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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค4เพ่ือ 1) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
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 This research objective is to study and compare the result of its program of 
account executive communication skills development for improving effective 
negotiation in advertising industries as well as to propose the guideline of account 
executive communication skill This research was a mixed method methodology of 
qualitative and quantitative research which consisted of two steps: the 1st step was 
the development of its program for improving account executives’ communication 
skills for effective negotiation in advertising industries by integrating conversation 
analysis and depth interview techniques with qualified specialists and advisors in the 
number of 11 persons. The 2nd step was the implementation of its program by 
manipulating 2 sample groups; control group and experimental group in the total 
number of 12 persons with quasi-experimental research methodology. The research 
result was comprised of 2 parts; the 1st part was consisted of concepts, principle, the 
objectives and further clarification of its program and the 2nd part was the details of 
the program with theories and practices through 2 vital learning; MILD and DSLR 
models. The result of program appraisal was found that the experimental group who 
joined the program had more scores of communication skill than prior to taking the 
program and much more scores than the control group at the 0.01 level significant as 
well. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ�นี้สําเร็จลุล�วงไปด�วยดีเพราะได�รับความกรุณาจาก ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.  
ธีระวัฒน� จันทึก อาจารย�ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ�  และรองศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� ศิริวงศ� 
อาจารย�ท่ีปรึกษาร�วม ท่ีคอยสละเวลาให�คําปรึกษาและคําแนะนําด�านงานวิจัยมาโดยตลอด พร�อมท้ัง
ให�ข�อเสนอแนะ และแก�ไขงานวิจัยจนสําเร็จสมบูรณ�ด�วยดี รวมท้ังรองศาสตราจารย� ดร. ไพโรจน� วิไล
นุช ประธานกรรมการวิทยานิพนธ� ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ผู�ช�วย
ศาสตราจารย� ดร.วรรณวีร� บุญคุ�ม กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิให�คําปรึกษา คําแนะนํา และข�อเสนอแนะท่ี
เป5นประโยชน�ต�อผู�วิจัยส�งผลให�วิทยานิพนธ�ฉบับนี้มีความถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน ผู�วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอย�างสุดซ้ึงในความกรุณาของทุกท�านเป5นอย�างสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณผู�ทรงคุณวุฒิ และผู� เชี่ยวชาญทุกคนท่ีกรุณาสละเวลาเป5น
ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญในการให�ข�อมูลสัมภาษณ� การตอบแบบสอบถามและแก�ไขเครื่องมือใน
การวิจัยเพ่ือทําให�วิทยานิพนธ�ฉบับนี้สมบูรณ�มากข้ึน รวมถึงเจ�าของผลงานนิพนธ� หนังสือ วารสาร 
เอกสาร และวิทยานิพนธ�ทุกเล�มท่ีผู�วิจัยใช�อ�างอิงและค�นคว�าท่ีช�วยทําให�วิทยานิพนธ�ฉบับนี้มีความ
สมบูรณ�มากยิ่งข้ึน และขอน�อมระลึกถึงครูบาอาจารย�ทุกคนท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาจนทําให�ศิษย�คนนี้
มีความรู�จนถึงทุกวันนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ�อคุณแม� รวมถึงคุณแม�บุญธรรม (ศรีพงศ� คงเพ็ชรดิษฐ�) ท่ีให�
การเลี้ยงดูให�การศึกษาท่ีดีตลอดมา และอีกคนท่ีคอยอยู�เบ้ืองหลังความสําเร็จตลอดคือนางประภาสิณี 
วงศ�คําพา ท่ีคอยสนับสนุน เป5นกําลังใจตลอดเวลา รวมถึงญาติพ่ีน�องทุกคน เพ่ือนสนิทมิตรสหายท่ี
เป5นกําลังใจให�เสมอมา 
 ขอขอบคุณจากใจสําหรับมิตรภาพท่ีดี ท่ีให�กําลังใจและคําแนะนําจาก ดร. ณรงค�       
ศรีเกรียงทอง และดร.ธงชัย ทองมา ขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาเอกทุกคน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
คุณพสุธิดา ตันตราจิณ, คุณวุฒิชัย ผาสุกกานนท�, คุณวสันต� สุทธาวาศ และคุณวาสนา ศรีอัครลาภ ท่ี
ร�วมเป5นกําลังใจให�คําแนะนํา และเป5นกําลังสําคัญท่ีช�วยให�การพัฒนาโปรแกรมฯ ของผู�วิจัยกลายเป5น
ผลงานวิทยานิพนธ�ท่ีสําเร็จลุล�วงเป5นอย�างดี 
 สุดท�ายนี้ผู�วิจัยหวังเป5นอย�างยิ่งว�า งานวิทยานิพนธ�เล�มนี้จะเป5นประโยชน�ต�อการบริหาร
จัดการทางด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของบริษัทหรือองค�การต�างๆ และสามารถนําโปรแกรม
ดังกล�าวนี้ไปประยุกต�ใช�เป5นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในองค�การเพ่ือให�เกิดทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองค�การต�อไป  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 การบริหารจัดการองค�การในป�จจุบันนั้นอยู�ในกระแสแห�งการแข�งขันทางธุรกิจท่ีทวีความ
รุนแรงและเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง ส�งผลให*องค�การท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีต*องการอยู�รอดอย�างยั่งยืน 
จําเป/นต*องประยุกต�องค�ความรู*ต�างๆ มาใช*บริหารจัดการและพัฒนาองค�การให*มีความสามารถปรับ
หรือเปลี่ยนตัวเอง ให*เข*ากับสถานการณ�ท่ีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล*อมในมิติต�างๆ ท้ัง
ธรรมชาติของแรงงาน เทคโนโลยี สภาวะของการรับรู*ทางเศรษฐกิจท่ีกระทบกระเทือนจิตใจอย�าง
รุนแรง การแข�งขัน แนวโน*มทางสังคม และการเมืองระดับโลก (ร็อบบินส� สตีเฟน, 2556: 210) ส�งผล
ต�อการเปลี่ยนแปลงภายในองค�การด*านต�างๆ คือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือระบบผลิต การ
เปลี่ยนแปลงผลผลิต การเปลี่ยนแปลงโครงสร*าง และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือคน (Daft, 
2008: 348-357) ในฐานะผู*นําการเปลี่ยนแปลงจําเป/นต*องมีความพร*อมท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับเปลี่ยนองค�การ หรือเปลี่ยนวิกฤติให*เป/นโอกาส หรือมองหาโอกาสใหม�ๆ ให*กับ
องค�การ  สร*างแรงบันดาลใจให*กับคนอ่ืนๆ ด*วยแผนการของเขาท่ีมีในอนาคต และมีความสามารถใน
การสร*างความมุ�งม่ันให*ผู*อ่ืนจากความฝ�นของเขาเอง (Podsakoff et al, 1990: 107–142) เพ่ือให*
องค�การสามารถเติบโตและมีผลประกอบการท่ีดีมีกําไรในทุกสถานการณ� ท้ังนี้ผู*นําจําเป/นต*องแสวงหา
องค�ความรู*ใหม�ๆ ติดตามและวิเคราะห�ข*อมูลข�าวสาร และพัฒนาความคิดอยู�ตลอดเวลา (ร็อบบิส�,  
สตีเฟน และ และ คอลเตอร�, แมร�รี, 2555: 163) อันจะนําไปสู�การพัฒนาบุคลากรขององค�การให*เกิด
ความรู* ทักษะ และความสามารถ   
 นอกจากนี้ผู*นําต*องเป/นผู*ท่ีเห็นโอกาสสําหรับการเพ่ิมคุณลักษณะ ทักษะ และพฤติกรรม 
รวมถึงการพัฒนาทักษะต�างๆ (Yukl, 2010: 81-93) ให*กับบุคลากร โดยเฉพาะอย�างยิ่งองค�การท่ี
ต*องการความคิดสร*างสรรค�จากบุคลากร เช�นบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณานั้นผู*นําต*องให*ความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรให*เกิดความรู* ทักษะอย�างดี และให*เกิดความสามารถในการบริหารงานและ
วางแผนกลยุทธ�การโฆษณาให*มีประสิทธิภาพ (สุวัฒนา วงษ�กะพันธ�, 2558) อันจะก�อให*เกิดงาน
โฆษณาเชิงสร*างสรรค�สามารถสร*างความแตกต�างในตัวผลิตภัณฑ�และเหนือกว�าคู�แข�ง ผ�านกระบวนการ
สื่อสารและส�งข*อมูลไปยังลูกค*ากลุ�มเป\าหมายให*รู*จักสินค*า อยากทดลองใช*สินค*า ตลอดจนเพ่ิมความ
ชื่นชอบและผลักดันให*เกิดความผูกพันอย�างแนบแน�นในตราสินค*า (Fill, Hughes, and Francesco, 
2012) ซึ่งต*องอาศัยการทํางานร�วมกันอย�างมีขั้นตอนและเป/นระบบของบริษัทต�างๆ ที่อยู�ใน
องค�ประกอบขององค�การโฆษณา 
 อย�างไรบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา เช�น บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) สื่อ
ในการโฆษณา (Media) และบริษัทรับผลิตงานสื่อต�างๆ และนักโฆษณาอิสระ (Production 
Suppliers and vendors) (Belch and Belch, 2009: 11; Wells, Burnett and Moriarty, 2000: 
270) สําหรับบริษัทตัวแทนโฆษณา หรือผู*สร*างสรรค�งานโฆษณาต�างๆ ท่ีผู*ทําโฆษณาหรือลูกค*าผู*เป/น
เจ*าของผลิตภัณฑ�ต*องการให*สร*างสรรค�ออกมา ในขอบเขตของผู*แทนโฆษณาพึงมี คือวางแผนกลยุทธ�
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การโฆษณา พัฒนางานโฆษณาเชิงสร*างสรรค� ผลิตสื่อโฆษณา วางแผนการใช*และซ้ือสื่อต�างๆ รวมถึง
การทําวิจัยงานโฆษณาที่ทําไปด*วย (Zhao, 2005: 258) โดยการทําโฆษณานั้นเพ่ือบอกจุดเด�น
ในผลิตภัณฑ�ของตนเองท่ีแตกต�างจากของคู�แข�ง เพ่ือติดต�อสื่อสารให*ข*อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ� ทําให*
ผู*บริโภคทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ� เพ่ือกระตุ*นเร�งเร*าให*ผู*บริโภคซ้ือผลิตภัณฑ�ไปใช* เพ่ือช�วยให*
จําหน�ายผลิตภัณฑ�ได*มากข้ึน เนื่องจากการโฆษณาทําหน*าท่ีเชิญชวน กระตุ*นให*ผู*ค*าปลีก และผู*ค*าส�ง
ทําการจําหน�ายสินค*าเพ่ิมข้ึนด*วย เพ่ือเพ่ิมความชอบและความภักดีในตราสินค*ามากข้ึน เพ่ือช�วยลด
ต*นทุนโดยรวมการขายให*น*อยลง เพราะการโฆษณาสามารถเข*าถึงกลุ�มเป\าหมายได*อย�างท่ัวถึงและ
ครั้งละจํานวนมาก และเพ่ือเตือนความจําและช�วยเสริมแรงด*านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ� (Bovee et al., 
1995: 11) สอดคล*องกับแนวคิดท่ีว�าการขายสินค*าหรือบริการถ*าเจ*าของสินค*าทําให*ผู*บริโภค สะดุดตา 
สะดุดหู และสะดุดใจ และยิ่งสามารถทําได*ครบท้ัง 3 อย�างจะเป/นเรื่องท่ีวิเศษท่ีสุด (Biagi, 2005: 
210)  
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข*องพบว�า การโฆษณาท่ีบริษัทในอุต
สากรรมโฆษณาสร*างสรรค�ข้ึนมานั้นมีบทบาทและความสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจในระบบเศษฐกิจเสรี 
(เสรี วงษ�มณทา, 2551) โดยท่ีการโฆษณามีบทบาทต�อระบบเศรษฐกิจ ในประเด็นดังนี้ 1) บทบาทใน
การสร*างคุณค�าของสินค*า 2) บทบาทต�อราคาสินค*า คือทําให*ราคาสินค*าต�อหน�วยลดลง เพราะผู*ผลิต
สินค*าสามารถผลิตสินค*าได*จํานวนมากข้ึน 3) บทบาทต�อการแข�งข้ัน เพราะการใช*งบประมาณจํานวนมาก
เพ่ือเป/นเครื่องมือในการสกัดก้ันคู�แข�งรายใหม�ๆเข*าสู�ตลาด และเป/รการลดการแข�งขันกับคู�แข�งไปด*วย
นั่นเอง 4) บทบาทต�อความต*องการและการเลือกของผู*บริโภค โดยการโฆษณานั้นเป/นเครื่องมือช�วย
ให*สินค*าและบริการใหม�ๆ เป/นที่รู*จัก และช�วยกระตุ*นความต*องการของผู*บริโภค รวมถึงช�วยให*
ผู*บริโภคเกิดทางเลือกใหม�ๆเพ่ิมข้ึนจากการแนะนําสินค*าใหม�ๆของผู*ผลิต ซ่ึงจากการท่ีผู*บริโภคมีความ
ต*องการบริโภคสินค*ามากข้ึน ส�งผลให*ผู*ผลิตสินค*าและบริการต*องขยายตัวมากข้ึนตามด*วย ทําให*เกิด
การจ*างงานมากข้ึน และส�งผลให*เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากข้ึน และ 5) บทบาทต�อวงจรชีวิต
ธุรกิจ เพราะการโฆษณาช�วยกระตุ*นและเพ่ิมความต*องการของผู*บริโภค ส�งผลให*ธุรกิจเติบโต และ
นําไปสู�การสร*างงานและรายได* ในขณะเดียวกันเม่ือวงจรธุรกิจถดถอย การโฆษณาจะช�วยให*ธุรกิจคง
รักษาส�วนแบ�งทางตลาดไว*ได*ด*วย (Arens, 1996) ดังเห็นได*ว�าการโฆษณานั้น เข*ามามีบทบาทสําคัญ
ต�อการทําธุรกิจเกือบทุกประเภท ทั้งกลุ�มสินค*าและบริการ เช�นด*านอุตสาหกรรมยานยนต� ด*าน
อุตสาหกรรมค*าปลีก-ค*าส�ง ด*านสินค*าอุปโภคบริโภค ด*านอสังหาริมทรัพย�และก�อสร*าง ด*านการเงิน
การธนาคาร ด*านการท�องเท่ียว ด*านการสื่อสาร ด*านสุขภาพ ด*านประกันภัย และด*านการศึกษา เป/น
ต*น โดยแต�ละอุตสาหกรรมนั้นใช*งบประมาณการโฆษณาเป/นจํานวนมหาศาลเพ่ือสร*างความได*เปรียบ
คู�แข�งทางการค*า เพ่ือแนะนําผลิตภัณฑ�ใหม�สู�ตลาด เช�น ในปr พศ. 2558 ท่ีผ�าน ยูนิลีเวอร�ไทย โฮลด้ิงส� 
บจก. ใช*งบทําการสร*างสรรค�งานโฆษณาและเผยแพร�ผ�านสื่อต�างๆ ไปยังกลุ�มเป\าหมายรวมมูลค�า
มากกว�าเจ็ดพันห*าร*อยล*านบาท ซ่ึงเป/นงบประมาณท่ีมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย (สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย, 2559) 
 ความสําเร็จของการสร*างสรรค�งานโฆษณา เพ่ือให*สามารถตอบสนองความต*องการของ      
ผู*โฆษณาท่ีเป/นเจ*าของผลิตภัณฑ�และสามารถเผยแพร�ไปยังกลุ�มลูกค*าเป\าหมายผู*ใช*ผลิตภัณฑ�นั้นต*อง
อาศัยความร�วมมือจากหลายหน�วยงานในบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยเฉพาะบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีมี
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โครงสร*างแบบเต็มระบบ (Full-function Advertising Agency) นั้น สกลธ� ภู�งามดี (2558) กล�าวว�า
ประกอบด*วย 1) ฝtายบุคคลกรและการเงิน (Personnel and Financing Department) 2) ฝtาย
ประสานงานและบริการงานลูกค*า (Coordination and Client Service Department) ซ่ึงประกอบ 
ด*วยส�วนขายงานโฆษณาและส�วนประสานงาน 3) ฝtายสื่อโฆษณา (Media Department) ซ่ึง
ประกอบด*วย ส�วนวางแผนการใช*สื่อและส�วนงานซ้ือสื่อ (Media Planning and Buying Units) และ 
4) ฝtายวิจัยและวางแผน (Research and Planning Department) ประกอบด*วย ส�วนงานวิจัยละส�วน      
งานสร*างสรรค� (Research and Creative Units) ในขณะท่ี ธิติพัฒน� เอ่ียมนิรันดร� และ สุวัฒนา 
วงษ�กะพันธ�, (2558: 4.15-4.20) กล�าวว�าโครงสร*างการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาในป�จจุบัน
นิยมแบ�งโครงสร*างการบริหารงานและโครงสร*างการทํางานออกเป/น 2 ลักษณะคือ แบบกลุ�ม (Group 
type) และแบบฝtาย (Department type) โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีแบ�งแบบกลุ�ม (Group type) 
นั้นเป/นโครงสร*างท่ีนิยมใช*กันในบริษัทตัวแทนโฆษณาในป�จจุบัน เพราะการทํางานเป/นกลุ�มนั้นช�วยให*
สามารถช�วยกันพิจารณาและได*ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด โดยประกอบด*วยฝtายบริหารงานลูกค*า 
(Account Management) ฝtายวางแผนกลยุทธ� (Strategic Planner) ฝtายสื่อโฆษณา (Media) ฝtาย
สร*างสรรค� (Creative) ฝtายประสานงาน (Traffic) ฝtายวิจัย (Research) ฝtายศิลป{ (Arts) ฝtายผลิตสื่อ 
(Production) เป/นต*น โดยท้ังกลุ�มนี้จะทํางานร�วมกัน เพ่ือวางแผนกลยุทธ� พัฒนาชิ้นงานโฆษณา 
ดูแลงานจนเสร็จสิ้นการทําโฆษณาแต�ละโครงการ โดยการประสานงานของฝtายบริหารงานลูกค*า 
(Account Executive) โดยบทบาทหน*าท่ีของฝtายบริหารงานลูกค*า (Account Management) นั้น
เป/นฝtายท่ีรับผิดชอบในการวางแผนรณรงค�การโฆษณาให*กับเจ*าของผลิตภัณฑ� เป/นผู*ท่ีต*องเข*าใจ
ข้ันตอนและลักษณะการทํางานท้ังหมดของแผนการโฆษณานั้น หรือทําหน*าท่ีเป/นตัวแทนของบริษัท
ในการแสวงหาลูกค*า และเป/นตัวแทนของเจ*าของสินค*าในการบริหารงานโฆษณาให*เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยประกอบด*วยผู*รับผิดชอบคือ ผู*อํานวนการบริหารงานโฆษณาหรือผู*อํานวนการบริหารงาน
ลูกค*า (Account Director: A.D.) จะทําหน*าที่รับผิดชอบบริหารงานโฆษณา และควบคุมการ
ดําเนินงานโฆษณาของลูกค*าให*เป/นไปตามแผนท่ีวางไว*ท้ังหมด และมีผู*ช�วยท่ีคอยติดตามประสานงาน
กับลูกค*า คือ ผู*บริหารโฆษณาหรือผู*บริหารงานลูกค*า (Account Executive: A.E)  
 โดยท่ัวไปฝtายบริหารงานลูกค*านั้นจะมีผู*อํานวยการฝtายบริหารงานลูกค*า (Account 
Director) เป/นผู*รับผิดชอบดูแลการทํางานตลอดจนการตัดสินใจของฝtาย มีพนักงานระดับรองลงไป
คือ ผู*บริหารงานลูกค*าอาวุโส (Account Supervisor) และผู*บริหารงานลูกค*า (Account Executive) 
โดยบทบาทหน*าท่ีของฝtายบริหารงานลูกค*า (Account Management) นั้นมีหน*าท่ีสําคัญๆ คือ เม่ือ
เริ่มโครงการใหม�กับลูกค*าเจ*าของผลิตภัณฑ� ต*องเป/นตัวแทนของลูกค*าเพ่ือมาถ�ายทอดข*อมูลท่ีลูกค*า
ต*องการให*กับทีมงานในบริษัทโฆษณาเข*าใจตรงกันตามวัตถุประสงค� ท่ีลูกค*าเจ*าของผลิตภัณฑ�
ต*องการ และเป/นตัวแทนของบริษัทโฆษณา ไปนําเสนองานต�อลูกค*าร�วมกับทีม เม่ือทีมงานสร*างสรรค�
ได*จัดทําชิ้นงานโฆษณาเสร็จแล*ว นอกจากนั้นต*องทําหน*าท่ีสร*างและรักษาความสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค*า 
คอยดูแลและตรวจสอบเพ่ือให*ทีมงานในบริษัทตัวแทนโฆษณาผลิตงานท่ีดี มีคุณภาพตรงตามท่ีลูกค*า
ต*องการ ในขณะเดียวกันผู*บริหารงานลูกค*าในระดับ Account Executive ยังทําหน*าท่ีติดตามงานใน
แต�ละวันว�ามีความคืบหน*าหรือการดําเนินงานเป/นไปตามท่ีกําหนดไว*หรือไม�และมีส�วนในการนําเสนอ
ผลงานท่ีบริษัทสร*างสรรค�ข้ึนมาให*กับลูกค*า นอกจากนั้นยังทําการวิเคราะห�แนวโน*มของพฤติกรรม
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ของผู*บริโภคและกิจกรรมทางการตลาดของคู�แข�ง รวมถึงทําการสรุปค�าใช*จ�าย รายรับรวมถึงผลกําไร 
และทําการประเมินประสิทธิภาพของแผนงานว�าประสบความสําเร็จหรือไม�ป�ญหาและอุปสรรคคือ
อะไรด*วย (ธิติพัฒน� เอ่ียมนิรันดร� และ สุวัฒนา วงษ�กะพันธ�, 2558: 4.19 - 4.20; อภิชญา อยู�ในธรรม, 
2557: 124-125) สอดคล*องกับแนวคิดของ ควินน� (Quinn, 1999: 29) ท่ีกล�าวว�าบทบาทของ
พนักงานบริหารงานลูกค*านั้น คือการบริหารจัดการงานท้ังหมดของบริษัทตัวแทนโฆษณา และปฏิบัติ
เหมือนเป/นตัวแทนของลูกค*า  
 นอกจากนั้นพนักงานบริหารงานลูกค*ายังมีบทบาทท่ีต*องคอยโทรศัพท�หาลูกค*า ไปเยี่ยม
เยือนลูกค*า ทานอาหารกับลูกค*า นําการประชุม ติดตามผลงาน มีความอดทนสูง และสร*างความ
ไว*วางใจจากลูกค*าด*วย (Solomon, 2000: 4) ยิ่งไปกว�านั้นพนักงานบริหารงานลูกค*ายังมีบทบาทและ
หน*าท่ีเป/นผู*ประสานงานระหว�างผู*ทําโฆษณา(ลูกค*า) กับบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีตนทํางานอยู� รวมท้ัง
การตระหนักถึงการสร*างโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ�และการประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนๆ 
ในบริษัท เพ่ือดําเนินการตามกลยุทธ�ท่ีวางไว*ให*สําเร็จตามกําหนดการและภายใต*งบประมาณท่ีลูกค*า
กําหนดให* ด*วยบทบาทของพนักงานบริหารงานลูกค*าท่ีเป/นท้ังตัวแทนของบริษัทตัวแทนโฆษณา และ
ในขณะเดียวกันก็เป/นตัวแทนของลูกค*าด*วย (Franke et al, 2003) เม่ือไรก็ตามท่ีบริษัทตัวแทน
โฆษณาทํางานพลาด ลูกค*าก็จะบอกว�าเป/นหน*าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค*า 
และเม่ือไรท่ีลูกค*าใจดําหรือปฏิเสธงาน พนักงานบริหารงานลูกค*าก็จะได*รับการตําหนิจากบริษัท 
(Ogilvy, 1983: 45) ด*วยเช�นกัน อย�างไรบทบาทของพนักงานบริหารงานลูกค*าในมุมมองของ เบอร�
นาดินและคณะ (Bernardin et al, 1998) กล�าวว�าพนักงานบริหารงานลูกค*าต*องเก่ียวข*องกับท้ัง
ลูกค*าภายนอก ซ่ึงประกอบด*วย ผู*เชี่ยวชาญด*านการแสดงสินค*า (Trade Show Specialist) บริษัท
วิจัย (Research Firms) ลูกค*า (Client) ผู*ผลิตสิ่งพิมพ� (Print Production) เป/นต*น และลูกค*า
ภายใน ซ่ึงประกอบด*วย ฝtายสร*างสรรค�งานโฆษณา (Creative) ฝtายวางแผนการซ้ือสื่อโฆษณา 
(Media: Planner and Buyer) พนักงานบริหารงานลูกค*าในระดับหัวหน*า (Account Supervisor) 
ฝtายบัญชี (Accounting) ฝtายประสางานทีมสร*างสรรค� (Traffic) เป/นต*น 
 นอกจากหน*าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค*าดังกล�าวข*างต*นแล*ว
อภิชญา อยู�ในธรรม (2557) ยังกล�าวว�าฝtายบริหารงานลูกค*าจําเป/นต*องมีความรู*ท่ีหลากหลาย เช�น
ด*านการตลาด การโฆษณา รวมถึงทักษะด*านการสื่อสารท่ีดีมีประสิทธิภาพสามารถใช*ประสานงานกับ
ฝtายต�างๆ ให*บรรลุวัตถุประสงค�ท้ังของลูกค*าและของบริษัท และพบว�าในการทํางานของพนักงานฝtาย
บริหารงานลูกค*านั้นจะพบกับป�ญหาและอุปสรรคมากมาย เนื่องจากเป/นฝtายที่ต*องประสานงาน
ระหว�างลูกค*ากับบริษัทตัวแทนโฆษณา การทํางานให*ประสบความสําเร็จต*องอาศัยความร�วมมือจาก
ฝtายต�างๆ ฉะนั้นป�ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจึงมีท้ังจากลูกค*า จากฝtายอ่ืนๆ และหนึ่งในป�ญหาท่ีพบ
คือ การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* ทั้งระหว�างบุคลากรในองค�การและลูกค*า ซ่ึงเป/นทักษะท่ี
พนักงานบริหารงานลูกค*าพึงมี โดยจําเป/นต*องนําหลักการพัฒนาบุคลากรมาประยุกต�ใช* เพ่ือให*เกิด
องค�ความรู*ต�างๆ ตลอดจนทักษะท่ีสามารถนําไปประยุกต�ใช*ในการดําเนินงานให*เกิดประสิทธิผล ซ่ึง
สอดคล*องกับแนวคิดของนักบริหารในป�จจุบันท่ีมีความเห็นตรงกันว�า มนุษย�เป/นทรัพยากรท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของการบริหารจัดการองค�การและเป/นเสมือนทุนมนุษย� (พัชสิรี ชมภูคํา, 2009: 4) 
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 การพัฒนาบุคลากรในองค�การนับว�าเป/นนโยบายท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพการดําเนินการ
ขององค�การ ซ่ึงองค�การท่ีให*ความสําคัญด*านการจัดการทรัพยากรมนุษย� จะเน*นการปฏิบัติงานท่ี
ให*ผลงานสูง (High-performance Work Practices) ซ่ึงสามารถทําได*หลายวิธี โดยมีเป\าหมายเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู* ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ิมแรงจูงใจ ลดการทํางาน
แบบเฉ่ือยชา รักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพให*อยู�อับองค�การ และลดจํานวนพนักงานท่ีด*อยประสิทธิภาพ
ขององค�การลง (ร็อบบิส�, สตีเฟน และคอลเตอร�, แมร�รี, 2555: 143) รวมถึงช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและก�อให*เกิดประสิทธิผลท่ีสอดคล*องกับวัตถุประสงค�และเป\าหมายหลักขององค�การ 
เป/นกระบวนการท่ีควรทําอย�างต�อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ ดังจะเห็นได*ว�าป�จจุบันองค�การต�างๆ 
ให*ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให*มีความรู* ทักษะ และความสามารถในด*านต�างๆ 
ได*แก� การวางแผนเชิงกลยุทธ� การทางานเป/นทีม การพัฒนาบุคลากร การตัดสินใจ การสื่อสาร และ
การเป/นผู*นํา (อนันต� พันนึก, 2554: 44-45) เพ่ือเป/นแนวทางในการเพ่ิมสมรรถนะ ขีดความสามารถ
ของบุคลากรในองค�การ 
 การให*ความสําคัญกับความรู* ทักษะ ความสามารถของบุคลากร นั้นมีผลต�อการเพ่ิม         
ขีดความสามารถให*แก�องค�การ โดยมุ�งเน*นการบริหารทรัพยากรมนุษย�ที่ดึงความสามารถหรือ
สมรรถนะภายในคน (Human Competency) ออกมาเป/นสินทรัพย�ทางป�ญญา (Intellectual 
Asset) ท่ีปราศจากตัวตน แต�เป/นบ�อแห�งความรู*ความสามารถ ท่ีสร*างคุณค�าและก�อมูลค�าเพ่ิมให*กับ
องค�การได* (Snell and Bateman, 2014) อันส�งผลให*ได*มาซึ่งทุนแห�งป�ญญา (Intellectual 
Capital) ท่ีองค�การในยุค “เศรษฐกิจฐานความรู*” (Knowledge-based Economy) ต�างแสวงหาให*
ได*มาไว*ครอบครอง และรวมถึงการจัดการทุนทางป�ญญาอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความได*เปรียบ
ทางการแข�งขันอย�างยั่งยืน นอกจากนั้นองค�ประกอบท่ีสําคัญของทุนมนุษย� ยังประกอบด*วย ทุนทาง
สังคม (Social Capital) คือคุณค�าเชิงเครือข�าย รูปแบบ และวิธีการเสริมสร*างบุคลากรให*สามารถ
พัฒนาความรู* ความสามารถและทักษะได*  และทุนด*านองค�การ (Organizational Capital) ) คือ 
คุณค�าในเชิงโครงสร*าง วัฒนธรรม ค�านิยม กลยุทธ� และการนําองค�การ โดยส�งเสริมให*เกิดความรู*
ความสามารถในองค�การ เป/นต*น (Youndt and Snell, 2004)  
 ในขณะที่ แกรทตันและโกฮ�แชล (Gratton and Ghoshal, 2003: 1-10) กล�าวว�า
ทุนมนุษย� นั้นเป/นส�วนผสมของ (1) ทุนทางป�ญญา (Intellectual Capital) ประกอบด*วยความรู* 
ความสามารถในการเรียนรู* ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ�ท่ีสะสมเอาไว* (2) ทุนทางสังคม 
(Social Capital) ประกอบด*วยเครือข�าย ความสัมพันธ� ท่ีนําไปสู�การสร*างคุณค�าในรูปแบบต�างๆ เช�น 
ความไว*วางใจ ความน�าเชื่อถือ และ (3) ทุนทางอารมณ� (Emotional Capital) ประกอบด*วย
คุณลักษณะต�างๆ เช�น ความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ความซ่ือสัตย�สุจริต (Integrity) 
การมีความยืดหยุ�น (Resilience) ท่ีแตกต�างออกไปจากนักคิดอ่ืนๆ ส�งผลให*มนุษย�ต*องมีการเรียนรู*
มากข้ึนด*วย ความร*�นั้นมีความหมายกว*างและใหญ�กว�าข*อมูลหรือสารสนเทศ ความร*�คือ กรอบของ
การผสมผสานระหว�างประสบการณ�  ค�านิยม  ความรอบร*�ในบริบท และความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญ 
ในด*านขององค�การความร*� มักจะสั่งสมอย��ในรูปเอกสาร หรือแฟ\มเก็บเอกสารต�างๆ รวมถึงสั่งสมอยู�ใน
รูปของการทํางาน กระบวนการ  การปฏิบัติงานและบรรทัดฐานขององค�การ (นิสดารก� เวชยานนท�, 
2549) 
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 มิติด*าน ความรู* ทักษะ ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล 
(Traits) และแรงจูงใจหรือเจตคติ (Motives or Attitude)  เป/นองค�ประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือให*มีความสามารถในงานหรือเป/นคุณลักษณะท่ีอยู�ในตัวบุคคล ท่ีสามารถ
นําไปสู�การปฏิบัติได*อย�างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป\าหมายได*ดีกว�าหรือสูงกว�ามาตรฐาน 
(McClelland, 1973) โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ท่ีมีความสัมพันธ�กัน 4 ข้ันตอน
ดังนี้คือ 1) การประเมินความจําเป/นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 2) การออกแบบกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เช�นการจัดโครงการการฝ�กอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และ
การพัฒนาองค�การ 3) การนําแผนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ไปปฏิบัติจริง และ  
4) การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การจัดให*มีข*อมูลสะท*อนกลับ (Feedback) 
(สุทธินี ฤกษ�ขํา, 2557: 19) เพ่ือให*ได*มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามวัตถุประสงค�ขององค�การ  
 นอกจากนี้สโลคัม และคณะ (Slocum et al, 2008) ได*เสนอแนวคิดว�าสมรรถนะ       
ท่ีจําเป/นของผู*บริหาร 6 สมรรถนะประกอบด*วย สมรรถนะด*านการสื่อสาร สมรรถนะด*านการ                        
วางแผนการบริหาร สมรรถนะด*านการปฏิบัติเชิงกลยุทธ� สมรรถนะด*านการบริหารตนเอง สมรรถนะ
ด*านการผสมผสานวัฒนธรรม และสมรรถนะด*านการทํางานเป/นทีม และจากผลการสังเคราะห�
สมรรถนะด*านการบริหารโดย อนันต� พันนึก (2554: 43-45) พบว�า การสื่อสาร เป/นหนึ่งในสมรรถนะ
ของผู*บริหารท่ีพึงมี และจําเป/นต*องพัฒนาให*เกิดความรู*และทักษะทางการสื่อสาร รวมถึงการนําไป
ประยุกต�ใช*ในการดําเนินงานได*อย�างมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารนั้นเป/นเครื่องมือท่ีสําคัญต�อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย�ท่ีช�วยให*พนักงานเข*ามามีส�วนร�วม ช�วยสร*างความผูกพันทางใจและความ
เป/นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพนักงาน ช�วยกระตุ*นให*พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช�วยสร*างแรง
บันดาลใจในการทํางานให*กับพนักงาน นอกจากนั้นยังใช*เป/นเครื่องมือของผู*บริหารด*านการตัดสินใจ 
ด*านการลดการขัดแย*งในองค�การ โดยเฉพาะอย�างยิ่งด*านทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาต�อรอง 
(อรอนงค� สวัสด์ิบุรี,  2555)  
 การเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*นั้นมีความสําคัญต�อการบริหาร
จัดการ ท้ังนี้เพราะบุคลากรมีความหลากหลาย (วันชัย มีชาติ, 2556: 137) และเป/นสมรรถนะหลักท่ี
สําคัญประการหนึ่งของผู*บริหารหรือผู*นํารวมถึงบุคลากรพึงมี (ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ� และธีระวัฒน� 
จันทึก, 2559ข: 17) โดยเฉพาะอย�างยิ่งในบริษัทตัวแทนโฆษณานั้นพนักงานบริหารงานลูกค*าเป/น      
ตัวจักรสําคัญของบริษัทตัวแทนโฆษณาเพราะเป/นผู*ท่ีต*องทําหน*าท่ีในการติดต�อประสานงานระหว�าง
ลูกค*าซ่ึงถือว�าเป/นผู*ทําโฆษณากับบริษัทของตนเองท่ีเป/นตัวแทนโฆษณา เพ่ือให*ผลงานโฆษณาบรรลุ
ตามวัตถุประสงค�ท่ีท้ังสองฝtายต*องการ ผู*บริหารงานลูกค*าจึงมีบทบาทท่ีเป/นท้ังตัวแทนทางธุรกิจ เป/น
ท่ีปรึกษา และเป/นผู*บริหาร (ขนบพันธุ� เอ่ียมโอกาส, 2543: 23) จากบทบาทและหน*าท่ีของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าดังกล�าว ทําให*ต*องมีการติดต�อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ อยู�ตลอดเวลา สอดคล*องกับท่ี  
ร็อบบินส� (Robbins, 1994: 114) กล�าวว�ามากกว�า 70% ของเวลาท้ังหมดขององค�การใช*ไปกับการ
ติดต�อสื่อสาร ท้ังในด*านการพูด การฟ�ง การอ�าน และการเขียน หัวใจสําคัญของการสื่อสารไม�ว�ากับ
เพ่ือนร�วมงานหรือกับลูกค*า อยู�ท่ีว�าจะทําอย�างไรให*สามารถบรรลุตามเป\าหมายของตน ซ่ึงการจะทํา
ให*ตนเองได*ในสิ่งท่ีต*องการนั้น บางครั้งต*องอาศัยเทคนิคและหลักการหลายรูปแบบเข*าช�วย การเจรจา
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ต�อรองก็เป/นส�วนหนึ่งท่ีจะช�วยให*ความต*องการบรรลุผล พบว�าในการดําเนินชีวิตของมนุษย�มีการ
เจรจาต�อรองตลอดเวลา โดยบางครั้งรู*ตัวและบางครั้งไม�รู*ตัวว�านั่นคือการเจรจาต�อรอง  
 การเจรจาเชิงผลได*ให*บรรลุผลสําเร็จได*นั้นนักเจรจาต�อรองต*องรู*และเข*าใจถึงหลักการ
และเทคนิคต�างๆ ในการเจรจาต�อรอง รวมถึงบุคลิกลักษณะความแตกต�างของแต�ละบุคคล เพ่ือใช*
ประกอบการสร*างสัมพันธภาพท่ีดีต�อการเจรจา อันเป/นบันไดนําไปสู�ความสําเร็จของการเจรจาต�อรอง 
โดยอรอนงค� สวัสดิ์บุรี (2555: 263-264) กล�าวไว*ว�าการเป/นนักเจรจาต�อรองท่ีดี ต*องคํานึงถึง
การพัฒนาทักษะการเจรจาต�อรองให*มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยคํานึงถึงวิธีการดังนี้ 1) วิเคราะห�คู�แข�ง 
2) เริ่มต*นด*วยการเจรจาท่ีดี 3) มุ�งไปท่ีประเด็นการต�อรองมากกว�า การมุ�งเน*นไปท่ีบุคลิกภาพของอีก
ฝtายหนึ่ง 4) ให*ความสําคัญไปท่ีการเป/นผู*ชนะท้ัง 2 ฝtาย และ 5) สร*างบรรยากาศท่ีเป�ดเผยน�าไว*วางใจ และ
ควรให*ความสําคัญกับหลักการพื้นฐานของการเจรจาต�อรองท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) การสร*าง
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเจรจาต�อรองเมื่อไม�มีข*อตกลง (Best Alternatives to Negotiation 
Agreement: BATNA) 2) การสร*างและรับรู*ราคาการตัดใจ (Reservation price) หรืออีกชื่อหนึ่งว�า
ราคาการเดินหนี ( Walk-Away price) 3) การกําหนดขอบเขตของการเจรจาต�อรอง (Zone of 
Possible Agreement: ZOPA) ฝtาย และ4) การสร*างคุณค�าในการแลกเปลี่ยน โดยฝtายท่ีทําการ
เจรจาต�อรองสามารถปรับปรุงจุดยืนของตนด*วยการแลกเปลี่ยนคุณค�าของตนท่ีมีอยู� (ไพโรจน� บาลัน, 
2551: 32)  
 ในขณะท่ีเพดเลอร� (Pedler, 1977: 18-19) กล�าวว�า การเจรจาต�อรองนั้น เป/นการแสดง
ถึงลักษณะของความสัมพันธ�ของมนุษย�ท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการกระทําด*วยความอดทนใน
ช�วงเวลาหนึ่ง โดยมีเง่ือนไขของการพึ่งพาอาศัยกันระหว�างทั้งสองฝtายและความจําเป/นของการท่ี
จะต*องรักษาความสัมพันธ�นี้เป/นเสมือนป�จจัยสําคัญที่จะต*องใช*สันติวิธี ในการแก*ไขป�ญหาความ
ขัดแย*ง โดยไม�จําเป/นต*องมีการเผชิญหน*าเพ่ือหาข*อสรุปหรือต�อสู*เพ่ือให*ได*มาซ่ึงชัยชนะ นอกจากนี้
เพดเลอร� ยังกล�าวว�าการฝ�กอบรมด*านการเจรจาต�อรองเป/นที่ต*องการยิ่งขึ้นรวมถึงท้ังการเจรจา
ต�อรองท้ังภายในและภายนอกทีทํางาน  
 ด*วยเหตุผลและบริบทต�างๆ ท่ีกล�าวมาทําให*เห็นความสําคัญของฝtายบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณานั้น ผู*วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าอุตสาหกรรมโฆษณา ในประเทศไทย
ว�ามีความสอดคล*องกับแนวคิดทฤษฎีและปรากฏการณ�ท่ีเหมาะสมเพียงใด ท่ีจะนําไปสู�แนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีได*ประสิทธิภาพท่ีแสดงถึงทักษะการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน โดยเป/นการศึกษาจากการ
สัมภาษณ�แบบเจาะลึกกับผู*อํานวยการฝtายบริหารงานลูกค*า ผู*บริหารงานลูกค*าอาวุโส และผู*บริหาร
งานลูกค*า เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานฝtายบริหารงานลูกค*าในโลก
ของความเป/นจริง ท้ังนี้ผลการวิจัยท่ีได*จะนําไปสู�การรับรู*ถึงทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป/น
แนวทางตลอดจนเป/นโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารให*กับผู*ท่ีต*องการท่ีจะเติบโตในสายงาน 
การบริหารงานลูกค*า อีกท้ังจะเป/นประโยชน�กับฝtายบริหารงานลูกค*าบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย 
ท่ีจะนําไปสู�นําไปสู�การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงเป/นแนวทางการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร
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ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป/นเป\าหมายขององค�การเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
สมรรถนะในการทํางาน ตลอดจนเป/นสินทรัพย�ท่ีมีคุณค�าขององค�การ โดยเฉพาะอย�างยิ่งบทบาท
หน*าท่ีของพนักงานบริหารงานลูกค*านั้น จําเป/นต*องใช*การติดต�อสื่อสารกับท้ังผู*ร�วมงานในองค�การ กับ
ลูกค*า รวมถึงคู�ค*าทางธุรกิจต�างๆ อยู�ตลอดเวลา กล�าวได*ว�าการเพ่ิมทักษะการสื่อสารซ่ึงเป/นสมรรถนะ
หลักอันหนึ่งท่ีพึงมีนั้นเป/นประเด็นท่ีสําคัญต�อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริหารงานลูกค*า 
ดังนั้นผู*วิจัยจึงสนใจจะพัฒนาโปรแกรมนี้ข้ึนมา เพ่ือให*ได*แนวทางการปฏิบัติงานตามโปรแกรมให*มี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปใช*ในการพัฒนาบุคลการกรด*านบริหารงานลูกค*าให*เกิดความรู*  
ทักษะ และความสามารถ ตามสมรรถนะท่ีจําเป/นต�อการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณาและเม่ือนําไปสู�การปฏิบัติจริงก�อให*เกิดประสิทธิภาพในภาระงานต�อไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช*โปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ระหว�างกลุ�มควบคุมและกลุ�มทดลอง 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 
ข$อคําถามของการวิจัย 

1. โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีรูปแบบของสถานการณ�และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าเป/นอย�างไร 

2. โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค*าท่ีสร*างข้ึนประกอบด*วยข้ันตอนอะไรบ*าง และมีผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรม
เสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรม
โฆษณา ระหว�างกลุ�มควบคุมและกลุ�มทดลองอย�างไร 

3. แนวทางการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาควรเป/นอย�างไร    

 
สมมติฐานการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ได*ออกแบบและพัฒนาจากการศึกษาหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี รวมท้ังผลการวิจัยท่ีเก่ียวข*อง โดยมีการนําไปตรวจสอบและปรับปรุงแก*ไข โดยผู*เชี่ยวชาญ
และผู*ทรงคุณวุฒิ และผู*มีส�วนได*เสียที่ผ�านกระบวนการหลายขั้นตอน ซ่ึงผู*วิจัยได*นําหลักแนวคิด
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ ผลงานวิจัย วิธีการดําเนินการ และนวัตกรรมต�างๆ ของนักวิชาการมาใช*
เป/นแนวทางในการวิจัย เช�น การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู*บริหารสถานศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐาน (อนันต� พันนึก, 2554) โดยผลงานวิจัยส�วนใหญ�เม่ือนําผลผลิตหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน
ไปทดลองในภาคสนาม ซ่ึงสามารถกําหนดเป/นสมมติฐานหลักตามแนวทางของผลประเมินโดยเห็นว�า 
ผลก�อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงผลหลังการพัฒนาหรือ
การทดลองสูงกว�าก�อนการพัฒนาหรือก�อนการทดลอง ดังนั้น ผู*วิจัยจึงคาดคะเนพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรม
โฆษณา ในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยดังกล�าว โดยผู*วิจัยต้ังสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ�มทดลองมีคะแนนความรู* ทักษะ สูงกว�าก�อน 
การพัฒนาอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีคะแนนผลการปฏิบัติงานของกลุ�มทดลองสูงกว�า
กลุ�มควบคุมอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   
ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษานี้ จะศึกษาเฉพาะการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยศึกษารูปแบบสถานการณ�และบทสนทนาท่ี
เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค*าเพ่ือมุ�งสู�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* และ
ประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา เพ่ือเป/นการตรวจสอบข*อคําถามของการวิจัย โดยผู*วิจัยกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด$านกลุ(มเป)าหมายท่ีศึกษา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู*วิจัยได*กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย เป/น 2 ข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร$างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิง

ผลได$ของพนักงานบริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
  เป/นการศึกษาข*อมูลพ้ืนฐานด*านการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด*านการสื่อสารเพ่ือ

การเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ดังนี้ 
1. ศึกษาข*อมูลพ้ืนฐานด*านการติดต�อสื่อสารในองค�การของพนักงานบริหารงานลูกค*า 

จากหัวหน*างาน บุคคลในแผนกอื่นๆ รวมถึงลูกค*าท่ีพนักงานบริหารงานลูกค*ามีปฏิสัมพันธ�ในการ
ทํางานด*วย ท้ังเอกสาร หนังสือ ตารา แผ�นพับ สื่อชนิดต�างๆ และ Internet ผ�าน Website ต�าง ๆ 

2. การวิเคราะห�เอกสาร (Documentary Analysis) ท้ังแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารใน
องค�การ กระบวนการสื่อสารในองค�การ อุปสรรคในการติดต�อสื่อสารในองค�การ โครงสร*างการ
สื่อสารในองค�การ การสื่อสารระหว�างบุคคลในองค�การ การสื่อสารด*วยอวัจนภาษา การสื่อสารด*วย
วาจา การฟ�ง ท้ังเอกสาร หนังสือ ตารา แผ�นพับ สื่อชนิดต�างๆ และ Internet ผ�าน Website ต�าง ๆ 

3. ดําเนินการร�างรูปแบบสถานการณ�และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได* เพ่ือนําไป
พัฒนาในลําดับต�อไป 
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4. ดําเนินการพัฒนารูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม โดยผู*วิจัยได*กําหนดวิธีการศึกษาไว*
คือ ประยุกต�ใช*เทคนิคการวิจัยแบบการวิเคราะห�บทสนทนา (Conversation Analysis: CA) เพ่ือร�าง
รูปแบบการสนทนาท่ีเหมาะสม  

5. ดําเนินการสัมภาษณ�เชิงลึกผู*เชี่ยวชาญและผู*ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกรูปแบบ
สถานการณ�และการเจรจาท่ีเหมาะสม แล*วนํารูปแบบการสนทนาท่ีเหมาะสมไปตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยใช*เทคนิคการหาค�าดัชนีความสอดคล*องของรูปแบบการสนทนา (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) จากผู*เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC 

6. นําบทสนทนาท่ีเหมาะสมไปสังเคราะห�ข้ึนรูป เพ่ือร�างเป/นโปรแกรมต�อไป 
  ข้ันตอนท่ี 2 การใช$โปรแกรมเสริมสร$างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได$

ของพนักงานบริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
  เป/นการศึกษาสร*างรายละเอียดองค�ประกอบของโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร

เพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา เพ่ือนําโปรแกรมไป
ทดสอบ การพัฒนาทักษะของพนักงานบริหารงานลูกค*า ดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา จัดทําเอกสารและคู�มือ เพ่ือใช*
ประกอบโปรแกรมฯ 

2. ตรวจสอบความสอดคล*อง (Consistency) เชิงเนื้อหาของโปรแกรม ดําเนินการ
ประเมินจากผู*เชี่ยวชาญ 5 คน โดยใช*สัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส� (Fleiss’s Kappa)  

3. นําโปรแกรมไปทดสอบเพ่ือเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* กับ
กลุ�มเป\าหมาย ในภาคสนาม ได*แก� พนักงานบริหารลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาท่ีสังกัดอยู�ในสมาคม
โฆษณาแห�งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) โดยใช*ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา
แบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental) โดยจําแนกเป/นกลุ�มทดลอง จํานวน 12 คน และกลุ�มควบคุม
จํานวน 12 คน ซ่ึงได*มาด*วยการสุ�มตัวอย�างอย�างง�าย โดยใช*โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทําการ
เปรียบเทียบคะแนนของพนักงานบริหารงานลูกค*าท้ัง 2 กลุ�ม ท่ีมีทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได*ในระดับต�างๆ เช�น ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง พอใช* 
ระดับ2 หมายถึง ควรปรับปรุง และ ระดับ 1 หมายถึง ไม�ผ�าน  

4. ปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

5. โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 2. ขอบเขตด$านพ้ืนท่ี 
  การศึกษาครั้งนี้จะใช*แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach) 

ท้ังนี้ Yin (1994) กําหนดว�าในการเลือกกรณีศึกษาจําเป/นต*องมีการกําหนดเกณฑ�การเลือก เพ่ือให*
สามารถศึกษาได*ตามกรอบการศึกษา โดยการเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling 
โดยการศึกษานี้มีเกณฑ�ในการคัดเลือกกรณีศึกษาคือเป/นอุตสาหกรรมโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ท่ีสังกัดสมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) มีจํานวน
ท้ังสิ้น 57 บริษัท เพ่ือเป/นพ้ืนท่ีตัวแทนในการดําเนินการวิจัยและทดลอง 
 3. ขอบเขตด$านเนื้อหา  

  ผู*วิจัยได*ทําการศึกษาค*นคว*าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง ซ่ึงประกอบด*วยเนื้อหา
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข*องกับการสื่อสารในองค�การ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย� การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย� แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข*องกับงานวิจัยนี้ 
สามารถแบ�งได* 10 ส�วน ได*แก� 

3.1 ข*อมูลท่ัวไปและระบบการบริหารจัดการบริ ษัทตัวแทนโฆษณาและการ
บริหารงานลูกค*าสัมพันธ� 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม  
3.3 แนวคิดท่ีเก่ียวข*องการเสริมสร*างศักยภาพบุคลากร 
3.4 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู* และการเรียนรู* 
3.5 แนวคิดเก่ียวบุคลิกภาพ 
3.6 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองค�การ  
3.7 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการเจรจาต�อรอง 
3.8 แนวคิดสถานการณ�เชิงผลได* 
3.9 แนวคิดเทคนิคการวิจัยวิเคราะห�บทสนทนา 
3.10 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 

 4. ขอบเขตด$านเวลา 
  ในการศึกษาข*อมูลและดําเนินการวิจัย โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือ

การเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ผู*วิจัยใช*ระยะในการ
ดําเนินการวิจัยนี้ รวม 18 เดือน 

4.1 ช�วงเดือนท่ี 1-10 เป/นการศึกษาองค�ประกอบของการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า 

4.2 ช�วงเดือนท่ี 11-18 เป/นการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 

1. โปรแกรมเสริมสร$างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได$ของพนักงาน
บริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง แนวทางการดําเนินการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา เพ่ือให*
ผู*รับการอบรมมีความรู * ทักษะ และความสามารถตามสมรรถนะที่กําหนด ซ่ึงโปรแกรมฯ มี
ส�วนประกอบท่ีสําคัญ 2 โครงการคือ 1) โครงการภาคทฤษฎีเพ่ือเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ 2) โครงการภาคทฤษฎีสู�
การปฏิบัติในภาระงานของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 3) กลุ�มทดลอง 4) กลุ�ม
ควบคุม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 โครงการภาคทฤษฎีเพ่ือเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง แนวทางการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ในระยะท่ี 1 มี
จุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ให*มีความรู* ทักษะ และความสามารถตามสมรรถนะของพนักงานบริหารงาน
ลูกค*า โดยนํารูปแบบการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* มาใช*ในการพัฒนาแบบ
ผสมผสานและบูรณาการดังนี้ 

1.1.1 การจัดทําคู�มือ หมายถึง การจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรมเพ่ือนํามาใช*
พัฒนาความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับการเพ่ิมทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

1.1.2 การศึกษาด*วยตนเอง หมายถึงรูปแบบการดําเนินการพัฒนาความรู*ความ
เข*าใจเก่ียวกับการเพ่ิมทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงารบริหารงานลูกค*า
อุตสาหกรรมโฆษณา ด*วยการศึกษาชุดการเรียนรู*ด*วยตัวเอง 

1.1.3 การฝ�กอบรม หมายถึงรูปแบบการดําเนินการพัฒนาความรู* ทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* ด*วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 วัน โดยมีการให*ความรู*โดย
วิทยากรผู*เชี่ยวชาญ การเรียนรู*จากบุคคลต*นแบบ การฝ�กปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู*
ระหว�างผู*เข*าร�วมโปรแกรม 

1.2 โครงการภาคทฤษฎีสู�การปฏิบัติในภาระงานของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง แนวทางดําเนินการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงารบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ในระยะท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงารบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
และส�งเสริมให*กลุ�มเป\าหมายท่ีเข*าร�วมโปรแกรมนําความรู* ทักษะท่ีได*รับจากการพัฒนาไปประยุกต�ใช*
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน*าท่ีของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ให*เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยการนํารูปแบบการพัฒนาบุคลากร มาใช*พัฒนา
แบบบูรณาการ ดังนี้ 

1.2.1 การสังเกตหรือการประเมิน หมายถึง รูปแบบการพัฒนาและส�งเสริมการนํา
ความรู* ทักษะตามสมรรถนะของพนักงานบริหารงานลูกค*าไปสู�การปฏิบัติ โดยการสังเกต และ
ประเมินจากผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 

1.2.2 การให*มีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง หมายถึง รูปแบบการ
พัฒนาผู*เข*าร�วมโปรแกรม โดยการให*มีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนา และสะท*อนข*อมูลเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงารบริหาร
งานลูกค*าอุตสาหกรรมโฆษณา ให*มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

1.2.3 การจัดระบบพี่เลี้ยง หมายถึง รูปแบบการการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงารบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยการจัดให*มีระบบการนิเทศ ติดตาม 
ช�วยเหลือ จากผู*ท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการนําความรู* ทักษะตามสมรรถนะของพนักงารบริหาร
งานลูกค*าไปสู�การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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1.2.4 การพัฒนาในระหว�างปฏิบัติงาน หมายถึง รูปแบบการพัฒนาความรู* ทักษะ
ตามสมรรถนะของพนักงารบริหารงานลูกค*า และส�งเสริมการนําความรู* ทักษะไปสู�การปฏิบัติงานใน
ระหว�างท่ีผู*เข*าร�วมโปรแกรมปฏิบัติหน*าท่ีในองค�การ 

1.3 กลุ�มทดลอง หมายถึง พนักงานบริหารงานลูกค*าระดับ Account Executive 
(AE) ในอุตสาหกรรมโฆษณา ที่มีอายุการทํางาน ไม�เกิน 2 ปr เป/นผู*ที่ผู*วิจัยคัดเลือกเข*าสู�
กระบวนการพัฒนาผ�านโปรแกรมการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* และได*รับ
การประเมินผ�านเครื่องมือท้ังก�อนการเข*าโปรแกรมฯ และหลังการเข*าโปรแกรมฯ 

1.4 กลุ�มควบคุม หมายถึง พนักงานบริหารงานลูกค*าระดับ Account Executive 
(AE) ในอุตสาหกรรมโฆษณา ที่มีอายุการทํางาน ไม�เกิน 2 ปr เป/นผู*ที่ไม�ได*รับเลือกเข*าสู�
กระบวนการพัฒนาผ�านโปรแกรมการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* และได*รับ
การประเมินผ�านเครื่องมือก�อนการเข*าโปรแกรมฯ เพียงข้ันตอนเดียว 

2. ทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได$ของพนักงานบริหารงานลูกค$าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง ความรู* ทักษะและความสามารถของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ในการพูด การเขียน การสื่อสาร การโต*ตอบ ในโอกาสและสถานการณ�ต�างๆ 
ตลอดจนสามารถชักจูงโน*มน*าวให*ผู*อ่ืน เห็นด*วย ยอมรับ คล*อยตาม เพ่ือให*บรรลุจุดมุ�งหมายของ
การสื่อสาร ประกอบด*วย 4 ตัวบ�งชี้ คือ 1) ความสามารถในการพูดและเขียนในโอกาสต�างๆ      
2) ความสามารถในการสื่อสารผ�านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม� 3) ความสามารถในการจูงใจ โน*มน*าวให*
ผู*อ่ืนเห็นด*วย ยอมรับคล*อยตาม เพ่ือบรรลุจุดมุ�งหมายของการสื่อสาร และ 4) ความสามารถในการ
นําเสนอเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผลงานของหน�วยงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
นิยามปฏิบัติการ 

1. การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม หมายถึง การตรวจสอบโปรแกรมโดยการนําไป
ทดลองในภาคสนามเพื่อประเมินผลท่ีเกิดจากการทดลองโปรแกรม ประกอบด*วย 1) การประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนองต�อโปรแกรม 2) การประเมินความรู*ด*านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา 3) การประเมินทักษะด*านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา 4) การประเมินการนําความรู* ทักษะไปสู�การปฏิบัติ และ 5) การประเมินผล
งานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน*าท่ี มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต�อโปรแกรม หมายถึง การตรวจสอบระดับความ
คิดเห็นหรือทัศนคติของกลุ�มเป\าหมายท่ีเข*าร�วมโปรแกรม ท่ีมีต�อโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา เพ่ือให*ได*ข*อมูลสะท*อน
กลับในการนํามาปรับปรุงแก*ไขโปรแกรม 
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1.2 การประเมินความรู*ด*านการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง การตรวจสอบความรู*ท่ีเกิดจากการเข*ารับการ
พัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา ของกลุ�มเป\าหมาย 

1.3 การประเมินทักษะด*านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรม
โฆษณา หมายถึง การตรวจสอบทักษะและความสามารถตามสมรรถนะของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีเกิดจากการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ของกลุ�มเป\าหมาย 

1.4 การประเมินการนําความรู*และทักษะสู�การปฏิบัติในหน*าท่ี หมายถึง การตรวจสอบผล
การนําความรู* ทักษะท่ีได*จากการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ไปใช*สู�การปฏิบัติในภาระงานของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ของกลุ�มทดลอง 

1.5 การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน*าท่ี หมายถึง การตรวจสอบผลงานท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีกลุ�มเป\าหมายนําความรู*และทักษะไปสู�การปฏิบัติงานในหน*าท่ี 

2. การบริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง ขอบข�ายภาระหน*าท่ีของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีต*องปฏิบัติเพ่ือให*เกิดผลงานตามเป\าหมาย โดย
การเป/นตัวแทนของบริษัท ในการประสานกับลูกค*า และมีบทบาทหน*าท่ีดังนี้ 1) พัฒนากลยุทธ�การ
สื่อสาร เพ่ือนําเสนอจุดเด�นหรือจุดท่ีสร*างความแตกต�างให*กับผลิตภัณฑ� โดยให*มีความแตกต�างจาก
ผลิตภัณฑ�ของคู�แข�ง พร*อมกลยุทธ�ท่ีจะขายจุดต�างๆนั้น 2) ศึกษาข*อมูลของสินค*าและบริการ ท้ังของ
ลูกค*าและคู�แข�ง พร*อมนําเสนอให*ทีมงานท่ีเก่ียวข*องทราบ เพ่ือใช*เป/นข*อมูลในการผลิตชิ้นงานโฆษณา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 3) บริหารทีมและประสานงานกับทุกฝtาย รวมถึงกําหนดการทํางาน การส�งมอบงาน 
ให*ทํางานจนสําเร็จตามกําหนดการ และงบประมาณตามท่ีลูกค*ากําหนด 4) ควบคุมผลกําไรและ
ขาดทุน (Control Profit & Loss) โดยต*องมีความเข*าใจในระบบต*นทุนของแต�ละกิจกรรมท่ีทํา เพ่ือ
สามารถนําเสนอราคาท่ีเหมาะสมให*กับลูกค*า 

2.1 ผู*อํานวยการบริหารงานโฆษณา (Account Director: A.D.) หมายถึง ผู*มีหน*าท่ี
รับผิดชอบการบริหารงานโฆษณาตลอดจนควบคุมการดําเนินงานโฆษณาของลูกค*าให*เป/นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว*ท้ังหมด  

2.2 พนักงานบริหารงานลูกค*าระดับ Account Executive: A.E.) หมายถึง ผู*มีหน*าท่ี
คอยติดตามและประสานงานกับลูกค*า กับฝtายสร*างสรรค�งานโฆษณา กับฝtายวางแผนการใช*สื่อ 
เป/นต*น 
   
ประโยชน�ท่ีได$รับ 

 ผลจากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ยังผลให*เกิดประโยชน� ดังนี้ 
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 1. ประโยชน�ในเชิงวิชาการ 
  การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของ

พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีผู*วิจัยได*ดําเนินการจัดทําข้ึนครั้งนี้ อันจะก�อให*เกิด
ประโยชน�ในเชิงวิชาการท่ีสามารถนําไปพัฒนาเป/นตํารา คู�มือการเรียนการสอน สําหรับครู อาจารย� 
และนักศึกษา ของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด*านนิเทศศาสตร� ท่ียังขาดแคลนตําราท่ีมี
เนื้อหาเชิงวิชาการ และการนําไปประยุกต�ใช*เพ่ือพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะอย�างยิ่งด*านทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได* นอกจากนั้นยังสามารถใช*เป/นแนวทางในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาใน
ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีน�าสนใจได* เช�น 

1.1 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดสินใจเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

1.2 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานในอุตสาหกรรมอ่ืน 

1.3 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะท่ีจําเป/นต�อการบริหารงาน ในหน*าท่ี
ของบุคลากร ในอุตสาหกรรมโฆษณา ตําแหน�งอ่ืนๆ 

1.4 การศึกษาป�จจัยแห�งความสําเร็จในการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

1.5 การศึกษารูปแบบการฝ�กอบรมและพัฒนาท่ีสอดคล*องกับทักษะท่ีจําเป/นต�อ          
การปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับบุคคล 

 2. ประโยชน�ในเชิงของการนําไปใช$ 
2.1 อุตสาหกรรมโฆษณาสามารถนําโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า ไปเป/นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
โฆษณา 

2.2 ผู*เข*ารับการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า จะช�วยพัฒนาความก*าวหน*าในวิชาชีพผู*บริหารงานลูกค*า เพราะผู*
ท่ีมีสมรรถนะสูงอาจจะได*รับแต�งต้ังให*อยู�ในตําแหน�งท่ีสําคัญและสูงข้ึน 

2.3 โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*า จะช�วยให*ผู*เข*ารับการพัฒนาทราบถึงระดับความรู* ทักษะและความสามารถด*าน 
การสื่อสารของตนเองว�าอยู�ในระดับใด 

2.4 โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าจะเป/นแนวทางในการออกแบบการพัฒนาทักษะบุคลากรในตําแหน�งอ่ืนใน
อุตสาหกรรมโฆษณาทุกระดับ 
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 3. ประโยชน�เชิงนโยบาย  
  ผู*บริหารสามารถนําไปเป/นนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� โดยกําหนดว�า

พนักงานบริหารงานลูกค*าในระดับ A.E. ทุกคนต*องผ�านกระบวนการฝ�กอบรมของโปรแกรมเสริมสร*าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ฯ  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ผู*วิจัยได*กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย จาก
องค�ความรู*ในเรื่องการสื่อสารในองค�การเพ่ือการเจรจาเชิงผล ด*วยการประยุกต�เทคนิคการวิจัย
เอกสาร การสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข�ายที่เกี่ยวข*องทางด*านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
ทางด*านทักษะการสื่อสารในองค�การ ซ่ึงเป/นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช*
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาเป/นหน�วยวิเคราะห� (Unit of Analysis) 
ประกอบด*วยข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให*ได*คําตอบของรูปแบบสถานการณ�
และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได* เพื่อเป/นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร*างทักษะ 
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า ตามความเห็นของผู*เชี่ยวชาญและ
การวิจัย ผู*วิจัยได*กําหนดข้ันตอนในการวิจัย โดยมีการวิจัยแบ�งออกเป/น 2 ข้ันตอน 

 โดยเริ่มจากข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาโดยเริ่มต*นจากการศึกษางานวิจัยเชิง
คุณภาพ เป/นการศึกษาข*อมูลพ้ืนฐานด*านการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได* ผ�านวิธีการศึกษาข*อมูลพ้ืนฐาน การสังเคราะห�เอกสารโดยผู*วิจัย ประกอบกับ
การวิเคราะห�บทสนทนาระหว�างพนักงานบริหารงานลูกค*ากับลูกค*า หรือเพื่อนร�วมงาน โดยการ
วิเคราะห�บทสนทนาและการสังเกตจากอากัปกิริยาของพนักงานบริหารงานลูกค*าในระหว�างการ
สนทนาท่ีเกิดข้ึน เม่ือได*ข*อมูลท้ังสองส�วนนี้ผู*วิจัยจักนําไปสังเคราะห�เพ่ือร�างรูปแบบสถานการณ�และ
บทนทนาการเจรจาเชิงผลได* แล*วพัฒนาบทสนทนาต�อ โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยการสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร*าง (Semi-Structured Interview) ซ่ึงเป/นการสัมภาษณ�ท่ีมี
การวางแผนการสัมภาษณ�ไว*ก�อนล�วงหน*าอย�างเป/นข้ันตอนแบบเข*มงวดพอประมาณและข*อคําถามใน
การสัมภาษณ�มีโครงสร*างแบบหลวม (Loosely structure) กับพนักงานบริหารงานลูกค*าในระดับ
ผู*อํานวยการฝtายบริหารงานลูกค*า (Account Director) ผู*มีส�วนได*ส�วยเสียท่ีมีประสบการณ�ในการ
บริหารงานลูกค*า และนักวิชาการรวมจํานวน 11 คน เพ่ือให*ได*รูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสมแล*วทํา
การคัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช*เทคนิคการ
หาค�าดัชนีความสอดคล*องของรูปแบบการสนทนา (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
จากผู*เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC เพ่ือนําไปปรับปรุงแก*ไขก�อนนํารูปแบบของสนทนาไป
สังเคราะห�ข้ึนรูปแล*วร�างเป/นโปรแกรมต�อไปเพื่อนําไปสู�ขั้นตอนการสร*างรายละเอียดการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณาต�อไป 
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 จากนั้นจึงเข*าสู�ข้ันตอนท่ี 2 การใช*โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา เป/นการศึกษาจัดองค�ประกอบของ
โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา เพ่ือนําโปรแกรมไปทดสอบการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า ดังนี้ จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา จัดทําเอกสารและคู�มือ 
เพ่ือใช*ประกอบโปรแกรม แล*วนําไปทําการประเมินโดยผู*เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข*องจํานวน 5 คน โดยใช*
สัมประสิทธิ์ แคปปา ของฟลิสส� (Fleiss’s Kappa) ซ่ึงเป/นค�าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติระหว�างผู*ให*
ความเห็นสองฝtายว�ามีความเห็นสอดคล*องกันมากน*อยอย�างไร โดยมีค�าสูงสุดท่ีเป/นได*คือ 1.0 
หมายถึงทุกฝtายมีความเห็นตรงกันหมด ส�วนค�า 0.0 หมายถึง ไม�มีฝtายใดมีความเห็นตรงกันเลย 
จากนั้นนําไปปรับปรุงแก*ไขโปรแกรมก�อนนําไปทดลองใช*กับกลุ�มเป\าหมาย ในภาคสนาม ได*แก� 
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสังกัดสมาคมโฆษณาแห�ง
ประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT)  มีจํานวนท้ังสิ้น 57 บริษัท โดยทําการ
คัดเลือกวิธีการสุ�มอย�างง�ายเพ่ือเป/นตัวแทนของการเก็บข*อมูล โดยจําแนกเป/นกลุ�มทดลอง จํานวน 12 
คน และกลุ�มควบคุม จํานวน 12 คน ซ่ึงได*มาด*วยวิธีการสุ�มอย�างง�าย โดยใช*โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ และทําการเปรียบเทียบคะแนนของพนักงานบริหารงานลูกค*าท้ัง 2 กลุ�ม ท่ีมีทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได*ในระดับต�างๆ เช�น 5) ดีมาก 4) ดี 3) พอใช* 2) ควรปรับปรุงและ 1) ไม�ผ�าน 
โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนาให*พิจารณา ดังแสดงตามภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร$างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได$ของ
พนักงานบริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของงานวจิัยและ

วรรณกรรม 
(Documentary Research) 

ร�างรูปแบบสถานการณ� 
และบทสนทนาการเจรจา 

เชิงผลได* 

สังเคราะห� 

- จัดทํารายละเอียดของ
โปรแกรมเสริมสร*าง

ทักษะการส่ือสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได*ของ

พนักงานบริหารงานลูกค*า 
ในอุตสาหกรรมโฆษณา 
- จัดทําเอกสาร / คู�มือ 

เพ่ือใช*ประกอบโปรแกรม 

โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการ
ส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* 
ของพนักงานบริหารงานลูกค*า 

อุตสาหกรรมโฆษณา 
นําไปทดลองภาคสนามโดยใช$ 

วิธีก่ึงทดลอง 

การสัมภาษณ�เชิงลึก 
(In-depth 
Interview) 

ขั้นตอนท่ี 2 : การใช$โปรแกรมเสริมสร$างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได$ของพนักงาน
บริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

ผู*เช่ียวชาญ 
ท่ีเกี่ยวข*อง 

ประเมิน 5 คน 

 โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได* 
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

กลุ�มควบคุม  
12 คน 

กลุ�มทดลอง  
12 คน 

พัฒนาบทสนทนา 

IOC รูปแบบการเจรจา
ท่ีเหมาะสม  

จากผู*ทรงคุณวุฒิ 

บทสนทนาท่ีเหมาะสม 

ใช*สัมประสิทธ์ิ    
แคปปา ของฟลิสส� 
(Fleiss’s Kappa) 

คัดเลือกรูปแบบการ
เจรจาท่ีเหมาะสม 

วัดประสิทธิภาพของ
โปรแกรม 

ร�างโปรแกรม 

สังเคราะห�ขึ้นรูป 

วิเคราะห�บทสนทนา 
(Conversation 
Analysis: CA) 

 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรม 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา” นี้ ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาค�นคว�าเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงประกอบด�วยเนื้อหาในเรื่องท่ีเก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับ
การสื่อสารในองค6การ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยนี้ สามารถแบ8งได� 10 ส8วน ได�แก8 

1. ข�อมูลท่ัวไปและระบบการบริหารจัดการบริษัทตัวแทนโฆษณาและการบริหารงานลูกค�า
สัมพันธ6 

2. แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม  
3. แนวคิดท่ีเก่ียวข�องการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากร 
4. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู� และการเรียนรู� 
5. แนวคิดเก่ียวบุคลิกภาพ 
6. แนวความคิดด�านการสื่อสารองค6การ 
7. แนวคิดท่ีเก่ียวกับการเจรจาต8อรองและการเจรจาเชิงผลได� 
8. แนวคิดสถานการณ6เชิงผลได� 
9. แนวคิดเทคนิคการวิจัยการวิเคราะห6การสนทนา 
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
1. ข�อมูลท่ัวไปและระบบการบริหารจัดการบริษัทตัวแทนโฆษณาและการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ) 
 การโฆษณาเปDนเครื่องมือท่ีสําคัญอย8างหนึ่งของการสื่อสารการตลาด ท่ีนักการตลาดนิยม
ใช�เพ่ือทําการติดต8อสื่อสารไปยังลูกค�ากลุ8มเปFาหมาย ด�วยสถานการณ6ปGจจุบันองค6การภาคธุรกิจต�อง
เผชิญกับการแข8งขันอย8างรุนแรง ส8งผลให�บทบาทของการโฆษณามีความสําคัญมากยิ่งข้ึน ดังเห็นได�
จากตารางที่ 1 เห็นได�ว8าบริษัทต8าง ๆ  ทุ8มงบประมาณจํานวนมหาศาลในการโฆษณา เพ่ือให�
ผลิตภัณฑ6 หรือตราสินค�าของตนสามารถเข�าถึงผู�บริโภคได�อย8างท่ัวถึง มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประงค6ขององค6การท่ีกําหนดไว� 

 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการโฆษณานั้นมีนักวิชาการต8างให�ความหมายของคําว8า การ
โฆษณา ไว�หลายท8านด�วยกันคือ การโฆษณาว8า หมายถึง การให�ข�อมูลข8าวสารเก่ียวกับสินค�า หรือ
ความคิดท่ีไม8ใช8ส8วนบุคคล ผ8านสื่อต8าง ๆ  ท่ีเปDนภาพ เสียง หรือข�อความ เพ่ือเชิญชวน โน�มน�าว 
พฤติกรรมของผู�บริโภคหรือผู�รับสาร ให�เกิดความคล�อยตาม โดยมีผู�อุปถัมภ6 (sponsor) ท่ีระบุชื่อเปDน
ผู�ออกค8าใช�จ8าย (Ayanwale et al., 2005 and Bovee et al., 1995) ในการโฆษณานั้นๆ และจาก
การศึกษาของ อาร6ชาด และคณะ (Arshad et al., 2014: 224-213) พบว8า การโฆษณาท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น เปDนจุดกําเนิดท่ีสําคัญในการสร�างความรู�สึกต่ืนเต�นให�กับผู�บริโภค และกระตุ�นให�
ผู�บริโภครู�สึกต�องการซื้อผลิตภัณฑ6 (โทรศัพท6มือถือ) ที่ทําการโฆษณา ส8วน เวลลส6 เบอร6เน็ต 
และโมเรียร6ตี (Wells, Burnett and Moriarty, 2000: 6) กล8าวถึงมาตรฐานของการโฆษณาว8า 
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ประกอบด�วย 6 ประเด็นคือ 1) ต�องอยู8ในรูปของการสื่อสารท่ีต�องเสียค8าใช�จ8าย 2) ต�องมีการระบุชื่อ 
ผู�อุปถัมภ6การโฆษณา หรือคือเจ�าของผลิตภัณฑ6ท่ีทําการโฆษณา 3) การโฆษณาส8วนใหญ8 มีวัตถุประสงค6
เพ่ือเชิญชวนหรือโน�มน�าวจิตใจผู�บริโภค ให�มีพฤติกรรมบางอย8าง แม�ว8าบางครั้งอาจทําการโฆษณา
เพ่ือให�ผู�บริโภครู�จักผลิตภัณฑ6 หรือบริษัทเท8านั้น 4) ข�อมมูลข8าวสารการโฆษณานั้น จะส8งผ8านทาง
สื่อมวลชน จํานวนหลายชนิด เช8น โทรทัศน6 วิทยุ อินเตอร6เน็ต สื่อสิ่งพิมพ6 เปDนต�น 5) ข�อมูลข8าวสาร
การโฆษณาท่ีเผยแพร8ออกไปยังผู�รับจํานวนมากซ่ึงจะเปDนลูกค�าท่ีมีศักยภาพในอนาคต และ 6) การ
โฆษณาจะผ8านสื่อท่ีไม8ใช8ตัวบุคคล เนื่องจากอยู8ในรูปของการสื่อสารมวลชน  

 นอกจากนี้ริชาร6ดและเคอร6แรน (Richards and Curran, 2002) ยังได�ศึกษารวบรวม
ความคิดเห็นจากผู�เชี่ยวชาญหลายท8าน และให�คําจํากัดความ การโฆษณา ไว�คือ การสื่อสารผ8าน
สื่อกลางจากแหล8งสารท่ีสามารถระบุตัวตนได� ซ่ึงต�องเสียค8าใช�จ8ายเพ่ือโน�มน�าวให�กลุ8มผู�รับสารท่ีเปDน
กลุ8มเปFาหมายเกิดพฤติกรรมข้ึนในทันที หรืออาจเปDนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ในขณะท่ี ชื่นจิตต6 
แจ�งเจนกิจ (2544: 32) กล8าวว8า การโฆษณา เปDนช8องทางการสื่อสารการตลาดท่ีไม8ใช�บุคคล (non-
personal communication channel) ซ่ึงสามารถแจ�งข8าวสาร เตือนความจํา และชักชวนผู�บริโภค
ท่ีเปDนกลุ8มเปFาหมาย รวมถึงผู�เก่ียวข�องในธุรกิจ เช8น ผู�จําหน8ายวัตถุดิบ สถาบันการเงิน ผู�จําหน8ายหรือ
ตัวแทนจําหน8ายสินค�า คู8แข8งทางการค�า เปDนต�น ให�มีพฤติกรรม ทัศนคติ รวมถึงความเชื่อไปในทิศทาง
เดียวกัน ส8วนกรูรูทางด�านการสื่อสารของประเทศไทย ได�ให�คําจํากัดความไว�ว8า การโฆษณา เปDน      
การสื่อสารมวลชน เพ่ือจูงใจผู�บริโภคกลุ8มเปFาหมายมีพฤติกรรมท่ีเอ้ือต8อการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
เช8น การซ้ือ การใช� หรือบริการ โดยอาศัยเหตุผล ท้ังเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติ ในการจูงใจ ผ8าน
การซ้ือสื่อและเวลาจากสื่อมวลชน เพ่ือเผยแพร8ข�อมูลข8าวสารเก่ียวสินค�าและบริหาร รวมถึงมีการระบุ
ผู�ประสงค6จะทําการโฆษณาให�ทราบอย8างชัดเจน (เสรี วงษ6มณฑา, 2531: 656)  เม่ือพิจารณา
ความหมายของการโฆษณาตามราชบัญฑิตยสถาน ได�ให�ความหมายของ โฆษณา ไว�ว8าหมายถึง 
เผยแพร8ข�อความออกไปยังสาธารณชน ปiาวร�อง ปiาวประกาศ เช8น โฆษณาสินค�า (กฎ) กระทําการ     
ไม8ว8าโดยวิธีใด ๆ ให�ประชาชนเห็นหรือทราบข�อความเพ่ือประโยชน6ในทางการค�า (ราชบัญฑิตยสถาน, 
2546) 

 จากความหมายของการโฆษณาดังกล8าวข�างต�นสามารถให�นิยามของ “การโฆษณา” ได�
ว8าคือ กิจกรรมท่ีใช�ทุนและแรงงานเพ่ือผลิตโฆษณา เพ่ือการติดต8อสื่อสารท่ีไม8ได�ใช�ตัวบุคคลเปDน
สื่อกลาง โดยมีผู�อุปถัมภ6หรือเจ�าของผลิตภัณณ6เปDนผู�ออกค8าใช�จ8ายในการโฆษณาให� และใช�สื่อมวลชน
หลายชนิด เช8นโทรทัศน6 วิทยุ อินเตอร6เนต และสื่อสิงพิมพ6 เปDนต�น เพ่ือให�สามารถเข�าถึงผู�รับข�อมูล
หรือผู�บริโภคได�อย8างท่ัวถึง และสามารถเชิญชวนหรือโน�มน�าวจิตใจผู�รับสารหรือผู�บริโภคให�แสดง
พฤติกรรมบางอย8าง เม่ือได�สัมผัสโฆษณานั้น 

 การโฆษณา (Advertising) เข�ามามีบทบาทสําคัญต8อการทําธุรกิจเกือบทุกประเภท ท้ัง
กลุ8มสินค�าและบริการ เช8นด�านอุตสาหกรรมยานยนต6 ด�านอุตสาหกรรมค�าปลีก-ค�าส8ง ด�านสินค�า
อุปโภคบริโภค ด�านอสังหาริมทรัพย6และก8อสร�าง ด�านการเงินการธนาคาร ด�านการท8องเท่ียว ด�านการ
สื่อสาร ด�านสุขภาพ ด�านประกันภัย และด�านการศึกษา เปDนต�น โดยแต8ละอุตสาหกรรมนั้นใช�
งบประมาณในการโฆษณาเปDนจํานวนมหาศาล เช8น ในปk พศ. 2558 ท่ีผ8าน ยูนิลีเวอร6 ไทย โฮลด้ิงส6 
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บจก. ใช�งบโฆษณารวมมูลค8ากว8าเจ็ดพันห�าร�อยล�านบาท ซึ่งเปDนงบประมาณที่มากที่สุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สมาคมโฆษณาแห8งประเทศไทย, 2559) ดังแสดง
ตามตารางท่ี 1 จากงบประมาณมหาศาลท่ีใช�โฆษณาดังกล8าว ส8งผลให�บริษัทตัวแทนโฆษณามีการ
เติบโตอย8างต8อเนื่อง และมีการแข8งขันกันสูงตามไปด�วย ในขณะเดียวกันการดําเนินกิจการของภาค
ธุรกิจจําเปDนต�องใช�การโฆษณาเปDนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีนิยมนํามาใช�ในการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาด เพ่ือการติดต8อสื่อสารเชิญชวน นําเสนอข8าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ6และบริการ เพ่ือกระตุ�น 
เร8งเร�า เชิญชวนให�กลุ8มเปFาหมายต�องการซ้ือหรือใช�บริการ (ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน6 ทีปะปาล, 
2557: 93)  

 
ตารางท่ี 1 มูลค8าการใช�งบประมาณในการโฆษณาสูงสุด 10 บริษัทแรกในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

(มูลค8าล�านบาท) 
ลําดับ

ท่ี 
รายชื่อบริษัท 2515 2514 

1 ยูนิลีเวอร6 ไทย โฮลดิ้งส6 บจก. 7,573,103 9,082,018 

2 บริษัท โตโยต�า มอเตอร6 ประเทศไทย จํากัด 2,974,294 2,961,658 

3 บริษัท ไบเออร6สดmอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 2,578,195 2,781,266 

4 สํานักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย) 1,997,969 1,273,948 

5 บริษัท แอดวานซ6 อินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) 1,736,803 1,811,873 

6 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,718,059 1,699,302 

7 บริษัท พรอคเตอร6 แอนด6 แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด 

1,658,297 1,349,054 

8 บริษัท โคคา-โคล8า (ประเทศไทย) จํากัด 1,607,016 1,564,407 

9 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด 1,557,543 1,613,990 

10 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส6 จํากัด 1,354,673 1,260,328 
 

ที่มา: สมาคมโฆษณาแห8งประเทศไทย,  Ad Expenditure,  เข�าถึงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559, 
เข�าถึงได�จาก http://www.adassothai.com/index.php/main/ad_expenditure 
 
 โบวี และคณะ (Bovee et al., 1995: 11) กล8าวถึงวัตถุประสงค6ของการโฆษณาไว�ว8า 
เพ่ือทําหน�าท่ีต8าง ๆ  ดังนี้คือ 1) เพ่ือบอกจุดเด8นในผลิตภัณฑ6ของตนเองท่ีแตกต8างจากของคู8แข8ง เช8น 
ด�านคุณภาพ ด�านรสชาติ และคุณค8าอย8างอ่ืนท่ีผู�บริโภคจะได�รับ เปDนต�น 2) เพ่ือติดต8อสื่อสารให�ข�อมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ6 ทําให�ผู�บริโภคทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ6 เช8น วิธีใช�ผลิตภัณฑ6 ประโยชน6 
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ความสะดวกสบาย ท่ีผู�บริโภคได�รับจากการใช�ผลิตภัณฑ6 เปDนต�น 3) เพ่ือกระตุ�นเร8งเร�าให�ผู�บริโภคซ้ือ
ผลิตภัณฑ6ไปใช� 4) เพ่ือช8วยให�จําหน8ายผลิตภัณฑ6ได�มากข้ึน เนื่องจากการโฆษณาทําหน�าท่ีเชิญชวน 
กระตุ�นให�ผู�ค�าปลีก และผู�ค�าส8งทําการจําหน8ายสินค�าเพ่ิมข้ึนด�วย 5) เพ่ือเพ่ิมความชอบและความภักดี
ในตราสินค�ามากข้ึน 6) เพ่ือช8วยลดต�นทุนโดยรวมการขายให�น�อยลง เพราะการโฆษณาสามารถเข�าถึง
กลุ8มเปFาหมายได�อย8างท่ัวถึงและครั้งละจํานวนมาก และ 7) เพ่ือเตือนความจําและช8วยเสริมแรงด�าน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ6 สอดคล�องกับการศึกษาของ เนียซี และคณะ (Niazi et al., 2012: 114-119) 
กล8าวว8า ผู�บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ6ต8าง ๆ  จากการท่ีผู�บริโภค ได�รับความรู�สึกทางอารมณ6จาก
การโฆษณา ซ่ึงผลิตออกมาเปDนเสียงวิดีโอ และรูปแบบข�อความ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู�บริโภค 
อย8างไรก็ตาม ในปGจจุบันผู�ทําการโฆษณา ได�พยายามพัฒนารูปแบบการโฆษณาให�สอดคล�องกับบริบท
ของการทําธุรกิจ และพฤติกรรมของผู�บริโภคมากขึ้น โดยเพิ่มช8องทางการโฆษณาออกไปให�
หลากหลายข้ึน เช8นการโฆษณาทางอินเตอร6เน็ต  

 จากการศึกษาของโซแจอ6และคณะ (Shojaee  et al. 2014: 262-266) เก่ียวกับการ
สํารวจกลยุทธ6การโฆษณาผ8านช8องทางอินเตอร6เน็ต ที่มีอิทธิพลต8อพฤติกรรมการซ้ือของผู�บริโภค 
พบว8า    กลยุทธ6การโฆษณาออนไลน6 (ตัวแปรอิสระ) มีผลกระทบอย8างมีนัยสําคัญต8อการตัดสินใจซ้ือ
ของผู�บริโภค (ตัวแปรตาม) นอกจากนี้ กาญจนา มีศิลปวิกกัย (2547: 98) ชี้ให�เห็นว8าการโฆษณานั้นมี
ประสิทธิภาพท่ีสําคัญคือ ช8วยให�ผู�บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือ การโฆษณาเปDนกลไกทางธุรกิจท่ีสําคัญ
ในสถานการณ6แข8งขัน เพราะช8วยสร�างสินค�าให� ดูเด8น แตกต8าง เปDนท่ีรู�จัก ยอมรับ อยากทดลองและ
ตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด อย8างไรก็ตามผู�ท่ีรับผิดชอบในงานโฆษณาท้ังหมดจะต�องทําความเข�าใจบทบาทท่ี
สําคัญของการโฆษณา และทํางานร8วมกันเพ่ือการรณรงค6ทางการโฆษณาท่ีมีการวางแผนงาน มีการ
ประสานงานเพ่ือประสิทธิผลของงานโฆษณาภายใต�ระยะเวลาท่ีกําหนด การรณรงค6จะเกิดข้ึนในทุกๆท่ี
ภายใต�วัตถุประสงค6ตามกลยุทธ6เพ่ือการขายสินค�าหรือบริการนั้น ๆ  

 เสรี วงษ6มณทา (2551) จําแนกบทบาทของการโฆษณาออกเปDน 6 ประเด็น คือ บทบาท
ท่ี 1 บทบาทของการโฆษณาสินค�าที่มีต8อการตลาด จากองค6ประกอบของส8วนผสมทางการตลาด         
4 อย8างคือ สินค�าหรือผลิตภัณฑ6 (product) การส8งเสริมทางการตาด (promotion) สถานท่ีการจัด
จําหน8าย (place) และราคาสินค�า (price) ในการดําเนินการทางการตลาดนอกจากผู�ผลิตจะผลิต
สินค�าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมสอดคล�องตามความต�องการของตลาดแล�วจําเปDนต�องกําหนดวิธีการ
ส8งเสริมการตลาด เพ่ือให�ผู�บริโภครู�จักสินค�าหรือผลิตภัณฑ6 รวมท้ังวิธีการทําให�ผลิตภัณฑ6นั้นเปDนท่ี
รู�จักได�รับความนิยม ซ่ึงต�องพิจารณาถึงสถานท่ีจัดจําหน8ายและราคาที่สามารถแข8งขันกับคู8แข8ง
ประกอบด�วย อย8างไรก็ตามมีความจําเปDนท่ีต�องใช�การโฆษณาเข�ามาสนับสนุนเพ่ือสื่อสารข�อมูลต8าง ๆ  
ของผลิตภัณฑ6 ให�ผู�บริโภครับรู� รวมถึงข�อมูลด�านราคา ด�านกิจกรรมส8งเสริมการขายอ่ืน ๆ ท่ีต�องการ
กระตุ�นหรือจูงใจผู�บริโภคให�ตัดสินใจซ้ือเร็วข้ึน  

 ส8วนบรายเออร6ลี่ย6 (Brierley, 2002) กล8าวว8าบทบาทของการโฆษณาต8อการตลาดนั้น 
ประกอบด�วย 1) เผยแพร8คุณสมบัติของสินค�าและบริการให�ผู�บริโภคทราบผ8านสื่อต8าง ๆ  2) ช8วยย้ํา
เตือนการจดจําสินค�าและบริการให�กับผู�บริโภคระลึกถึงสินค�าและบริการของผู�โฆษณา 3) เผยแพร8
ข�อมูลสินค�าท่ีสอดคล�องกับกับภาพลักษณ6ของสินค�านั้นๆ 4) จูงใจผู�บริโภคให�เกิดความต�องการอยาก
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ลองใช�สินค�าและบริการ 5 )สนับสนุนแผนการส8งเสริมการตลาดสินค�าและบริการ เช8นใช�การโฆษณา
ควบคู8กับการประชาสัมพันธ6หรือใช�การโฆษณาเพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน�าท่ีของ
พนักงานขาย  ในขณะท่ี วิทยา พรพัชรพงศ6 (2550) กล8าวว8าโฆษณายังมีบทบาทต8อการตลาดสําหรับ
สินค�าท่ีอยู8ในวงชีวิต (Life Cycle) ท่ีต8างกันด�วยซ่ึงประกอบด�วย 1) ช8วงแนะนําสินค�าเข�าสู8ตลาด ซ่ึง
เปDนช8วงท่ีสินค�ายังไม8เปDนท่ีรู�จักของลูกค�า 2) ช8วงสินค�าได�รับความนิยมอย8างรวดเร็ว ช8วงนี้การโฆษณา
เข�ามามีบทบาทในการกระตุ�นให�ผู�บริโภคทดลองใช�สินค�า ให�จดจําสินค�า ให�ซ้ือซํ้า และมีความม่ันใจใน
ตัวสินค�าจนเกิดความภักดีกับสินค�า 3) ช8วงสินค�าติดตลาด  ช8วงนี้ถือว8าการโฆษณามีบทบาทน�อยลง 
ใช�เพียงเพ่ือตอกย้ําความมั่นใจในสินค�าแก8ลูกค�าเปDนระยะๆ 4) ช8วงสินค�าตกตํ่า ซ่ึงเปDนช8วงท่ีการ
โฆษณามีบทบาทน�อยท่ีสุด 

 สําหรับบทบาทท่ี 2 นั้นการโฆษณามีบทบาทต8อระบบเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจเสรีนั้น 
อุปสงค6 (demand) ของผู�บริโภค เปDนข�อมูลท่ีสําคัญต8อผู�ผลิตว8าควรผลิตสินค�าใดออกสู8ตลาด หรือ
บริการใดควรมีไว� กล8าวคือการท่ีผู�บริโภคซ้ือสินค�าหรือใช�บริการสินค�าชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว8าชนิด
อ่ืนๆ เปDนการชี้นําให�ผู�ผลิต สามารถวางแผนได�ว8าสินค�า ควรผลิตหรือไม8ควรผลิต ดังนั้นการท่ีผู�ผลิต
ต�องการให�สินค�าได�รับความนิยมจากผู�บริโภค จําเปDนต�องใช�การโฆษณาเปDนเครื่องมือในการเผยแพร8
ออกไปให�ผู�บริโภครู�จักสินค�า เพราะการโฆษณาเปDนตัวกระตุ�นให�เกิดการยอมรับหรือทําตามเร็วข้ึน 
ส8วนสินค�าใดที่ผู�บริโภคไม8น�อมรับก็ต�องวางแผนเพื่อยกเลิกการผลิตไป นอกจากนั้นการโฆษณา       
ยังส8งผลให�เกิดการจ�างงานเพ่ิมข้ึนท้ังในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และกระบวนการบริโภค 
ซ่ึงส8งผลให�ภาพรวมของเศรษฐกิจขยายตัวตามด�วย  

 ในแนวคิดของ เอเรนส6 (Arens, 1996) กล8าวว8า การโฆษณามีบทบาทต8อระบบเศรษฐกิจ
หลายประเด็นคือ 1) บทบาทในการสร�างคุณค8าของสินค�า 2) บทบาทต8อราคาสินค�า เช8นทําให�ราคา
สินค�าต8อหน8วยลดลง เพราะผู�ผลิตสินค�าสามารถผลิตสินค�าได�จํานวนมากข้ึน เปDนต�น 3) บทบาทต8อ
การแข8งข้ัน เช8นการใช�งบประมาณจํานวนมากเพ่ือเปDนเครื่องมือในการสกัดก้ันคู8แข8งรายใหม8 ๆ เข�าสู8
ตลาด เพื่อลดการแข8งขันกับคู8แข8งไปด�วยนั่นเอง 4) บทบาทต8อความต�องการและการเลือกของ
ผู�บริโภค โดยการโฆษณานั้นเปDนเครื่องมือช8วยให�สินค�าและบริการใหม8 ๆ  เปDนท่ีรู�จัก และช8วยกระตุ�น
ความต�องการของผู�บริโภค และช8วยให�ผู�บริโภคเกิดทางเลือกใหม8 ๆ เพ่ิมข้ึนจากการแนะนําสินค�าใหม8 ๆ 
ของผู�ผลิต ซ่ึงจากการท่ีผู�บริโภคมีความต�องการบริโภคสินค�ามากข้ึน ส8งผลให�ผู�ผลิตสินค�าและบริการ
ต�องขยายตัวมากขึ้นตามด�วย ทําให�เกิดการจ�างงานมากขึ้น และส8งผลให�เศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวมากขึ้น และ 5) บทบาทต8อวงจรชีวิตธุรกิจ เพราะการโฆษณาช8วยกระตุ�นและเพ่ิมความ
ต�องการของผู�บริโภค ส8งผลให�ธุรกิจเติบโต และนําไปสู8การสร�างงานและรายได� ในขณะเดียวกันเม่ือ
วงจรธุรกิจถดถอย การโฆษณาจะช8วยให�ธุรกิจคงรักษาส8วนแบ8งทางตลาดไว�ได�   

 ส8วนบทบาทท่ี 3 คือบทบาทของการโฆษณาสินค�าต8อการแข8งขันและปรับปรุงคุณภาพ
สินค�า เนื่องจากยุคปGจจุบันผู�บริโภคมีเสรีภาพในการเลือกซื้อสินค�าตามความพอใจของตนมากข้ึน 
หากสินค�าใดท่ีไม8ทําการสื่อสารออกไปให�ผู�บริโภครู�จักแล�ว สินค�านั้นอาจมีโอกาสท่ีจะหายไปจาก
ลูกค�าได� ดังนั้นการโฆษณาจึงมีส8วนช8วยส8งเสริมให�การค�ามีความเสรี และก�าวหน�าและเปDนประโยชน6
ต8อผู�บริโภค โดยมีบทบาทช8วยให�ผู�บริโภคทราบถึงแหล8งจําหน8ายสินค�า ท้ังของตนเองในขณะเดียวกัน
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ทราบแหล8งจําหน8ายของสินค�าคู8แข8งด�วย ซ่ึงช8วยปFองกันระบบการผูกขาดกับผู�บริโภค ทําให�ผู�บริโภคมี
ทางเลือกบริโภคสินค�าได�มากข้ึน นอกจากนั้นการค�าเสรียังส8งผลให�ผู�ผลิตสินค�า เกิดการแข8งขันกันเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงสินค�าท่ีมีประโยชน6และคุณภาพต8อผู�บริโภคมากข้ึน  

 สําหรับบทบาทท่ี 4 บทบาทของการโฆษณาสินค�าต8อระบบการสื่อสารมวลชน ซ่ึงเปDน
เสมือนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีใช�สร�างความเข�าใจในสังคม เช8น หนังสือพิมพ6 วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน6 เปDนสื่อมวลชนท่ีมีอิทธิพลต8อความรู�สึกนึกคิดของประชาชน เพราะทําให�ประชาชนทราบ
ข8าวท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับท�องถิ่น ระดับชาติ และสังคมโลก นอกจากนั้นระบบสื่อสารมวลชนยัง
ก8อให�เกิดแนวคิดใหม8 ๆ  และความบันเทิงต8าง ๆ  เพ่ิมข้ึนด�วย อย8างไรก็ตามการดําเนินกิจการของ
สื่อสารมวลชนนั้นมีต�นทุนในการดําเนินการ จําเปDนต�องมีการสร�างรายได�ให�คุ�มกับค8าใช�จ8าย 
นอกจากนี้การโฆษณายังมีบทบาทต8อระบบสื่อสารมวลชนในประเด็นต8าง ๆ  ดังนี้ (Brierley, 2002;  
Leiss, Kline, and Jhally, 1990) ช8วยสร�างระบบสื่อสารมวลชนเพ่ือการค�า สร�างระบบสื่อสารมวลชนท่ี
เน�นการเจาะกลุ8มผู�บริโภคที่เปDนกลุ8มเปFาหมาย สร�างระบบการสื่อสารมวลชนท่ีเน�นความบันเทิง
มากกว8าสาระ เช8น ละคร เกมโชว6 ข8าวบันเทิง เปDนต�น รวมถึงการกระตุ�นให�เกิดการแทรกแซง
ระบบสื่อสารมวลชนจากองค6การต8าง ๆ  เช8นสถาบันการศึกษา องค6การไม8แสวงหากําไร เพ่ือ
กลั่นกรองหรือวิพากษ6ให�เกิดงานโฆษณาท่ีเหมาะสม และการกระตุ�นให�เกิดการวิจัยอย8างเปDนระบบ
และถูกต�องตามระเบียบวิธีเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อสารมวลชน  

 ส8วนบทบาทท่ี 5 บทบาทของการโฆษณาสินค�าต8อพฤติกรรมของผู�บริโภค ลักษณะ
จิตวิทยาของมนุษย6มักจะชอบทําอะไรตามกัน เม่ือการโฆษณามีลักษณะจูงใจเพ่ือให�เกิดการคล�อยตาม 
ก็จะส8งผลต8อพฤติกรรมของผู�บริโภคให�เกิดการอยากลอง หรือเม่ือซ้ือสินค�าท่ีเปDนเชิงนวัตกรรมมาแล�ว
ก็ทําให�เปลี่ยนวิธีการเดิมๆ เปลี่ยนไป ส8งผลให�วิถีชีวิตเปลี่ยนไปด�วย เช8นเดิมเคยซักผ�าด�วยมือ เม่ือเห็น
โฆษณาขายเครื่องซักผ�า แล�วมีความต�องการอยากได�หรืออยากทดลองใช� เปDนต�น นอกจากผู�บริโภค
ต�องการเปลี่ยนแปลงทางด�านกายภาพแล�ว แต8ยังต�องการเปลี่ยนแปลงทางด�านจิตวิทยาทางสังคม 
เช8น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ค8านิยม เปDนต�น ดังนั้นการโฆษณาสินค�าก็เปDนการตอบสนอง
ทางด�านจิตวิทยาสังคมสําหรับผู�บริโภค โดยส8งผลให�มีการเปลี่ยนแปลงทางด�านบุคลิกภาพของ
ผู�บริโภคใหม8 

 นอกจากนี้ในบทบาทท่ี 6 คือบทบาทของการโฆษณาสินค�าต8อสังคม กล8าวได�ว8าการ
โฆษณานั้นเปDนกลไกสําคัญหนึ่งของสังคม เพราะการโฆษณาเปDนช8องทางหนึ่งท่ีช8วยให�สื่อมวลชนมี
รายได� ทําให�สามารถดําเนินกิจการได�อย8างต8อเนื่อง ส8งผลให�ประชาชนในทุกระดับชั้นเข�าถึงความรู�
ด�านข8าวสารต8าง ๆ  ได�อย8างทั่วถึง เพราะประชาชนในทุกระดับสามารถซื้อหนังสือพิมพ6 ฟGง
วิทยุกระจายเสียง ดูข8าวจากวิทยุโทรทัศน6 ยิ่งในปGจจุบันสามารถรับข�อมูลข8าวสารผ8านสื่ออินเตอร6เน็ต 
ได�อย8างสะดวกยิ่งข้ึน ก8อให�เกิดวัฒนธรรมมวลชน หรือค8านิยมทางวัฒนธรรม ท่ีแพร8กระจายเร็วกว8า
และได�รับการยอมรับมากกว8าค8านิยมเดิมท่ีปลูกฝGงโดยสถาบันครอบครัวหรือการสถาบันการศึกษา 
โดยมีเหตุผลคือ (Arens, 1996) การโฆษณาใช�สื่อมวลชนเปDนช8องทางการสื่อสาร ทําให�สามารถเข�าถึง
ผู�บริโภคได�อย8างกว�างขวางและรวดเร็วกว8าการสื่อสารระหว8างบุคคล ที่สถาบันครอบครัวและ
สถาบันการศึกษาใช� รวมถึงค8านิยมท่ีโฆษณาเผยแพร8นั้น เน�นความบันเทิง รูปแบบการใช�ชีวิต 
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(Lifestyle) ท่ีสนุกสนาน ทําให�เกิดการคล�อยตามได�ง8ายกว8า ซ่ึงต8างจากค8านิยมท่ีปลูกฝGงโดยสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษาท่ีเน�นการใช�ชีวิตท่ีจริงจัง เน�นการทํางาน ท่ีเปDนประโยชน6ต8อสังคม ซ่ึง
เปDนกิจกรรมท่ีไม8เร�าใจ และใช�เวลานานในการปลูกฝGง  
 สรุปได�ว8าการโฆษณามีบทบาทและความสําคัญต8อการทําธุรกิจในปGจจุบัน เพราะเปDนการ
นําเสนอต8อสาธารณชนโดยไม8ใช�ตัวบุคคล แต8มีการระบุชื่อสินค�า บริการ หรือองค6การท่ีเปDนเจ�าของ
สินค�าอย8างชัดเจน  โดยวัตถุประสงค6พื้นฐานของการโฆษณานั้นเพื่อให�ความรู�ความเข�าใจ 
(Comprehensive Advertising) เก่ียวกับสินค�าและการบริการ สามารถทําได�หลายรูปแบบซ่ึงเปDน
ประโยชน6ต8อการทําธุรกิจไม8ว8าจะเปDนทางตรงหรือทางอ�อม เพื่อให�ข8าวสาร ( Informative 
Advertising) เปDนการโฆษณาเพ่ือให�ข�อมูลข8าวสารท่ีเปDนประโยชน6แก8ผู�บริโภค ซ่ึงมีหลายประเภท
และเปDนเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับทุกระบบของธุรกิจอาทิเช8น ข8าวสารการลงทุน ข8าวสารการผลิต ข8าวสาร
ด�านการตลาด เปDนต�น และการโฆษณาเพ่ือจูงใจ (Persuasive Advertising) เปDนรูปแบบการโฆษณา
ท่ีจําเปDนจะต�องสร�างแรงจูงใจให�เกิดกับผู�บริโภค ทําให�ผู�บริโภคเกิดการคล�อยตามและต�องการท่ีจะซ้ือ
สินค�าและบริการจากการโฆษณา นอกจากนั้นการโฆษณายังมีบทบาทต8อการตลาด ระบบเศรษฐกิจ 
การแข8งขันและปรับปรุงคุณภาพสินค�า ระบบการสื่อสารมวลชน พฤติกรรมผู�บริโภค และสังคม  

 อย8างไรการจัดทําโฆษณามีความจําเปDนต�องมีกลุ8มบุคคลหรือหน8วยงานท่ีเก่ียวข�องเปDนผู�
ดําเนินกิจกรรม และคอยช8วยเหลือสนับสนุน ให�การโฆษณานั้นประสบผลสําเร็จ องค6ประกอบท่ีสําคัญ
และเก่ียวข�องในการโฆษณานั้นมีกลุ8มบุคคลหรือหน8วยงานท่ีมีความสําคัญและเก่ียวข�องกับการ
โฆษณา ซ่ึงประกอบด�วย (Belch and Belch, 2009: 11; Wells, Burnett and Moriarty, 2000: 
270) 1) ผู�จัดทําโฆษณา (Advertiser) การจัดทําโฆษณาจะเริ่มต�นดําเนินการต8าง ๆ  ด�วยผู�จัดทํา
โฆษณา ซ่ึงผู�จัดทําโฆษณานั้นอาจจะเปDนลักษณะในรูปแบบของตัวบุคคลหรือองค6การก็ได� โดยมีหน�าท่ี
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องต8าง ๆ  เช8น กลุ8มเปFาหมายคือใคร สื่อประเภทใดท่ีจะใช� และ
งบประมาณจํานวนเท8าใด เปDนต�น 2) บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) การจัดทําโฆษณา
ในบางครั้งผู�จัดทําโฆษณาจะทําการจ�างบริษัทตัวแทนโฆษณาจากภายนอก เพ่ือช8วยวางแผนการ
แนะนําผลิตภัณฑ6ใหม8 การคัดเลือกใช�สื ่อต8าง ๆ  ที่เหมาะสมกับผู�บริโภคที่เปDนเปFาหมายและ
งบประมาณของผู�จัดทําโฆษณา เปDนต�น โดยข�อดีของบริษัทตัวแทนโฆษณาจากภายนอกคือ       
มีความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการช8วยให�การโฆษณาประสบความสําเร็จเพราะมีผู�เชี่ยวชาญท้ัง
ด�านกลยุทธ6และการสร�างสรรค6งานโฆษณา มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกสื่อประเภทต8าง ๆ  อย8าง
เหมาะสมและทีมงานท่ีมีความสามารถในการเจรจาติดต8อกับผู�บริโภคท่ีดีเปDนต�น  

 นอกจากนั้นยังประกอบด�วย 3) สื่อในการโฆษณา (Media) สื่อในการโฆษณา คือ 
ช8องทางของการสื่อสารที่เปDนตัวนําเนื้อสารจากผู�จัดทําโฆษณาไปถึงผู�รับสาร โดยการเสีย
ค8าธรรมเนียมหรือค8าใช�จ8าย 4) ตัวแทนว8าจ�างจากภายนอก (Vendors) การจัดทําโฆษณาในบางครั้ง
ผู�จัดทําโฆษณาจะใช�ตัวแทนว8าจ�างจากภายนอก เช8น พนักงานอิสระ (Freelancers) บุคคลท่ีปรึกษา 
(Consultants) หรือผู�เชี่ยวชาญพิเศษ เปDนต�น สาเหตุท่ีจ�างนั้นมาจากหลายเหตุผล เช8น ผู�จัดทํา
โฆษณาอาจจะไม8มีความชํานาญในสถานที่วิจัยความต�องการความคิดท่ีมีความแปลกใหม8 หรือ
บุคลากรมีจํานวนไม8เพียงพอต8อจํานวนของงาน เปDนต�น และ 5) ผู�บริโภคกลุ8มเปFาหมาย (Target 
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Audience) การกําหนดกลยุทธ6ต8าง ๆ ในการจัดทําโฆษณาจะเริ่มต�นท่ีผู�บริโภคกลุ8มเปFาหมาย 
ก8อนเสมอ คือ กลุ8มผู�บริโภคท่ีคาดว8าจะซ้ือสินค�า และท่ีไม8ได�บริโภคสินค�านั้นๆ เอง แต8เปDนผู�ซ้ือ เช8น 
พ8อแม8จะเปDนผู�ท่ีซ้ืออาหารสําหรับเด็กแทนเด็ก เปDนต�น ผู�บริโภคกลุ8มเปFาหมายจะเปDนผู�กําหนดทิศทาง
ของกลยุทธ6ท้ังหมดท่ีใช�ในการจัดทําโฆษณาดังนั้นการจัดทําโฆษณาควรท่ีจะมีความรู�และความเข�าใจ
ในผู�บริโภคกลุ8มเปFาหมายซ่ึงจะช8วยให�การโฆษณาท่ีจัดทํานั้นสามารถท่ีจะตอบสนองความต�องการของ
ผู�บริโภค  

 องค6ประกอบของการโฆษณาในเชิงธุรกิจนั้น เสรี วงษ6มณฑา (2551: 150-151) กล8าวว8า
มี 5 ลักษณะ ประกอบด�วย 1) ผู�จัดทําโฆษณา (Advertiser) คือองค6การท่ีเปDนเจ�าของผลิตภัณฑ6         
2) บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือองค6การท่ีทําหน�าท่ีรับผิดชอบงานโฆษณาให�กับ
องค6การท่ีเปDนผู�จัดทําโฆษณา 3) องค6การเจ�าของสื่อ (Media Owners) คือผู�ท่ีขายเวลาหรือเนื้อท่ีใน
สิ่งพิมพ6 ปFายโฆษณา เช8น สถานีวิทยุโทรทัศน6 เจ�าของหนังสือพิมพ6 เจ�าของเวปไซต6 เจ�าของสื่อ
ออนไลน6 เปDนต�น 4) องค6การท่ีให�บริการประเภทต8าง ๆ  ท่ีสนับสนุนการงานด�านโฆษณา เช8น บริษัท
วิจัย บริษัทจัดหานางแบบ โรงพิมพ6 บริษัทผู�ผลิตภาพยนตร6โฆษณา เปDนต�น และ 5) องค6การของรัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวข�องกับการโฆษณา (Private and Public Organization) เช8น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) คณะกรรมการ
บริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน6 (กบว.) เปDนต�น 

 หนึ่งในองค6ประกอบของการโฆษณาเชิงธุรกิจนั้น คือบริษัทตัวแทนโฆษณาสามารถแบ8ง
ออกได�เปDน 3 ประเภทคือ (ธิติพัฒน6 เอ่ียมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6, 2558: 3.18) 1) บริษัท
ตัวแทนโฆษณาในประเทศ (Local Advertising Agency) เปDนบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีก8อต้ังและ
ดําเนินธุรกิจภายในประเทศ เช8น บริษัท ฟาร6อีสต6 แอดเวอร6ไทซิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท สปาร
แอดเวอร6ไทซ่ิง จํากัด บริษัท คอนสแตนท6 แอดเวอร6ไทซ่ิง จํากัด เปDนต�น 2) บริษัทตัวแทนโฆษณา
ระหว8างประเทศ  (International Advertising Agency) เปDนบริษัทตัวแทนโฆษณาจากต8างประเทศ
ท่ีเข�ามาดําเนินธุรกิจเปDนบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย ท้ังจากอเมริกา ยุโรปและในเอเชีย โดย
ส8วนใหญ8บริษัทตัวแทนโฆษณากลุ8มนี้มักให�บริการแบบครบวงจร (Full Sevice Agency) เช8น บริษัท 
ลินตาส จํากัด บริษัท ลีโอเบอร6เนท จํากัด บริษัท เดนท6สุ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เจ วอลเตอร6 
ทอมสัน จํากัด และ 3) บริษัทตัวแทนโฆษณาประเภทร8วมทุน  (Co-investment Advertising 
Agency) เปDนบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีเกิดข้ึนนจากการร8วมทุนกันดําเนินธุรกิจ จากบริษัทตัวแทน
โฆษณาในประเทศกับต8างประเทศ หรือเกิดจากการร8วมทุนของบริษัทตัวแทนโฆษณาจากต8างประเทศ
ด�วยกัน เช8น บริษัท ประกิต แอนด6 เอฟ ซี บี จํากัด (มหาชน) บริษัท ซินเนอยี่ โตเกียยว ดีแอมบี 
แอนด6 บี จํากัด (Synergie Tokyu DMB & B Co., Ltd.)  

 บริษัทตัวแทนโฆษณาในปGจจุบันนิยมแบ8งโครงสร�างการบริหารงานและโครงสร�างการ
ทํางานออกเปDน 2 ลักษณะคือ (ธิติพัฒน6 เอ่ียมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6, 2558: 4.15-4.20) 
แบบกลุ8ม (Group type) และแบบฝiาย (Department type) โครงสร�างการทํางานของบริษัท
ตัวแทนโฆษณาท่ีแบ8งแบบกลุ8ม (Group type) นั้นเปDนโครงสร�างท่ีนิยมใช�กันในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ในปGจจุบัน เพราะการทํางานเปDนกลุ8มนั้นช8วยให�สามารถช8วยกันพิจารณาและได�ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพดี
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ท่ีสุด โดยในกลุ8มนี้ จะประกอบด�วยฝiายบริหารงานลูกค�า (Account Executive) ฝiายวางแผนกลยุทธ6 
(Strategic Planner) ฝiายสื่อโฆษณา (Media) ฝiายสร�างสรรค6 (Creative) ฝiายประสานงาน (Traffic) 
ฝiายวิจัย (Research) ฝiายศิลป� (Arts) ฝiายผลิตสื่อ (Production) เปDนต�น โดยท้ังกลุ8มนี้จะทํางาน
ร8วมกัน วางแผนกลยุทธ6 พัฒนาชิ้นงานโฆษณา ดูแลงานจนเสร็จสิ้นการทําโฆษณาแต8ละโครงการ โดย
การประสานงานของฝiายบริหารงานลูกค�า ดังแสดงตามภาพท่ี 2 

 
 

            
          
ภาพท่ี 2 โครงสร�างการทํางานเปDนกลุ8ม  
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Kenneth E. Runyon, Advertising,  2nd ed. (Ohio U.S.A.: Charles E. 
Publishing Company, 1984), 78. 
 

 นอกจากการแบ8งกลุ8มโครงสร�างการทํางานดังกล8าวแล�ว ในแต8ละฝiายของบริษัทตัวแทน
โฆษณา ยังมีการแบ8งกลุ8มการทํางานอีก เช8น ฝiายบริหารงานลูกค�า จะประกอบด�วยผู�อํานวยการฝiาย
บริหารงานลูกค�า (Account Director) ซ่ึงทําหน�าท่ีดูแลการทํางานของกลุ8ม และมีอํานาจการ
ตัดสินใจ ดังแสดงตามภาพท่ี 3 

 

ประสานงานโดยผู�
บริหารงานลูกค�า 

ฝiายวางแผน     
กลยุทย6 

(Strategic 
Planner) 

ฝiายสร�างสรรค6
งานโฆษณา 
(Creative) 

 

ฝiายศิลป� (Art) 

 

ผู�ประสานงาน 
(Traffic) 

 
ฝiายสื่อโฆษณา 

(Media) 

 
ฝiายวิจัย 

(Research) 
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ภาพท่ี 3 แสดงโครงสร�างการทํางานแบบกลุ8มของฝiายบริหารงานลูกค�า 
ท่ีมา: ธิติพัฒน6 เอ่ียมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6,  เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ): อุตสาหกรรมโฆษณา (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), 4.18.   
 
 โครงสร�างการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีแบ8งแบบฝiาย (Department type) 
เปDนโครงสร�างเพ่ือการบริหารงาน จะแบ8งตามลักษณะหน�าท่ีและความรับผิดชอบของงานได�ดังนี้ 
 

  
 
ภาพท่ี 4 โครงสร�างของบริษัทตัวแทนโฆษณาแบ8งตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบ  
ท่ีมา: ธิติพัฒน6 เอ่ียมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6,  เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ): อุตสาหกรรมโฆษณา (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), 4.19.  
 

ผู�อํานวยการฝiายบริหารงานลูกค�า 
(Account Director) 

ผู�ช8วยผู�อํานวยการฝiาย
บริหารงานลูกค�า กลุ8ม 1 
(Account Supervisor 

1) 

ผู�ช8วยผู�อํานวยการฝiาย
บริหารงานลูกค�า กลุ8ม 3 
(Account Supervisor 

3) 

บริหารงานลูกค�า  
(Account Executive) 

บริหารงานลูกค�า  
(Account Executive) 

บริหารงานลูกค�า  
(Account Executive) 

ผู�ช8วยผู�อํานวยการฝiาย
บริหารงานลูกค�า กลุ8ม 2 
(Account Supervisor 

2) 

กรรมการผู�จดัการ 

ผอ. ฝiายสร�างสรรค6 ผอ. ฝiายการตลาด 

แผนก
ศิลป� 

แผนก
เขียน
บท

โฆษณา 

แผนก
บริหาร 
งาน

ลูกค�า 

ผอ. ฝiายบริหารงาน
โฆษณา 

ผอ. ฝiายบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนก
ผลิตส่ือ
โฆษณา 

แผนก
ส่ือ

โฆษณา 

แผนก
วิจัย 

แผนก
บุคคล 

แผนก
บัญชี 

แผนก
การเงิน 
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 ฝiายสร�างสรรค6งานโฆษณา (Creative Management) เปDนฝiายท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบใน
การคิดค�นและสร�างสรรค6แนวความคิดและกลยุทธ6ทางการโฆษณา รวมถึงชิ้นงานโฆษณาท่ีต�องการ
สื่อสารไปยังกลุ8มลูกค�าเปFาหมาย เพ่ือกระตุ�นให�เกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค6ของการโฆษณา และ
แผนท่ีเตรียมไว� นอกจากนี้ภายในฝiายสร�างสรรค6โฆษณา ยังแบ8งหน�าท่ีท่ีสําคัญๆ คือ หน�าท่ีรับผิดชอบ
ในการคิดกลยุทธ6ทางการโฆษณา (Advertising Strategy) แนวความคิดทางโฆษณา (Advertising 
Concept) และการนําเสนอเรื่อง (Execution) ตามแนวความคิดของการโฆษณาซ่ึงเปDนหน�าท่ีของนัก
สร�างสรรค6 (Creative man) โดยมีผู�เขียนบทโฆษณา (Copywriter) ทําหน�าท่ีเขียนบทโฆษณา          
ท่ีเข�าใจและสามารถจดจําได�ง8าย และเพ่ือให�งานโฆษณามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจําเปDนต�องนําเสนองาน
โฆษณาด�วยภาพ ซ่ึงเปDนหน�าทีของ ผู�เขียนภาพโฆษณา (Visualizer)  

 ฝiายต8อมาคือ ฝiายบริหารงานลูกค�า (Account Management) เปDนฝiายท่ีรับผิดชอบใน
การวางแผนรณรงค6การโฆษณาให�กับเจ�าของผลิตภัณฑ6 เปDนผู�ท่ีต�องเข�าใจข้ันตอนและลักษณะการ
ทํางานท้ังหมดของแผนการโฆษณานั้น หรือทําหน�าท่ีเปDนตัวแทนของบริษัทในการแสวงหาลูกค�า และ
เปDนตัวแทนของเจ�าของสินค�าในการบริหารงานโฆษณาให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยประกอบด�วย
ผู�รับผิดชอบ ผู�อํานวยการบริหารงานโฆษณาหรือผู�อํานวยการบริหารงานลูกค�า (Account Director: 
A.D.) จะทําหน�าท่ีรับผิดชอบบริหารงานโฆษณา และควบคุมการดําเนินงานโฆษณาของลูกค�าให�
เปDนไปตามแผนท่ีวางไว�ท้ังหมด และมีผู�ช8วยท่ีคอยติดตามประสานงานกับลูกค�า คือ ผู�บริหารโฆษณา
หรือผู�บริหารงานลูกค�า (Account Executive: A.E.)  

 นอกจากนั้นโครงสร�างการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาแบ8งตามหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบ ยังประกอบด�วยฝiายบริการด�านการตลาด (Marketing Service) ซ่ึงเปDนฝiายท่ีทําหน�าท่ี
ให�บริการฝiายอ่ืนๆ ในบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทลูกค�า ท่ีต�องการข�อมูลต8าง ๆ  โดยแบ8งหน�าท่ี
ความรับผิดชอบออกเปDน 2 แผนกด�วยกันคือ แผนกสื่อโฆษณา ซ่ึงทําหน�าท่ีให�บริการวิเคราะห6หา
ข�อมูลด�านสื่อโฆษณา การวางแผนการใช�สื่อโฆษณา รวมถึงการจัดหาและซ้ือสื่อโฆษณาตามแผนท่ี
ลูกค�าได�พิจารณาและอนุมัติแล�ว อีกแผนกคือ แผนกวิจัย เปDนแผนกท่ีทําหน�าท่ีให�บริการด�านการวิจัย 
เช8นการวิจัยตลาด วิจัยผลิตภัณฑ6ใหม8 วิจัยผู�บริโภค วิจัยด�านการโฆษณา เปDนต�น ฝiายสุดท�ายของ
โครงสร�างการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาแบ8งตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบ คือฝiายบริหารงาน
ท่ัวไป (Operation Management) โดยฝiายนี้มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบเหมือนกับงานบริหารของ
ธุรกิจอ่ืนๆ เช8นบริหารงานบุคคล รับผิดชอบด�านการเงิน และการบัญชี โดยบทบาทของงานฝiายหนี้ 
ไม8ค8อยได�ติดต8อประสานงานกับลูกค�าโดยตรงนัก ยกเว�นแผนกการเงิน ท่ีต�องติดต8อเรียกเก็บค8า
โฆษณาจากแผกการเงินของบริษัทเจ�าของสินค�า (ธิติพัฒน6 เอ่ียมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6, 
2558: 4.19-4.20)  

 จากโครงสร�างการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาดังกล8าวข�างต�น สามารถกล8าวได�ว8า 
ฝiายบริหารงานลูกค�านั้นมีหน�าท่ีสําคัญๆ คือ เม่ือเริ่มโครงการใหม8กับลูกค�าเจ�าของผลิตภัณฑ6 ต�องเปDน
ตัวแทนของลูกค�าเพ่ือมาถ8ายทอดข�อมูลท่ีลูกค�าต�องการให�กับทีมงานในบริษัทโฆษณาเข�าใจตรงกัน
ตามวัตถุประสงค6 ท่ีลูกค�าเจ�าของผลิตภัณฑ6ต�องการ และเปDนตัวแทนของบริษัทโฆษณา ไปนําเสนอ
งานต8อลูกค�าร8วมกับทีม เม่ือทีมงานสร�างสรรค6ได�จัดทําชิ้นงานโฆษณา เช8น แบบงานโฆษณาทางสื่อ
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โทรทัศน6 (Storyboard) หรือแบบงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ6 (Layout) เสร็จแล�ว นอกจากนั้นต�อง
ทําหน�าท่ีสร�างและรักษาความสัมพันธ6ท่ีดีกับลูกค�า คอยดูแลและตรวจสอบเพ่ือให�ทีมงานในบริษัท
ตัวแทนโฆษณาผลิตงานท่ีดี มีคุณภาพตรงตามท่ีลูกค�าต�องการ เพ่ือไม8ให�เกิดการแก�ไขงานบ8อยครั้ง ซ่ึง
เท8ากับเปDนการลดการสิ้นเปลืองให�กับบริษัทตัวแทนโฆษณาด�วย ในขณะเดียวกันผู�บริหารงานลูกค�า 
(Account Executive) ยังทําหน�าท่ี ติดตามงานในแต8ละวันว8ามีความคืบหน�าหรือการดําเนินงาน
เปDนไปตามท่ีกําหนดไว�หรือไม8และมีส8วนในการนําเสนอผลงานท่ีบริษัทสร�างสรรค6ข้ึนมาให�กับลูกค�า 
สอดคล�องกับแนวคิดของ ควินน6 (Quinn, 1999: 29) ท่ีกล8าวว8าบทบาทของพนักงานบริหารงานลูกค�า
นั้น คือการบริหารจัดการงานท้ังหมดของบริษัทตัวแทนโฆษณา และปฏิบัติตัวเหมือนเปDนตัวแทนของ
ลูกค�า รวมถึงต�องทําหน�าท่ีคอยโทรศัพท6หาลูกค�า ไปเยี่ยมเยือนลูกค�า ทานอาหารกับลูกค�า นําการ
ประชุม ติดตามผลงาน มีความอดทนสูง และสร�างความไว�วางใจจากลูกค�าด�วย (Solomon, 2000: 4) 

 ยิ่งไปกว8านั้นพนักงานบริหารงานลูกค�ายังมีบทบาทและหน�าท่ีเปDนผู�ประสานงานระหว8าง
ผู�ทําโฆษณา(ลูกค�า)กับบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีตนทํางานอยู8 รวมท้ังการตระหนักถึงการสร�างโอกาส
ทางธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ6และการประสานงานกับหน8วยงานอ่ืนๆในบริษัท เพ่ือดําเนินการตาม     
กลยุทธ6ท่ีวางไว�ให�สําเร็จตามกําหนดการ ภายใต�งบประมาณท่ีลูกค�ากําหนดให� ดังนั้นด�วยบทบาทของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีเปDนท้ังตัวแทนของบริษัทตัวแทนโฆษณา และในขณะเดียวกันก็เปDน
ตัวแทนของลูกค�าด�วย เม่ือไรก็ตามท่ีบริษัทตัวแทนโฆษณาทํางานพลาด ลูกค�าก็จะบอกว8าเปDนความ
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค�า และเม่ือไรท่ีลูกค�าไม8พึงพอใจหรือปฏิเสธงาน พนักงาน
บริหารงานลูกค�าก็จะได�รับการตําหนิจากบริษัท (Ogilvy, 1983: 45) นอกจากนั้นยังทําการวิเคราะห6
แนวโน�มของพฤติกรรมของผู�บริโภคและกิจกรรมทางการตลาดของคู8แข8ง รวมถึงทําการสรุปค8าใช�จ8าย 
รายรับ และผลกําไร และทําการประเมินประสิทธิภาพของแผนงานว8าประสบความสําเร็จหรือไม8 
ปGญหาและอุปสรรคคืออะไรด�วย  

 อย8างไรสามารถสรุปบทบาทหน�าท่ีของพนักงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทน
โฆษณา ซ่ึงต�องติดต8อประสานงานกับบุคคลต8าง ๆ ได�ตามภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 บทบาทความสัมพันธ6ของพนักงานบริหารงานลูกค�า (The Account Executive’s 

Constituents)  
ท่ีมา: R. G. Bernardin, J. H. II Murphy, and S. S.  Nadler, “Apprising Account Executive 
Performance Appraisal: Current Practice and Managerial Implication,”  Journal of 
Current Issues  and Research in Advertising 25, 1 (1998): 1-11. 
  
2. การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 

 การออกแบบโปรแกรมเพ่ิมทักษะความสามารถการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ครั้งนี้ 
ใช�ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มาเปDนแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือให�มีความเข�าใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงผู�วิจัยได�นําเสนอความหมายของการวิจัย
และพัฒนา ลักษณะและรูปแบบ การวิจัยและพัฒนา ตามลําดับ ดังนี้ 
 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เปDนรูปแบบการวิจัยท่ี
สําคัญและได�รับการยอมรับในการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) วรรณี โสมประยูร 
(2546: 10-14) ให�ความหมายของการวิจัยและพัฒนาไว�ว8า เปDนการวิจัยท่ีนําองค6ความรู�เดิมท่ีได�จาก
ผลการวิจัยต8าง ๆ หรือนําสิ่งประดิษฐ6ท่ีมีอยู8แล�ว ไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาต8ออย8างเปDนระบบและ
ต8อเนื่อง และเชื่อมโยงกันเปDนชุดโครงการวิจัยท่ีมีหลายโครงการอย8างสมบูรณ6 เพ่ือต8อยอดของเดิมให�
เกิดผลผลติใหม8ท่ีมีคุณค8ายิ่งข้ึน เปDนท่ีเชื่อถือและยอมรับทางวิชาการและเปDนประโยชน6ต8อผู�ท่ีจะนํา
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ผลการวิจัยไปใช�ในสังคมได�อย8างแท�จริง ในขณะท่ี นรินทร6 สังข6รักษา (2556: 50) ได�สรุปความหมาย
การวิจัยและพัฒนา ว8าคือ กระบวนการของการศึกษาเรียนรู� และการคิดค�นอย8างมีเหตุผลและเปDน
ระบบ เพ่ือค�นพบความรู�ความเข�าใจในเทคนิคหรือวิธีการใหม8 ๆ  และนําสิ่งท่ีค�นพบนั้นไปทําการ
ออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�  ท่ีมีรูปแบบ หรือปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน  
นอกจากนั้น รัตนะ บัวสนธ6 (2556: 94) กล8าวว8า การวิจัยและพัฒนา เปDนการนําวิธีการวิจัยมาใช�ใน
กระบวนการสร�างและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ6ท่ีบุคคลหรือหน8วยงานนั้นจัดให�มีข้ึน และ
ผลิตภัณฑ6ท่ีสร�างข้ึนนั้นสามารถนําไปใช�ได�จริงๆตามวัตถุประสงค6 ส8วน ผ8องพรรณ ตรัยมงคลกูล 
(2555: 209) กล8าวว8า การวิจัยและพัฒนา เปDนการวิจัยท่ีมีจุดมุ8งหมายเพ่ือสร�างหรือค�นหาแนวคิด วิธี
ปฏิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ6ท่ีสามารถนําไปพัฒนากลุ8มคน หน8วยงาน หรือองค6การ โดยมีจุดมุ8งหมายเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงในด�าน แนวคิด พฤติกรรม วิธีปฏิบัติ ในทางท่ีดีข้ึน ในขณะท่ี บอร6ก และกอลล6 
(Borg and Gall, 1989: 782) ได�ให�ความหมายของการวิจัยและพัฒนา ว8าเปDนกระบวนการพัฒนา
และนํามาซ่ึงเหตุผลของผลิตภัณฑ6ทางการศึกษา โดยผลิตภัณฑ6นี้จะไม8ได�หมายถึงเฉพาะสื่อการสอน 
เช8น ตํารา ฟ�ล6มสไลด6 หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร6เท8านั้น แต8ยังหมายถึงวิธีการและโปรแกรม
การศึกษา จุดเน�นของการวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนาโปรแกรมท่ีจะทําให�เกิดระบบการเรียนรู� ซ่ึง
รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ6และการฝ�กอบรมบุคลากรให�เหมาะสมกับงาน 

 ดังนั้นความหมายของการวิจัยและพัฒนา โดยสรุปคือ การนําองค6ความรู�เดิมท่ีได�จากผล
ของการวิจัยต8าง ๆ  รวมถึงสิ่งประดิษฐ6เดิมท่ีมีอยู8แล�ว ไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาต8ออย8างเปDน
กระบวนการท่ีมีระบบ  และมีเหตุผล เพ่ือให�ได�องค6ความรู�ใหม8 วิธีการใหม8 สิ่งประดิษฐ6หรือผลิตภัณฑ6
ใหม8 และสามารถนําสิ่งใหม8 ๆ เหล8านี้ไปใช�ได�จริงอย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของข้ันตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา พบว8า 
นรินทร6 สังข6รักษา (2556: 57-59) ได�ประยุกต6ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาจากการวิจัยในชั้นเรียนท่ีมี 
11 ข้ันตอน ให�เหลือ 5 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน (Research: R1) คือ
การศึกษาข�อมูล ปGญหา และความต�องการของผู�มีส8วนได�ส8วนเสีย ซึ่งมีความหลากหลายใน
กระบวนการวิจัย ต้ังแต8การวิเคราะห6เอกสารต8าง ๆ  (Documentary Analysis) การสํารวจเบ้ืองต�น 
(Pilot Study) และศึกษาความต�องการของผู�เก่ียวข�อง (Need Assessment) ด�วยกระบวนการวิจัย
เชิงปริมาณ เช8น การใช�แบบสํารวจ แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ เช8น การสัมภาษณ6แบบ
เจาะลึก และการสนทนากลุ8มเปDนต�น ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
(Development: D1) คือข้ันตอนท่ีผู�วิจัยทําการกําหนดและสร�างวิธีการแก�ไขปGญหา หรือเรียกว8า 
นวัตกรรม นอกจากนั้นในข้ันตอนนี้ยังเปDนการออกแบบเครื่องมือสําหรับใช�เก็บรวบรวมข�อมูลด�วย 
และเพ่ือให�ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพทางวิชาการเปDนท่ียอมรับได� เครื่องมือท่ีใช�ท้ังเชิงปริมาณ ต�อง
เปDนเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรง (Validity) ความเชื่อม่ัน (Reliability) ความยาก (Difficulty) และ
อํานาจการแจกแจง (Discrimination Power) เปDนต�น และเครื่องมือท่ีใช�ในคุณภาพ ต�องมีการ
ตรวจสอบแบบสามเส�า (Triangulation) ได�แก8 บุคคล เวลา และสถานท่ี ทําการวิเคราะห6ค8าสถิติ
ความเท่ียงตรงของเนื้อหา คือค8าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) และค8าสถิติอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของการวิจัย ในข้ันนี้ จะได�รูปแบบ (Model) และต�อง
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รับรองรูปแบบของโปรแกรมหรือนวัตกรรม ซ่ึงเปDนการหาความเหมาะสม และความเปDนไปได�ของ
รูปแบบด�วย นอกจากนั้นยังทําการทดลองใช�นวัตกรรม กับกลุ8มที่ไม8ใช8ตัวอย8าง ในการทดสอบ
รายบุคคล การทดสอบรายกลุ8ม และการทดสอบภาคสนาม ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช� (Research: 
R2) เปDนข้ันตอนท่ีผู�วิจัยนําวิธีการหรือนวัตกรรมท่ีสร�างข้ึนมาทดลองใช�จริง โดยระบุข้ันตอนปฏิบัติว8า
จะใช�กับใคร เม่ือไร อย8างไร และเครื่องมือหรือนวัตกรรมนั้นต�องผ8านการทดสอบการใช�มาแล�ว ตาม
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) แล�วเก็บรวบรวมข�อมูล เพื่อนําไปวิเคราะห6ต8อไป 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุง (Development: D2) เปDนการประเมินผลจากการทดลอง
ใช�นวัตกรรม ว8าผลเปDนนอย8างไรบ�าง รวมถึงการสรุปผล โดยทําการวิเคราะห6ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได� 
ด�วยสถิติท่ีเหมาะสม ถ�าหากนวัตกรรมหรือวิธีการยังไม8สามารถแก�ไขปGญหาได�ตามต�องการ ก็ต�องทํา
การแก�ไขปรับปรุง โดยย�อนไปค�นหาหรือนวัตกรรมอีกครั้ง และขั้นตอนที่ 5 การขยายผล 
(Movement : M) เปDนข้ันตอนท่ีทําแยกมาจากข้ันตอนท่ี 4 เพ่ือขยายผลหรือยืนยันนวัตกรรม ไปยัง
กลุ8มอ่ืนๆ ด�วยวิธีการดําเนินการเช8น การประชุมผู�เก่ียวข�อง การจัดอบรมการให�ความรู� การพัฒนา
เครื่องมือต8าง ๆ  แล�วประเมินผลความรู�และอ่ืนๆ ตามท่ีผู�วิจัยออกแบบการวิจัยว8าต�องการวัด หรือ
ศึกษาอะไร และทําการวิเคราะห6ผลในข้ันการขยายผล รวมถึงการรับรองยืนยันนวัตกรรมอีกครั้ง และ
สุดท�ายทําการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย ดังแสดง ตามภาพท่ี 6 

 

 
 
ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา  
ท่ีมา: นรินทร6 สังข6รักษา, กลยุทธ)การวิจัยอยKางมีคุณภาพ  (นครปฐม:  โรงพิมพ6มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 18. 
 

 ในขณะท่ี รัตนะ บัวสนธ6 (2556: 94) สรุปว8าการวิจัยและพัฒนา ประกอบด�วย 4 
ข้ันตอนท่ีสําคัญๆ คือ 1) การวิจัยเชิงสํารวจหรือเชิงสังเคราะห6สภาพปGจจุบัน  ปGญหาและความ
ต�องการผลิตภัณฑ6 2) การสร�างและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ6 3) การทดลองใช�ผลิตภัณฑ6 และ     
4) การประเมินปรับปรุงผลิตภัณฑ6 ส8วน วิโรจน6 สารรัตนะ (2548) ได�เสนอข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
และพัฒนาไว� 5 ข้ันตอนคือ 1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดและทฤษฎีจากผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�มีส8วนได�

 

M: การขยายผลและ
การยืนยันนวัตกรรม 

 
R1: ศึกษาข�อมูล

พ้ืนฐาน 

 

สรุปผล 

D1: การออกแบบ
และพัฒนา
โปรแกรม 

 

R2: การทดลองใช� 

 

D2: การ
ประเมินผล
ปรับปรุง 
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ส8วนเสีย 2) การสร�างรายละเอียดของโปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม ซ่ึงวิโรจน6 
สารรัตนะ นํามาจากแนวความคิดของ บอร6ก (Borg, 1982) ท่ีกล8าวถึงการปรับปรุงแก�ไขสื่อการเรียน
การสอนท่ัวๆไป ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต�นและ       
การปรับปรุงแก�ไข การทดสอบภาคนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก�ไข และการตรวจสอบเพ่ือยืนยัน
และปรับปรุงแก�ไข 4) การสร�างเครื่องมือเพ่ือใช�ในข้ันตอนการทดลองใช�โปรแกรมในภาคสนาม และ 
5) การทดลองใช�โปรแกรมในภาคสนาม โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง  
 นอกจากนี้ อนันต6 พันนึก (2554) ได�ประยุกต6และบูรณาการเปDนกรอบในการวิจัยและ
พัฒนา โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 5 ข้ันตอนคือ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 
การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม มีวัตถุประสงค6 เพ่ือให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ของโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสม สอดคล�องกับความต�องการของกลุ8มเปFาหมายท่ีจะเข�าร8วมโปรแกรม
ตามสภาพท่ีเปDนจริง ข้ันตอนท่ี 2 การสร�างรายละเอียดโปรแกรม จากผลการศึกษาข้ันตอนท่ี 1 การ
ตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม และการปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะ และข�อคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิและผู�มีส8วนได�ส8วนเสียทําให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคล�องกับความต�องการและสภาพความเปDนจริงในบริบทของสังคมไทย ดังนั้นในข้ันตอนนี้จึง
ประกอบด�วย 1) การออกแบบและการจัดทํารายละเอียดโปรแกรมด�วยตารางสมเหตุสมผล (log 
frame) และ 2) เอกสารประกอบโปรแกรม ดังรายละเอียดต8อไปนี้ (2.1) การจัดทา รายละเอียด
โปรแกรม โดยผู�วิจัยนํากรอบแนวคิดหลังการปรับปรุงมาเปDนแนวทางในการจัดสร�างรายละเอียด
โปรแกรม อันประกอบด�วยโครงการย8อย 2 โครงการ คือ โครงการภาคทฤษฎี และโครงการถอดรหัส
ภาคทฤษฎีสู8การปฏิบัติ โดยการประยุกต6ใช�ตารางสมเหตุสมผล (Log Frame) มาใช�ในการสร�าง
รายละเอียดโปรแกรมแต8ละโครงการโดย (2.2) การจัดสร�างรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรม 
เพ่ือนําไปใช�ประกอบในระหว8างการทดลองโปรแกรมภาคสนาม ซ่ึงผลการดําเนินการในข้ันตอนนี้ จะ
ทําให�ได�โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมต�นแบบ เพ่ือนําไปตรวจสอบและปรับปรุงแก�ไข
โปรแกรมในข้ันตอนท่ี 3 ต8อไป  

 ส8วนข้ันตอนท่ี 3 คือการตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม
ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนในเบ้ืองต�นท่ีผ8านคําแนะนําและข�อเสนอแนะของอาจารย6ท่ีปรึกษา และอาจารย6ท่ี
ปรึกษาร8วมวิทยานิพนธ6 ซ่ึงเปDนผลจากการดําเนินงานวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 ในการดําเนินการตรวจสอบ
และปรับปรุงโปรแกรมในข้ันตอนนี้ ได�กําหนดให�มีการดําเนินการทดสอบภาคสนามเพ่ือตรวจสอบ
และปรับปรุงโปรแกรมตามทัศนะของ บอร6ก (Borge, 1982) และแนวคิดท่ีได�จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยอ่ืน โดยแบ8งออกเปDน 4 ระยะ ประกอบด�วย (1) ระยะท่ี 1 การตรวจสอบเบ้ืองต�นและ
ปรับปรุงแก�ไข  โดยวิธีการจัดอภิปรายกลุ8ม (focus group discussion) เพ่ือร8วมกันตรวจสอบ
โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมในเบ้ืองต�นแล�วนําข�อมูล ข�อคิดเห็นท่ีได�ไปปรับปรุงแก�ไข
โปรแกรม (2) ระยะท่ี 2 การตรวจสอบครั้งสําคัญและปรับปรุงแก�ไข (main field testing and 
revision) เปDนการตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก�ไขโปรแกรม ภายหลังท่ีผ8านการตรวจสอบและปรับปรุง
แก�ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมเบ้ืองต�นในระยะท่ี 1 แล�ว การตรวจสอบในครั้งนี้ 
ดําเนินการโดยวิธีการอภิปรายกลุ8ม (focus group discussion) ผู�เข�าร8วมอภิปรายกลุ8มเพ่ือตรวจสอบ
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โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม คือผู�มีส8วนได�ส8วนเสีย ผลท่ีได�จากการตรวจสอบโปรแกรม
และเอกสารประกอบโปรแกรมครั้งสําคัญจะทําให�ได�ข�อมูล สาระสําคัญท่ีจะนําไปปรับปรุงแก�ไข
โปรแกรมครั้งสําคัญก8อนที่จะนําไปตรวจสอบเพื่อยืนยันและปรับปรุงแก�ไข ในระยะท่ี 3 ต8อไป 
(3) ระยะท่ี 3 การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข (confirmative checking and 
revision) การตรวจสอบในข้ันตอนนี้ มีวัตถุประสงค6เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม 
ท่ีผ8านการตรวจสอบและปรับปรุงแก�ไขในระยะท่ี 2 แล�ว ในประเด็นความสอดคล�องในเชิงเนื้อหาของ
โครงการภาคทฤษฎี และโครงการถอดรหัสภาคทฤษฎีสู8การปฏิบัติ และ (4) ระยะท่ี 4 การตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเปDนไปได�ของโปรแกรม เปDนการดําเนินการตรวจสอบโปรแกรมภายหลังจาก
การตรวจสอบเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแก�ไขในระยะท่ี 3 แล�ว โดยให�ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเปDนไปได�ในทางปฏิบัติของโปรแกรม ในประเด็นท่ีสนใจศึกษา  

 สําหรับข้ันตอนท่ี 4 คือการสร�างเครื่องมือเพ่ือประเมินโปรแกรมในภาคสนาม จากการ
ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมในการวิจัยและพัฒนาข้ันตอนท่ี 3 ทําให�ได�โปรแกรม
ท่ีมีความเหมาะสมและเปDนไปได�ในทางปฏิบัติในภาคสนาม และในข้ันตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนามกับกลุ8มเปFาหมายจะต�องมีเครื่องมือเพ่ือใช�ในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ดังนั้น 
ผู�วิจัยจําเปDนต�องศึกษาวิเคราะห6และสังเคราะห6 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผล
โปรแกรมด�วย และข้ันตอนท่ี 5 คือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม เปDนการนําโปรแกรมไปทดลอง
ในภาคสนามกับกลุ8มเปFาหมาย โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (quasi -experimental) แบบ
สองกลุ8มมีกลุ8มควบคุมวัดก8อนและหลังการทดลอง (pretest-posttest control and experimental 
groups design) (องอาจ นัยพัฒน6, 2551)  

 ในขณะท่ี สุเทพ แก8งสันเทียะ (2556) ได�แบ8งวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปDน 3 ระยะ ซ่ึง
ใน 3 ระยะนี้ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน คือ ระยะท่ี 1 คือการศึกษาสภาพปGญหาและความจําเปDนในการ
พัฒนา ประกอบด�วย ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและศึกษาสภาพปGจจุบันปGญหา (R1) 
แบ8งออกเปDน ข้ันท่ี 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและบริบทของสิ่งท่ีต�องการศึกษา ข้ันท่ี 2 สํารวจ
สภาพปGจจุบันปGญหาของสิ่งท่ีต�องการศึกษา ส8วนระยะท่ี 2คือการสร�างโปรแกรมซ่ึงประกอบด�วย 
ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารายละเอียดของโปรแกรม (D1) ร8างรายละเอียดของโปรแกรม โดยการ
ประยุกต6ใช�ตารางเหตุผลสัมพันธ6 (Log Frame) เพื่อออกแบบโปรแกรม ตามแนวคิดของ วิโรจน6 
สารรัตนะ (2551, 3-18)  ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบโปรแกรม (R2) เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง
โปรแกรม จากการดําเนินงานวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 ให�มีความสมบูรณ6 เพ่ือใช�เปDนแนวทางการปฏิบัติงานได� 
โดยแบ8งการดําเนินการออกเปDน ข้ันท่ี 1 ตรวจสอบครั้งท่ี 1 และการปรับปรุงแก�ไข (Preliminary 
Field Testing and Revision) โดยใช�วิธีการอภิปรายกลุ8มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ข้ันท่ี 
2 ตรวจสอบครั้งท่ี 2 และการปรับปรุงแก�ไข (Main Field Testing and Revision) ซ่ึงใช�วิธีการ
อภิปรายกลุ8มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ข้ันท่ี 3 การตรวจสอบโปรแกรมจากผู�เชี่ยวชาญ 
(Expert Field Testing and Revision) เพ่ือใช�ในข้ันตอนการทดลองใช�โปรแกรมในภาคสนาม 
สําหรับระยะท่ี 3 คือการพัฒนาโปรแกรมซ่ึงประกอบด�วย ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงโปรแกรมครั้ง
สุดท�าย(Final Field Testing and Revision) (D2) โดยผู�วิจัยได�นําข�อมูลท่ีได�จากตรวจสอบจาก
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ผู�เชี่ยวชาญ มาพัฒนาโปรแกรมให�สมบูรณ6ในประเด็นภาพรวมขององค6ประกอบหลักของโปรแกรม 
และ ข้ันตอนท่ี 5 การทดลองใช�โปรแกรมในภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม โดย
การทดลองใช�โปรแกรมในภาคสนามใช�ระเบียบวิธีวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experiment) รูปแบบ 
Pretest-Posttest Design 

 ทางด�านบอร6กและกอลล6 (Borg and Gall. 1989: 784-785) ได�กล8าวถึงข้ันตอนท่ีสําคัญ
ของการวิจัยและพัฒนาไว� 10 ข้ันตอน ประกอบด�วย ข้ันตอนท่ี 1) เลือกกําหนดผลผลิต (Product 
Selection) ท่ีจะทําการศึกษา เพ่ือกําหนดให�ชัดเจนว8าจะดําเนินการวิจัยและพัฒนา สิ่งใด ลักษณะ 
รายละเอียด สําหรับวัตถุประสงค6ของการเลือกกําหนดผลผลิตท่ีจะวิจัยและพัฒนานั้นประกอบด�วย 4 
ข้ันตอน คือ (1.1) ตรงกับความต�องการท่ีจําเปDนหรือไม8 (1.2) ความก�าวหน�าทางวิชาการมีเพียงพอใน
การท่ีจะพัฒนาผลผลิตท่ีกําหนดหรือไม8 (1.3) บุคลากรท่ีมีอยู8มีทักษะความรู� และประสบการณ6ท่ี
จําเปDนต8อการวิจัยและพัฒนาหรือไม8 และ (1.4) ผลผลิตนั้นจะพัฒนาข้ึน ตามเวลาอันสมควรได�หรือไม8 
ข้ันตอนท่ี 2) การเก็บรวบรวมข�อมูล (Research and Information Collection) โดยการ รวบรวม
วรรณกรรม การสังเกตภายในห�องเรียน การเก็บสิ่งต8าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องหรือมีอยู8 และ เปDนประโยชน6ใน
การนํามาทําวิจัย ข้ันตอนท่ี 3) วางแผนการวิจัยละพัฒนา (Planning) ซ่ึงประกอบด�วยการกําหนด
วัตถุประสงค6ของการใช�ผลผลิต การกําหนดงบประมาณ ทรัพยากร และระยะเวลาท่ีใช� รวมถึงการ
จัดลําดับเนื้อหาวิชา การทดสอบแบบต8าง ๆ  การพัฒนารูปแบบ ผลผลิตข้ันต�น รวมท้ังการเตรียมสื่อ
แบบต8าง ๆ  คู8มือและแบบทดสอบ ข้ันตอนท่ี 4) คือการพัฒนารูปแบบข้ันตอนของผลผลิต (Develop 
Preliminary Form of Product) ในข้ันตอนนี้เปDนข้ันตอนการวางแผนการออกแบบ และดําเนินการ
สร�างผลิตภัณฑ6 ตามข้ันตอนท่ีวางไว� เช8น ออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุหลักสูตร คู8มือฝ�กอบรม 
เอกสารในการฝ�กอบรมและเครื่องมือการประเมินผล สําหรับโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝ�กอบรมระยะสั้น ข้ันตอนท่ี 5) ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งท่ี 1 (Preliminary Field Testing) 
โดยการนําเอาผลผลิตท่ีออกแบบและจัดเตรียมไว�ในข้ันตอนท่ี 4 ไปทดลองใช� เพ่ือทดสอบหาคุณภาพ
ของผลผลิตโดยทดสอบ 1 - 3 แห8ง กับกลุ8มตัวอย8างกลุ8มเล็ก 6 - 12 คน ประเมินผลโดยการใช�
แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ6 แล�วรวบรวมข�อมูลมาวิเคราะห6 ข้ันตอนท่ี 6) คือ
ปรับปรุงผลผลิตครั้งท่ี 1 (Main Product Revision) นําข�อมูลจากข้ันตอนท่ี 5 มาพิจารณาปรับปรุง 
หลังจากได�ร ับการเสนอแนะและทดสอบในเบื้องต�น ขั ้นตอนที่ 7) การทดลองหรือทดสอบ
ผลผลิตครั้งท่ี 2 (Main Field Testing) ข้ันตอนนี้ เปDนการนําผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลองเพ่ือทดสอบ
คุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค6ขององค6การท่ีศึกษาจํานวน 5 - 10 แห8ง โดยใช�กลุ8มตัวอย8าง 30-100 คน 
ทําการประเมินผลเชิงประมาณโดยการใช� Pre-Test กับ Post-Test นําผลไปเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค6ของการใช�ผลผลิต อาจมีกลุ8มควบคุมการทดลองด�วยก็ได� ข้ันตอนท่ี 8) คือการทดลอง
หรือทดสอบครั้งท่ี 2 (Operating Product Revision) นําข�อมูลและผลจากการทดลองใช�จากข้ันท่ี 7 
มาพิจารณาปรับปรุงแก�ไขหากมีข�อบกพร8อง ข้ันตอนท่ี 9) คือผลผลิตครั้งท่ี 3 (Operational Field 
Testing) ข้ันนี้นําผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลองเพ่ือทดสอบคุณภาพของการใช�งานผลผลิต โดยใช�ตาม
ลําพังในองค6การท่ีศึกษา จํานวน 5 - 10 แห8ง โดยใช�กลุ8มตัวอย8าง 40 - 200 คน ประเมินผลโดยการ
ใช�แบบทดสอบ การสังเกตและสัมภาษณ6 และรวบรวมข�อมูลมาวิเคราะห6 แล�วดําเนินการ และข้ันตอน
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ท่ี 10) คือการปรับปรุงผลผลิตครั้งท่ี 3 (Final Product Revision) นําข�อมูลจากการทดลองครั้งท่ี 9 
มาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือผลิตและเผยแพร8ต8อไป  

 จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ขั ้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา ของ
นักวิชาการท่ีกล8าวมาข�างต�น ผู�วิจัยได�นํามาประยุกต6และบูรณาการเปDนกรอบในการวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ออกเปDน 2 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา 
ข้ันตอนท่ี 2 การใช�โปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา สําหรับรายละเอียดของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ครั้งนี้ ผู�วิจัยได�นําเสนอไว�ในบทท่ี 3 

 
3. แนวคิดท่ีเก่ียวข�องการเสริมสร�างสมรรถนะบุคลากร 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย6นับว8าเปDนนโยบาย ท่ีมีผลต8อประสิทธิภาพการดําเนินการ
ขององค6การ ซ่ึงองค6การท่ีให�ความสําคัญด�านการจัดการทรัพยากรมนุษย6 จะใช�วิธีการปฏิบัติงานท่ี
ให�ผลงานสูง (High-performance Work Practices) ซ่ึงมีหลายวิธี ท่ีมีเปFาหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� 
ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ิมแรงจูงใจ ลดการทํางานแบบเฉ่ือยชา 
รักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพให�อยู8อับองค6การ และลดจํานวนพนักงานท่ีด�อยประสิทธิภาพขององค6การลง 
(Robbins and Coulter, 2008: 143) นอกจากนี้ คุณภาพของบุคลากรในองค6การนั้น ข้ึนกับการ
เลือกจ�าง ซ่ึงหมายถึงนโยบายและการประยุกต6ทรัพยากรมนุษย6 ท่ีประกอบด�วยการคัดเลือกบุคลากร 
การฝ�กอบรม และระบบการประเมินผลการดําเนินงาน (Robbins, 2005: 193) 

 คําว8า Competency มีคําแปลท่ีเปDนภาษาไทยค8อนข�างหลากหลาย เช8น ความสามารถ 
สมรรถนะ สมรรถภาพ สมรรถนะความสามารถ หรือขีดความสามารถ  สําหรับความหมายท่ีเปDน
ทางการของศักยภาพตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ 2554 (2554) ได�ให�ความหมาย
ของคําว8า ศักยภาพไว�ว8า ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติท่ีแฝงอยู8ในสิ่งต8างๆ อาจ
ทําให�การพัฒนาหรือให�ปรากฏเปDนสิ่งท่ีประจักษ6ได� โดยมีนักวิชาการของไทยหลายท8านท่ีให�ความ
สนใจศึกษาองค6ความรู�ด�านสมรรถนะและให�นิยามความหมายไว�ดังนี้ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552: 
38) กล8าวว8า สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะท่ีเปDนฐานรากของบุคคล ท่ีเชื่อมโยงเชิงเหตุและผล กับผล
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เมื่อเทียบหรืออ�างอิงกับมาตรฐานในงานหรือ
สถานการณ6หนึ่งๆ ได� ส8วนขจรศักด์ิ หาญณรงค6 (2544) กล8าวว8า สมรรถนะคือสิ่งซ่ึงแสดงคุณลักษณะ
และคุณสมบัติของบุคคล รวมถึงความรู� ทักษะ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา แล�วทําให�บรรลุผล
สําเร็จในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว8ามาตรฐานท่ัวไปในขณะท่ีณรงค6วิทย6 
แสนทอง (2547) อธิบายความหมายของสมรรถนะ คือ ความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ 
คุณลักษณะส8วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ท่ีส8งผลต8อการแสดงพฤติกรรม 
(Behavior) ท่ีจําเปDนและมีผลทําให�บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได�ดีกว8าผู�อ่ืน   
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 ในทัศนะของ เสน8ห6 จุ�ยโต (2548) มีความเห็นว8าสมรรถนะนั้นไม8ได�แตกต8างจาก KSAOs 
ท่ีเปDนคําย8อซ่ึงแสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลากรท่ีเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน K หมายถึง ความรู� 
(Knowledge) S หมายถึง ทักษะ (Skills) A หมายถึง ความสามารถ (Ability) และ O หมายถึง 
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข�องกับงาน (Other Characteristics) แต8ความแตกต8างจะอยู8ท่ีเน�น
การวิเคราะห6คน (People Analysis) มากกว8าการวิเคราะห6งาน (Job Analysis) ทางด�านนิสดารก6 
เวชยานนท6 (2549) ให�ความหมายของสมรรถนะว8า เปDนพฤติกรรมท่ีทําให�คนสามารถทํางานได�อย8างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงไม8เก่ียวกับตัวงานโดยตรง เช8น ความเปDนมืออาชีพในการทํางาน ความซ่ือสัตย6มี
คุณธรรม เปDนต�น นอกจากนี้นักวิชาการด�านทรัพยากรมนุษย6 ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2550) ได�ให�
ความหมายของสมรรถนะไว�ว8า หมายถึง ทักษะ สมรรถนะ ความรู� ความสามารถ ความชํานาญ 
แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานให�ประสบผลสําเร็จ  

 ส8วนอาภรณ6 ภู8วิทยพันธุ6 (2552) ได�ให�ความหมายไว�ว8า สมรรถนะ หรือ Competency 
เปDนเรื่องของพฤติกรรมของตัวบุคคลที่นําไปสู8ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators - KPIs) ในรายบุคคล ย8อมส8งผลต8อเนื่องไปยังหน8วยงาน ดังนั้นตัวสมรรถนะจึงเปDน
เครื่องมือการบริหารจัดการท่ีนําไปสู8ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ซ่ึงถือเปDนเกณฑ6หรือปGจจัยท่ีทําให�
ผู�บริหารมีแนวทางท่ีชัดเจนในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในขณะท่ีจิรประภา อัครบวร (2549: 
65) กล8าวถึง Competency ในความหมายของ แม็ก เคลแลนด6 ว8าคือคุณลักษณะท่ีดีท่ีบุคลากรพึงมี
ในการปฏิบัติงาน ที่ไม8ใช8คุณลักษณะทั่วๆไป แต8เปDนคุณลักษณะท่ีโดดเด8นกว8าคนอ่ืน นอกจากนั้น 
ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ6 และธีระวัฒน6 จันทึก  (2559ก) ได�ให�นิยามของ สมรรถนะ ว8าคือ คุณลักษณะ
ของบุคคลท่ีพึงมีนั้นประกอบด�วย ความรู� ทักษะ  ลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยส8วนตัว (Personal 
Charateristic) และ แรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงคุณลักษณะเหล8านี้ เม่ือองค6การเสริมสร�างให�กับบุคลากร
แล�ว ส8งผลให�บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได�อย8างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค6ขององค6การ 

 เม่ือพิจารณาความหมายของ สมรรถนะ หรือ Competency ในมุมมองของนักวิชาการ
ต8างประเทศ ท่ีให�ความสนใจศึกษากันเปDนจํานวนมาก และกลายเปDนรากฐานองค6ความรู�ด�าน
สมรรถนะให�กับนักวิชาการไทยจนถึงปGจจุบัน เช8น เดวิด แม็คเคิลแลนด6 (David C. McClelland, 
1973) ได�นําเสนอแนวคิดเรื ่องศักยภาพไว�บทความวิชาการไว�โดยให�นิยาม ศักยภาพ ว8าคือ 
บุคลิกลักษณะท่ีซ8อนอยู8ภายในปGจเจกบุคคล ท่ีสามารถผลักดันให�ปGจเจกบุคคลนั้นสร�างผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี หรือได�ตามเกณฑ6ท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ ดังนั้นศักยภาพคือ กลุ8มของความรู� 
ทักษะ และพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค6 (Attributes) ท่ีเก่ียวข�องกัน โดยกลุ8มความรู� ทักษะ และ
คุณลักษณะดังกล8าวสัมพันธ6กับผลงานของตําแหน8งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ี
เปDนท่ียอมรับและยังเปDนสิ่งที่สามารถเสริมสร�างข้ึนได�โดยผ8านการฝ�กอบรมและการพัฒนา ซ่ึงใน
ความเห็นของแม็คเคิลแลนด6นั้น สมรรถนะมีองค6ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการคือ 1) ทักษะ หมายถึง 
สิ่งท่ีบุคคลกระทําได�ดีและได�ฝ�กปฏิบัติเปDนประจําจนเกิดความชํานาญ 2) ความรู� หมายถึง ความรู�
เฉพาะด�านของบุคคล เช8น ความรู�เก่ียวกับการบริหารจัดการด�านทรัพยากรมนุษย6 ความรู�เก่ียวกับ
กฎหมายแรงงาน เปDนต�น 3) มโนทัศน6เก่ียวกับตนเอง (Self - Concept) หมายถึง ทัศนคติ 
(Attitudes) ค8านิยม (Value) และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ6ของตนเอง หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว8า
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ตัวเองเปDน 4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) หมายถึง สิ่งท่ีอธิบายถึงความเปDนตัวตน
ของบุคคลนั้น เช8น เปDนคนท่ีมีน้ําใจไมตรีเอ้ืออาทรต8อบุคคลอ่ืน หรือเปDนคนท่ียิ้มแย�มแจ8มใสร8าเริง 
เปDนต�น และ 5) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง เปDนแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซ่ึงทําให�บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ8งไปสู8เปFาหมายตามท่ีต้ังไว� เช8น การท่ีมุ8งถึงผลสําเร็จในงาน โดยจะมีการต้ังเปFาหมายท่ี
ท�าทายเพ่ือให�มีความพยายามให�สําเร็จตามเปFาหมาย   

 อย8างไรก็ตามองค6ประกอบของสมรรถนะด�านทักษะ และความรู�นั้น เปDนสมรรถนะท่ี
สามารถพัฒนาข้ึนมาใหม8 ให�กับบุคลากรในองค6การได�ไม8ยาก ด�วยวิธีการศึกษาค�นคว�าเพ่ือให�เกิด
ความรู� และการฝ�กฝนปฏิบัติเพ่ือให�เกิดทักษะความชํานาญ ซ่ึงเปDนส8วนท่ีมองเห็นได�ชัดเจนสามารถ
ประเมินได� นักวิชาการบางส8วนก็เรียกการเรียนรู�แบบนี้ว8า Hard Skills เช8น การฝ�กแรงงานฝkมือ เปDนต�น 
ส8วนองค6ประกอบท่ีพัฒนาได�ยากนั้นคือ มโนทัศน6เก่ียวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล 
และแรงจูงใจ เนื่องจากเปDนสิ่งท่ีซ8อนเร�นอยู8ภายในตัวบุคคล นักวิชาการบางส8วนเรียกการเรียนรู�ส8วนนี้
ว8า Soft Skills เช8น ภาวะผู�นํา การสร�างทัศคติท่ีดีในการทํางาน การสร�างแรงจูงใจในการทํางาน เปDน
ต�น  สามารถอธิบายให�ชัดเจนได�ตามภาพท่ี 7 

 

             
                         

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงความหมายและองค6ประกอบศักยภาพตามแนวคิดของแม็คเคลแลนด6  
ท่ีมา: C. David. McClelland, “Testing for competence rather than intelligence,” American 
Psychologist 28 (1973): 1–14. 
 

 องค6ประกอบท้ัง 5 ส8วน ตามแนวความคิดของ แม็คเคิลแลนด6 ได�กลายมาเปDนแนวทาง
ในการกําหนด “นิยาม” หรือ “ความหมาย” ของตําราทางด�านสมรรถนะหรือศักยภาพของบุคลากร  
(Competency) เปDนจํานวนมาก ในปGจจุบันองค6การท้ังในประเทศไทยและต8างประเทศได�นําระบบ
สมรรถนะหรือศักยภาพ (Competency) มาใช�ในการบริหารงานอย8างกว�างขวาง โดยเฉพาะอย8างยิ่ง
ในงานด�านบริหารทรัพยากรมนุษย6 ในการการสรรหา การพัฒนา และ การรักษาบุคลากรในองค6การ 
ระบบสมรรถนะหรือศักยภาพมีส8วนช8วยผลักดันให�ผลงานของบุคลากรตรงตามวัตถุประสงค6ซ่ึงเปDนสิ่ง
ท่ีจําเปDนอย8างยิ่งต8อความสําเร็จขององค6การ 
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 ในขณะท่ี บอมบ6และสแปร6โรว6 (Bomb and Sparrow, 1992) กล8าวว8า Competency 
หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีบุคคลพึงมีสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน8งหนึ่งๆ เพ่ือให�การ
ปฏิบัติงานในหน�าท่ีความรับผิดชอบนั้นๆประสบความสําเร็จ ในปkเดียวกัน มิทรานี่และคณะ (Mitrani 
et al., 1992) กล8าวว8า  สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีเด8นชัดของแต8ละบุคคลซ่ึงมีเหตุเก่ียวข�อง
กับผลงานท่ีดีเลิศหรือมีประสิทธิภาพในงานหนึ่งๆ ส8วนสเปนเซอร6 และสเปนเซอร6 (Spencer and 
Spencer, 1993) กล8าวว8า Competency หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีมีอยู8ในตัวบุคคล เช8น 
แรงจูงใจ อุปนิสัย แนวความคิดของตนเอง ความรู� และทักษะ ซ่ึงคุณลักษณะเหล8านี้จะเปDนตัวผลักดัน
หรือมีความสัมพันธ6เชิงเหตุผล ให�บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหน�าที่ความรับผิดชอบได�อย8างมี
ประสิทธิภาพ หรือสูงกว8าเกณฑ6หรือเปFาหมายท่ีกําหนดไว� ส8วนรีลแลทท6 และโลแฮน (Rylatt and 
Lohan, 1995) กล8าวว8าสมรรถนะ หมายถึง ลักษณะของทักษะ ความรู� และทัศนคติท่ีเปDนสิ่งจําเปDน
ต8อการปฏิบัติงานอย8างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ6นั้นๆ หรือเฉพาะงานนั้น  

 นอกจากนั้น อูริค และคณะ (Ulrich et al., 1995) ได�ศึกษาและให�นิยามว8า สมรรถนะ
คือความรู� ทักษะ และความสามารถเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ยังหมายถึง ความรู� ทักษะ ความสามารถ 
และทัศนคติอ่ืน  ท่ีมีเพ่ือให�ได�พฤติกรรมท่ีต�องการในอนาคต (Blancero et al., 1996) ต8อมาในปk 
1997 สกmอต แพร6รี (Scott Parry, 1997) ได�ให�ความหมายของสมรรถนะไว�ว8า เปDนกลุ8มของความรู�  
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attitudes) ท่ีเก่ียวข�องกันซ่ึงมีผลกระทบต8องานหลัก
ของตําแหน8งงานหนึ่งๆ มีความสัมพันธ6กับผลงานของตําแหน8งนั้น ๆ และสามารถวัดผลเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานท่ีเปDนท่ียอมรับและเปDนสิ่งท่ีสามารถสร�างเสริมได�โดยผ8านการอบรมและพัฒนา  ต8อมาใน
ปk 1999 นักวิชาการสองคน ท่ีพูดถึงเรื่องสมรรถนะ คือ คลาร6ก (Clark, 1999) กล8าวว8า สมรรถนะ มี
องค6ประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ ได�แก8 1) ความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ 
(Abilities)  ซ่ึงสามารถสังเกตได� หรือสามารถวัดได� และ 2) ความรู�  ทักษะและความสามารถเหล8านี้
จะต�องแยกความแตกต8างระหว8างผู�ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะสูงกว8าและผู�ปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ ออกจากกันได� 
ส8วนนักวิชาการอีกคนได�กล8าวว8า สมรรถนะ คือ การอธิบายท่ีเปDนลายลักษณ6อักษรของอุปนิสัยท่ี
วัดผลได� และทักษะส8วนตัวท่ีใช�ทํางานตามวัตถุประสงค6 (Green, 1999) 

 ต8อมาในปk 2000 คาทาโน และคณะ (Catano et al. 2001) กล8าวถึงคํานิยามของคําว8า
สมรรถนะในช8วงก8อนจะพิจารณาสมรรถนะหรือ Competency หรือกลุ8มของ KSAO (Knowledge, 
Skills, Ability and Other  Characteristics) ท่ีบุคลากรพึงมี โดยตระหนักเพียงคุณลักษณะส8วน
บุคคลหรือพฤติกรรมท่ีจะนําไปสู8ผลสัมฤทธิ์ของงาน ในทางตรงกันข�ามตามแนวคิดเริ่มแรกนั้น คํา
นิยามบางส8วนไม8ได�เน�นท่ีความแตกต8างของกลุ8มพฤติกรรมระหว8างสมรรถนะของผู�ท่ีมีผลงานดีเลิศกับ
ผู�อ่ืนในนิยามท่ียึดตามแนวพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้น พันธกิจส8วนท่ีเริ่มต�นของการจัดการ
บนพ้ืนฐานของสมรรถนะ (Competency-based management) จะต�องให�ความชัดเจนในคํานิยาม
ท่ีเกี่ยวข�องด�วย ทั้งนี้ยังมีนักวิชาการกล8าวว8า สมรรถนะนั้นเปDนสิ่งท่ีต�องลงมือปฏิบัติให�เกิดข้ึน 
กล8าวคือ ความสามารถท่ีใช�เพ่ือให�เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค6ต8าง ๆ  ซ่ึงเปDนตัวขับเคลื่อนท่ีทํา 
ให�เกิดความรู� (Knowledge) การเรียนรู�ทักษะ (Know how) และทัศนคติ ลักษณะนิสัย หรือ
บุคลิกภาพต8าง ๆ  ท่ีช8วยให�สามารถเผชิญปGญหาและแก�ไขสถานการณ6 หรือปGญหาต8าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได�จริง 
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(Bonder, 2003) ในขณะท่ีดูบัวส6 และ โรธเวลล6 (Dubois and Rothwell, 2004 : 46-57) กล8าวว8า 
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีทุกคนมีและใช�ได�อย8างเหมาะสม เพ่ือสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุ
ตามเปFาหมาย ซ่ึงคุณลักษณะเหล8านั้นคือ ความรู� ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทาง
สังคม ลักษณะนิสัยส8วนตัว รูปแบบทางความคิดและวิธีการคิด รวมถึงความรู�สึกและการกระทํา  

 จากการศึกษาบทความ งานวิจัย งานวิชาการ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องทางด�าน
สมรรถนะของบุคลากรท่ีเปDนพนักงานบริหารลูกค�าตามท่ีได�ศึกษาข�อมูลข�างต�นนั้น ผู�วิจัยได�ทําการ
สังเคราะห6องค6ประกอบท่ีสําคัญเพ่ือค�นหาคุณลักษณะท่ีสําคัญ ตามแนวคิดของนักวิชาการท้ังของไทย
และต8างประเทศ เพ่ือนําไปวิเคราะห6ประกอบในการพัฒนาศักยภาพตามโปรแกรมการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
บริษัทตัวแทนโฆษณา รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห6องค6ประกอบสําคัญในความหมายของการเสริมสร�างสมรรถนะบุคลากร ตามแนวคิดของนักวิชาการ 
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1 ความรู� (Knowledge) - � � � - � - - � - - � � � � � � - � � � 15 

2 ทักษะ (Skill) - � � � - � - - � - - � � � � � � � � - � 14 

3 ความสามารถ (Ability) - - - � � � - - � - - - - � - - � - � - � 8 

4 
มโนทัศน6เกี่ยวกับตัวเอง 
(Self-concept) ทัศนคติ 
ค8านิยม ฯลฯ 

- - - - - - - - � - - � � - � � - - - � � 7  

5 
คุณลักษณะส8วนบุคคล 
(Personal 
Characteristic) 

� � � � - � � � � � � � - - - - - � � � � 15 
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หมายเหตุ: เครื่องหมาย (�) หมายถึง มีข�อมูลที่สอดคล�อง (-) หมายถึง ไม8มีข�อมูลสอดคล�อง 
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 จากตารางท่ี 2 พบว8า องค6ประกอบสําคัญในความหมายของการเสริมสร�างศักยภาพ
บุคลากร ส8วนมากนักวิชาการให�ความหมายของสมรรถนะเก่ียวกับ ความรู� (Knowlage) และ
คุณลักษณะส8วนบุคคล (Personal Characterist ic) มากที่สุด รองลงมาคือทักษะ (Skill) 
ความสามารถ (Ability) มโนทัศน6เกี่ยวกับตัวเอง (Self-concept) ทัศนคติ ค8านิยม ฯลฯ และ
แรงจูงใจ (Motive) ตามลําดับ ซ่ึงมีความสอดคล�องกับแนวคิดของผู�วิจัยท่ีได�จําแนกความหมายและ
องค6ประกอบของการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรไว� 

 จากการให�ความหมายของนักวิชาการดังกล8าวข�างต�น สามารถนิยามความหมายของ 
สมรรถนะ ได�ว8าหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีพึงมี ท่ีประกอบด�วย ความรู� Knowledage) ทักษะ 
(Skills) ลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยส8วนตัว (Personal Characteristic) แรงจูงใจ (Motive) (ชาติชาย 
คงเพ็ชรดิษฐ6 และธีระวัฒน6 จันทึก, 2559ก) รวมถึง ความสามารถ (Ability) ท่ีจําเปDนเก่ียวกับงาน 
เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานได�อย8างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค6ขององค6การ เช8นเดียวกับการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน ก็เปDนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เช8นกัน ซ่ึงสอดคล�องกับ อนันต6 พันนึก กล8าวว8าการสื่อสารเปDนปGจจัยท่ีสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารของบุคลากร ดังแสดง ตามภาพท่ี 8 

   

  
                           

ภาพท่ี 8 คุณลักษณะของสมรรถนะท่ีบุคคลพึงมี  
 

สมรรถนะ
(Competency) 

ทักษะ 

(Skill) 
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 การให�ความสําคัญกับความรู� ทักษะ ความสามารถของบุคลากร นั้นมีคุณค8าต8อการเพ่ิม
ขีดความสามารถให�แก8องค6การ โดยมุ8งเน�นการบริหารทรัพยากรมนุษย6ที่ดึงความสามารถหรือ
สมรรถนะภายในคน (Human Competency) ออกมาเปDนสินทรัพย6ทางปGญญา (Intellectual 
Property) ท่ีปราศจากตัวตน แต8เปDนบ8อแห8งความรู�ความสามารถ ท่ีสร�างคุณค8าและก8อมูลค8าเพ่ิม
ให�กับองค6การได� (Snell and Bateman, 2014) อันส8งผลให�ได�มาซ่ึงทุนแห8งปGญญา (Intellectual 
Capital) ท่ีองค6การในยุค “เศรษฐกิจฐานความรู�” (Knowledge-based Economy) ต8างแสวงหาให�
ได�มาไว�ครอบครอง และรวมถึงการจัดการทุนทางปGญญาอย8างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความได�เปรียบ
ทางการแข8งขันอย8างยั่งยืน นอกจากนั้นองค6ประกอบท่ีสําคัญของทุนมนุษย6 ยังประกอบด�วย ทุนทาง
สังคม (Social Capital) คือคุณค8าเชิงเครือข8าย รูปแบบ และวิธีการเสริมสร�างบุคลากรให�สามารถ
พัฒนาความรู� ความสามารถและทักษะได�  และทุนด�านองค6การ (Organizational Capital) ) คือ 
คุณค8าในเชิงโครงสร�าง วัฒนธรรม ค8านิยม กลยุทธ6 และการนําองค6การ โดยส8งเสริมให�เกิดความรู�
ความสามารถในองค6การ เปDนต�น (Youndt and Snell, 2004)  

 การศึกษาเรื่องทุนมนุษย6ตามทัศนะของ ชูชัย สมิทธิไกร (2550) หนึ่งในนักวิชาการไทย
ได�เสนอความสําคัญของสมรรถนะไว�ว8า สมรรถนะมีความสําคัญท้ังต8อบุคคลและองค6การ 6 ประการ 
ประกอบด�วย ประการแรกคือ สมรรถนะช8วยให�องค6การสามารถคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท้ัง
ทางด�านความรู� ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานได�
สําเร็จตามความต�องการขององค6การอย8างแท�จริง ประการแรกท่ี 2 สมรรถนะช8วยให�ผู�ปฏิบัติงาน
ทราบถึงระดับความรู� ทักษะ และความสามารถของตนเองว8าอยู8ในระดับใดและจําเปDนต�องได�รับการ
พัฒนาในเรื่องใด ซ่ึงจะช8วยให�เกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองมากข้ึน ประการแรกท่ี 3 สมรรถนะสามารถ
นําไปใช�ในการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคคลในองค6การ ประการแรกท่ี 4 สมรรถนะช8วยสนับสนุนให�
ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) บรรลุเปFาหมาย เพราะสมรรถนะจะ
เปDนตัวบ8งชี้ได�ว8า หากต�องการให�สําเร็จบรรลุตามเปFาหมายของ KPIs แล�ว จําเปDนต�องพิจารณาว8าจะใช� 
สมรรถนะใดมาสนับสนุน ประการแรกท่ี 5 สมรรถนะปFองกันไม8ให�ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย8าง
เดียว เช8น ยอดขายของพนักงานขายเพ่ิมข้ึนและสูงกว8าเปFาท่ีกําหนด ท้ังๆท่ีพนักงานคนนั้นไม8ได�ต้ังใจ
ในการทํางานมากนัก แต8ยอดขายเพ่ิมข้ึนเนื่องจากความต�องการของตลาดท่ีมีอยู8สูง ทําให�พนักงาน
ขายไม8ต�องทุ8มเทความพยายามมากนัก ดังนั้นถ�ามีการวัดสมรรถนะ ก็สามารถทําให�ตรวจสอบได�ว8า
พนักงานคนนั้นประสบความสําเร็จเพราะความสามารถของเขาเองหรือเพราะโชคช8วย ประการ
สุดท�าย ประการแรกที่ 6 สมรรถนะช8วยให�การหล8อหลอมสมรรถนะในองค6การประสบผลสําเร็จ          
เร็วยิ่งข้ึน เพราะเม่ือองค6การกําหนดมาตรฐานไว�เพ่ือให�บุคลากรปรับสมรรถนะของตนเองให�สอดคล�องกับ
มาตรฐานองค6การแล�ว ก็จะส8งผลให�เกิดเปDนสมรรถนะเฉพาะขององค6การในระยะยาว เช8น องค6การ
ต�องการให�บุคลากรเกิดสมรรถนะด�านการเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self Learning and Self 
Development ) เพ่ือมุ8งสู8การเปDนองค6การแห8งการการเรียนรู�  

 นอกจากนั้นแกรทตันและโกฮ6แชล (Gratton and Ghoshal, 2003: 1-10) กล8าวว8าทุน
มนุษย6 นั้นเปDนส8วนผสมของ (1) ทุนทางปGญญา (Intellectual Capital) ประกอบด�วยความรู� 
ความสามารถในการเรียนรู� ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ6ท่ีสะสมเอาไว� (2) ทุนทางสังคม 
(Social Capital) ประกอบด�วยเครือข8าย ความสัมพันธ6 ท่ีนําไปสู8การสร�างคุณค8าในรูปแบบต8าง ๆ  
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เช8น ความไว�วางใจ ความน8าเชื่อถือ และ (3) ทุนทางอารมณ6 (Emotional Capital) ประกอบด�วย
คุณลักษณะต8าง ๆ  เช8น ความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ความซ่ือสัตย6สุจริต (Integrity) 
การมีความยืดหยุ8น (Resilience) ท่ีแตกต8างออกไปจากนักคิดอ่ืนๆ  

 ดังนั้นเม่ือองค6การต�องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให�เปDนคนท่ีมีความสามารถใน
งานหรือเปDนคุณลักษณะที่อยู8ในตัวบุคคลที่สามารถนําไปสู8การปฏิบัติได�อย8างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ประกอบด�วย ความรู� ทักษะ ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – Concept) บุคลิกลักษณะ
ประจําตัวของบุคคล (Traits) และแรงจูงใจหรือเจตคติ (Motives or Attitude) ท่ีทําให�บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ8งไปสู8เปFาหมายท่ีดีกว8าหรือสูงกว8ามาตรฐาน (McClelland, 1973) โดยงานด�านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย6นั้นเปDนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนท่ีสัมพันธ6กัน 4 ข้ันตอนคือ 1) การประเมิน
ความจําเปDนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 2) การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 เช8น
การจัดโครงการการฝ�กอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองค6การ 3) การนําแผน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6ไปปฏิบัติจริง และ 4) การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย6 การจัดให�มีข�อมูลสะท�อนกลับ (Feedback) (สุทธินี ฤกษ6ขํา, 2557: 19) ดังแสดง
ตามภาพท่ี 9 
                    

              
 

ภาพท่ี 9  ข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6ในองค6การ  
ท่ีมา: สุธินี ฤกษ6ขํา,  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย): หลักการและการประยุกต) (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ6
แห8งจุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย, 2557), 20. 

 
 จากความสําคัญของสมรรถนะท่ีได�จากการศึกษาดังท่ีนําเสนอนั้น ไม8ว8าจะเปDนคําว8า 

สมรรถนะ ศักยภาพ ความสามารถ ต8างมีความสําคัญอย8างยิ่ง ท้ังต8อตัวบุคลากรโดยเฉพาะพนักงาน
บริหารงานลูกค�าท่ีมีความสําคัญต8อบริษัทตัวแทนโฆษณา เพราะเปDนผู�มีบทบาทหน�าท่ีท้ังการสรรหา
ลูกค�ารายใหม8เพ่ือมาใช�บริการของบริษัท รักษาลูกค�าเดิมให�เกิดความจงรักภักดีต8อองค6การ ตลอดจน
เปDนผู�ประสานงาน และบริหารงาน ซ่ึงต�องอาศัยการติดต8อสื่อสารอย8างมีประสิทธิภาพท้ังกับลูกค�า
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และผู �ร8วมงานทุกๆส8วนในองค6การ เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต8อองค6การ  
การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานบริหารงานลูกค�าด�าน ทักษะการสื่อสารเปDนประเด็นท่ีผู�วิจัยให�ความ
สนใจศึกษา ท้ังนี้จากผลการสังเคราะห6สมรรถนะด�านการบริหารโดย อนันต6 พันนึก (2554: 43-45) 
พบว8า การสื่อสาร เปDนหนึ่งในสมรรถนะของผู�บริหารท่ีพึงมี และจําเปDนต�องพัฒนาให�เกิดความรู�และ
ทักษะทางการสื่อสาร รวมถึงการนําไปประยุกต6ใช�ในการดําเนินงานได�อย8างมีประสิทธิภาพ เพราะการ
สื่อสารนั้นเปDนเครื่องมือท่ีสําคัญต8อการบริหารทรัพยากรมนุษย6ท่ีช8วยให�พนักงานเข�ามามีส8วนร8วม  
ช8วยสร�างความผูกพันทางใจและความเปDนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพนักงาน ช8วยกระตุ�นให�พนักงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช8วยสร�างแรงบันดาลใจในการทํางานให�กับพนักงาน นอกจากนั้นยังใช�เปDน
เครื่องมือของผู�บริหารด�านการตัดสินใจ ด�านการลดการขัดแย�งในองค6การ รวมถึงการเจรจาต8อรอง 
(อรอนงค6 สวัสด์ิบุรี,  2555)  
 
4. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู�และการเรียนรู�  
 4.1 การรับรู� 
  การรับรู�นั้นมีความสําคัญสามารถแบ8งออกเปDน 2 ชนิด (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 
2546) คือ 1) การรับรู�มีความสําคัญต8อการเรียนรู�โดยท่ีการรับรู�ทําให�เกิดการเรียนรู� ถ�าไม8มีการรับรู�
จะเกิดการเรียนรู�ไม8ได� ในทํานองเดียวกันการเรียนรู�มีผลต8อการรับรู�ครั้งใหม8 เนื่องจากความรู�
ประสบการณ6เดิม จะแปลความหมายให�ทราบว8าคืออะไร 2) การรับรู�มีความสําคัญต8อเจตคติ อารมณ6 
และแนวโน�มพฤติกรรม เม่ือรับรู�แล�วย8อมเกิดความรู�สึกและมีอารมณ6 พัฒนาเปDนเจตคติ แล�วเกิด
พฤติกรรมตามมาในท่ีสุด  

  การรับรู�ในทัศนะของ คาสต6และโรเซนซ6ไวก6 (Kast and Rosenzweig, 1985) 
กล8าวว8า การรับรู�เปDนการแปลความหมายของสิ่งเร�าและการตอบสนองของร8างกายของคนต8อสิ่งเร�า 
จะแตกต8างกันในแต8ละบุคคล ท้ังนี้ข้ึนอยู8กับประสบการณ6เดิมและทําให�บุคคลแสดงพฤติกรรม
แตกต8างกัน แต8ละบุคคลจะเลือกรับรู�เฉพาะข�อมูลท่ีตรงกับความต�องการและความพอใจ อย8างไรก็
ตาม ยังข้ึนกับพ้ืนฐานของกระบวนการของแต8ละบุคคลแต8ละคนเก่ียวกับความต�องการ ค8านิยม การ
คาดหวัง และปGจจัยอ่ืน ๆ นอกจากนี้ การรับรู�ยังสามารถอธิบายได�อย8างง8าย ๆ หมายถึง กระบวนการ
การตีความผ8านประสาทสัมผัสใด ๆ โดยตรง ซ่ึงจากความหมายนี้ คําท่ีจะสื่อความหมายเดียวกับการ
รับรู� การสัมผัสรู� อันเปDนการท่ีเกิดจากการรับความรู�สึกเข�ามาทางประสาทสัมผัส เกิดเปDนความเข�าใจ
หรือความรู�สึกภายในของบุคคล ดังนั้นกล8าวอีกอย8าง คือการรับรู� หมายถึง การตีความหมายจิตใจของ
บุคคลที่จะทําให�เกิดการรู � และการเข�าใจ ส8วน ร็อบบินส6 ได�ให�ความหมายของ การรับรู� 
(Perception) ไว�ว8าคือกระบวนการท่ีแต8ละบุคคลได�รวบรวมและแปลความหมายตามความรู�สึกท่ีตน
ได�รับ ซ่ึงก8อให�เกิดความหมายต8อสภาวะแวดล�อมนั้นๆ (Robbins, 2005: 25)  

  นอกจากนั้น กรีนเบิร6ก และบารอน (Greenberg and Baron, 2003: 50) ยัง
ทําการศึกษาและให�นิยามว8า การรับรู�เปDนกระบวนการท่ีบุคคลเลือกรับ รวมถึงจัดองค6ประกอบและ
แปลข�อมูลนั้นออกมาเพ่ือให�เข�าใจได� ในขณะท่ี แอนเดร และคณะ (Andre, et al., 2003) ได�ให�
ความหมายของการรับรู�ว8า คือกระบวนการทางความคิด ท่ีบุคคลใช�ในการเลือก จัดระเบียบ และให�
แปลความหมายสิ่งเร�าท่ีเปDนสิ่งแวดล�อม ส8วน กอร6ดอน และคณะ (Gordon, et al., 1990: 396) ได�
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ให�ความหมายว8า การรับรู�คือ ความเข�าใจหรือทัศนะท่ีบุคคลมีต8อสิ่งต8าง ๆ  ท่ีอยู8รอบตัว มอร6เฮด
และกริฟฟ�น (Moorehead and Griffin, 1998) ได�ให�ความหมายของการรับรู�ว8า เปDนกระบวนการท่ี
บุคคลใช�จัดระเบียบ และแปลความของความรู�สึกประทับใจ ต8อสภาพแวดล�อม ในขณะท่ี ชิฟฟ�แมน
และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1991) กล8าวว8า การรับรู� หมายถึง กระบวนการท่ีแต8ละบุคคล 
มีการเลือก ประมวลและตีความหมายเก่ียวกับตัวกระตุ�นออกมา ให�มีความหมายและได�ภาพของโลก
ท่ีมีเนื้อหา  

  นอกจากนั้นมีนักวิชาการไทยท่ีสนใจศึกษาและให�ความหมายของการรับรู�ไว�หลายคน 
เช8น ไพบูลย6 เทวรักษ6 (2540: 58) ให�ความหมายการรับรู�ว8า เปDนกระบวนการตีความสิ่งเร�า ท่ีผ8าน
ผัสสะของอวัยวะต8าง ๆ โดยอาศัยประสบการณ6เดิมหรือการเรียนรู�และการคิดของบุคคลนั้นๆ ในขณะ
ท่ีกรองแก�ว อยู8สุข (2542: 48) ยังได�ให�ความหมายของการรับรู�ไว�ว8า เปDนกระบวนการท่ีแต8ละบุคคล
รวบรวม จัดและทําความเข�าใจต8อสิ่งท่ีบุคคลนั้นมองเห็น ได�ยิน หรือรู�สึก ส8วนวิเชียร วิทยอุดม 
(2547) กล8าวว8าการรับรู� คือ การเลือกสรรและการจัดระเบียบ ซ่ึงแต8ละบุคคลจะมีการรับรู�ท่ีต8างกัน
ไป ถึงแม�ว8าจะอยู8ในสถานการณ6เดียวกันก็ตาม ท้ังนี้ข้ึนอยู8กับการเลือกสรรสิ่งท่ีต�องการรับรู� รวมถึง
การจัดระเบียบข�อมูลท่ีได�รับและการตีความในสิ่งท่ีรับรู� ในขณะท่ี สุมนา บุณหลาย (2550: 44) กล8าว
ว8าบุคคลรู�สึกต8อสิ่งเร�าต8าง ๆ รอบตัว เท8ากับว8าความรู�สึกนั้นได�ส8งข�อมูลดิบ ไปยังประสาทสัมผัสท้ัง 5 
แล�วส8งผลให�เกิดการตีความข�อมูลดิบนั้น และเกิดการรับการรับรู�หรือจินตภาพข้ึนมา ในทัศนะของ   
ศิริวรรณ เสรีรัตน6 (2552: 116) นั้นได�ให�นิยามว8า การรับรู�เปDนกระบวนการซ่ึงบุคคลจัดระเบียบและ
ตีความในความรู�สึกประทับใจของตนเอง เพ่ือให�ความหมายเก่ียวกับสภาพแวดล�อม อย8างไรก็ตามการ
รับรู�ของคน ๆ หนึ่งสามารถตีความหมายได�แตกต8างจากความเปDนจริงหลายประการ นอกจากนั้น
วันชัย มีชาติ (2556: 37) กล8าวว8า การรับรู�เปDนการอธิบายความรู�สึก ความหมายของสิ่งต8าง ๆ  ท่ีอยู8
รอบตัวเรา ท้ังนี้ ผู�วิจัยสรุปความหมายของการรับรู�ได�ว8า คือกระบวนการท่ีบุคคล แสดงถึงความรู� 
ความรู�สึกนึกคิด ความเข�าใจของตัวเองออกมา จากการท่ีได�รับสิ่งเร�ารอบๆตัว ซ่ึงมากระทบกับผัสสะ
ท้ัง 5 ของตน คือ การเห็นด�วยตา การได�ยินทางหู การได�กลิ่นทางจมูก การได�รับรสทางลิ้น และการ
สัมผัสทางกาย และด�วยความแตกต8างกันทางด�านปGจจัยส8วนบุคคล และประสบการณ6ท่ีผ8านมา ทําให�
มีการรับรู�ของแต8ละบุคคลแตกต8างกัน ซ่ึงการรับรู�นี้ก็จะส8งผลต8อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคล ท่ีมี
ต8อการรับรู�ในสิ่งนั้น ๆ ด�วย 
  ในด�านของกระบวนการรับรู� นักวิชาการหลายท8านให�ความสําคัญอย8างยิ่ง ท้ังนี้
เพราะว8าคนสองคนเม่ือได�เห็นได�ยินในสิ่งที่เหมือนกัน แต8การรับรู�และแปลผลอาจจะแตกต8างกัน 
ตามท่ีวิเชียร วิทยอุดม (2547) กล8าวว8าคนเราอาจจะรับรู�สิ่งท่ีมากระตุ�น (Stimulus) หรือสถานการณ6
เหมือนกันแต8เข�าใจแตกต8างกันออกไป นั่นย8อมแสดงว8าการรับเรื่องราวเข�ามาเปDนข้ันตอนหนึ่งของการ
จัดการทางระบบโสตประสาท โดยผ8านอวัยวะรับความรู�สึก แล�วส8งผ8านต8อไปยังสมอง เพ่ือแปลความ
หมายความเข�าใจในสิ่งท่ีรับรู� (Perception) ซ่ึงจะแตกต8างกันไปในแต8ละบุคคล และได�ความหมายท่ี
ต8างกันด�วย ส8วนอิวานเชวิค จอห6น, โคโนเพสค6 โรเบิร6ต และ แมตต6สัน ไมเคิล (2005: 84-85) กล8าวว8า 
กระบวนการรับรู� (Perception Process) เปDนกระบวนการทางความคิด (cognitive process) ท่ี
ได�รับอิทธิพลจากสิ่งเร�า (stimuli) ซ่ึงอยู8ในสิ่งแวดล�อมของการทํางาน เช8น แบบของฝiายบริหาร เพ่ือน



48 
 

 

 

ร8วมงาน เทคโนโลยี ระบบการให�รางวัล ค8าตอบแทน สายอาชีพ เปDนต�น ซ่ึงกระบวนการรับรู� นั้น
ประกอบด�วยข้ันตอนดังนี้ คือ การสังเกต การเลือก การแปลความหมาย และก8อให�เกิดการตอบสนอง 
ซ่ึงประกอบด�วย ทัศนคติ ความรู�สึก แรงจูงใจ พฤติกรรม เปDนต�น ในขณะท่ี สุมนา บุญหลาย (2550: 
44) กล8าวว8ากระบวนการรับรับรู� นั้นเก่ียวข�องกับปฏิสัมพันธ6ท่ีสลับซับซ�อนของการเลือก (Selection) 
การจัดระเบียบ (Organization) และการตีความ   (Interpretion) ข�อมูลต8าง ๆ  หรือความรู�สึกต8าง ๆ 
ของแต8ละบุคคล  

  วันชัย มีชาติ (2556: 38-39) ได�ให�ความเห็นในเรื่องกระบวนการรับรู�ว8า การรับรู�ท่ี
เกิดข้ึนในองค6การนั้นมีอยู8ตลอดเวลา ซ่ึงกระบวนการท่ีเกิดการรับรู�ประกอบด�วยข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ 
1) การถูกกระทบจากสิ่งเร�า ได�แก8การมีปรากฏการณ6เหตุการณ6 หรือสภาพแวดล�อมต8าง ๆ เกิดข้ึน
และมากระทบผู�รับรู�ซ่ึงจะเปDนจุดเริ่มให�เกิดการแสดงพฤติกรรมตอบโต�สิ่งเร�าหรือสถานการณ6การรับรู�
และแสดงออกของผู�รับรู�อาจผ8านการเลือกของตนเอง ทั้งนี้เพราะปรากฏการณ6ทางการบริหารมี
มากมายไม8สามารถรับรู�ได�หมด ผู�รับรู�จึงมักเลือกรับรู�เฉพาะบางสิ่งเร�าหรือบางสถานการณ6เท8านั้น        
2) การบันทึกปรากฏการณ6เปDนการบันทึกปรากฏการณ6ท่ีเกิดข้ึนในแง8ของข�อเท็จจริงของปรากฏการณ6 
โดยอาศยั ประสาทสัมผัส รับความรู�สึกจากสิ่งเร�า ท่ีเปDนการรับรู�ทางสรีระ การบันทึกปรากฏการณ6จึง
ข้ึนอยู8กับความสามารถของประสาทสัมผัสของแต8ละบุคคล 3) การตีความสิ่งเร�า (Interpretation of 
the Stimulus) เปDนขั้นตอนในการตีความ สิ่งเร�าที่รับรู�มาจากข้ันตอนท่ีผ8านมา โดยมุ8งอธิบาย
ความหมายของสิ่งเร�าท่ีเกิดข้ึนนั้น และความรู�สึกท่ีเรามีต8อปรากฏการณ6ท่ีเกิดข้ึน การตีความนี้เปDน
กระบวนการทางจิตวิทยาของแต8ละบุคคล ซ่ึงอาจมีปGจจัยอ่ืนเข�ามามีอิทธิพลต8อการตีความด�วย เช8น 
การเรียนรู� การกล8อมเกลาทางสังคม ค8านิยม วัฒนธรรม และความคาดหวัง ฯลฯ ของบุคคลท่ีรับรู�
ปรากฏการณ6 4) ข8าวสารย�อนกลับ (Feedback for Clarification) เปDนการพิจารณาปรากฏการณ6ท่ี
เกิดข้ึนและท่ีเราติดตาม โดยในข้ันนี้จะเก่ียวกับความรู�สึกท่ีเรามีต8อปรากฏการณ6ท่ีเกิดข้ึนด�วยท้ังใน
ด�านความเชื่อ ทัศนคติ และค8านิยมท่ีมีต8อสิ่งท่ีรับรู�ในข้ันนี้จะเปDนเรื่องของการรับรู�ปรากฏการณ6ต8าง ๆ 
อย8างแท�จริง และ 5) ปฏิกิริยาโต�ตอบหรือการแสดงพฤติกรรม (Behavior Reaction Response) 
เปDนข้ันตอนสุดท�ายของการรับรู�โดยผู�รับรู�จะแสดงพฤติกรรมโต�ตอบหรือตอบสนองต8อสิ่งเร�าท่ีมา
กระทบ ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมโต�ตอบนี้จะสะท�อนความ รู�สึก ค8านิยม และการเรียนรู�ของผู�ท่ีรับรู�และ
แสดงพฤติกรรม  

  เชอร6เมอร6ฮอร6น ฮ้ันท6 และออสบอร6น (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 
1982: 55) ได�กล8าวถึง กระบวนการรับรู�ว8าเปDนกระบวนการทางจิตวิทยาเบ้ืองต�นในการตีความสิ่งเร�า
ท่ีสัมผัสต8าง ๆ เพ่ือสร�างประสบการณ6ท่ีมีความสําคัญสําหรับผู�รู� การรับรู�เปDนสิ่งท่ีทําให�บุคคลมีความ
แตกต8างกันเม่ือบุคคลได�รับสิ่งเร�าก็จะประมวลสิ่งรับรู�นั้นเปDนประสบการณ6ท่ีมีความหมายเฉพาะ
ตนเอง ดังภาพท่ี 10 
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    ข�อมูล    �     การยอมรับ   �   การจัดระเบียบ�   การตีความ    �   การกระทํา 
   (Information)   (Reception)       (Organization)    (Interpretation)  (Individual Action) 
 
 
ภาพท่ี 10 กระบวนการรับรู�  
ท่ีมา: J. R. Shermerhorn, J. G. Hunt, and R. N. Osborn, Managing organizational 
behavior (New York: John Wiley and Sons, 1982), 55. 
 

  องค6ประกอบของกระบวนการรับรู� ตามแนวคิดของ แอสเซล (Assael, 1998: 218) 
ประกอบไปด�วย องค6ประกอบท่ี 1 การเลือกรับรู� (Perceptual Selection) เม่ือบุคคลเป�ดรับต8อสิ่ง
เร�าทางการตลาด และต้ังใจรับต8อสิ้งเร�าท่ีเข�ามากระทบแล�วบุคคลจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งเร�าท่ีตรงกับ
ความต�องการและทัศนคติของตน ตัวอย8างเช8น ผู�ท่ีจะซ้ือรถยนต6จะเลือกสนใจโฆษณารถยนต6 เปDนต�น 
ท้ังนี้รูปแบบของการเลือกรับรู�แบ8งออกเปDน 3 ข้ันตอน คือ (1) การเป�ดรับ (Exposure) (2) ความ
สนใจ (Attention) และ (3) การรับรู�แบบเลือกสรร (Selective Perception) องค6ประกอบท่ี 2 การ
จัดระเบียบการรับรู� (Perceptual Organization) เปDนกระบวนการท่ีผู�บริโภคทําการรวบรวมข�อมูล
จากแหล8งต8าง ๆ ออกมาเปDนภาพรวม เพื่อสามารถทําความเข�าใจความหมายได�ง8ายข้ึนและนําไปสู8
พฤติกรรมการตอบสนองต8อสิ่งนั้นได� หลักพ้ืนฐานของการประมวลการรับรู�นี้ คือ การบูรณาการ 
(Integration) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู�สิ่งเร�าต8าง ๆ ท่ีหลากหลาย แล�วมีการจัดระเบียบออกมาเปDน
ภาพรวม หลักการนี้อ�างอิงมาจากหลักจิตวิทยาของ เกสเทลท6 (Gestalt Psychology) ซ่ึงได�อธิบายไว�
ว8าการสื่อสารข�อมูลใด ๆ ถึงบุคคลเช8น การโฆษณา ราคา และลักษณะของตราสินค�า ควรจะมีความ
สอดคล�องเปDนหนึ่งเดียว เพราะบุคคลจะรับรู�องค6ประกอบเปDนภาพรวมและสรุปผลโดยรวม กลายเปDน
ภาพลักษณ6ของสินค�า(Brand Image) ด�วยหลักการรับรู�แบบบูรณาการ โดยการสร�างภาพรวมของสิ่ง
ท่ีตนสนใจนั้น มีอยู8ด�วยกัน 3 ลักษณะ คือ 1) การต8อเติมส8วนท่ีไม8สมบูรณ6 (Closure) 2) การจัดกลุ8ม 
(Grouping) และ 3) บริบทแวดล�อม (Context) ส8วนองค6ประกอบข�อท่ี 3 คือการตีความ 
(Perceptual Interpretation) เปDนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลได�เลือกและรวบรวมข�อมูล
หรือสิ่งเร�าท่ีตนได�รับ จากนั้นจะทําการตีความหมายของข�อมูลท่ีได�รับจากสิ่งเร�า โดยอาศัยหลักการ
พ้ืนฐานของการตีความ อยู8 2 ลักษณะ ได�แก8(1) การจัดประเภท (Perceptual Categorization)       
(2) การอนุมาน (Perceptual Inference) จากองค6ประกอบกระบวนการรับรู�ท้ัง 3 ตามแนวคิดของ 
แอสเซล สามารถอธิบายได�   ดังภาพท่ี 11 

 
 



50 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11 กระบวนการรับรู� (Perception Process) ของ แอสเซล 
ท่ีมา: Henry  Assael,  Consumer Behavior and Marketing Action,  6th ed.  (Ohio: 
South-Western College, 1998), 218. 
 
  การรับรู�ของมนุษย6มีความแตกต8างกัน บุคคลที่เห็นสิ่งเดียวกันอาจมีการรับรู�ท่ี
แตกต8างกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยู8กับปGจจัยท่ีมีอิททธิพลต8อการรับรู�ซ่ึงประกอบด�วย (Robbins, 1989: 
86) 1) สถานการณ6 (Situation) ท่ีเรารับรู� คือบรรยากาศหรือบริบทต8าง ๆ  ท่ีเรารับรู�สถานการณ6 ซ่ึง
องค6ประกอบของสภาพแวดล�อมจะมีผลต8อการรับรู�ของคนมาก เช8นเวลา สถานการณ6ทํางาน และ
สภาพสังคม ต8างมีผลต8อการรับรู�ของคน 2) สิ่งท่ีเรารับรู� (Target) ได�แก8 วัตถุท่ีเรารับรู� องค6ประกอบ
ของวัตถุ เช8น ความเข�มของสิ่งท่ีรับรู� ความตรงกันข�ามของสิ่งรับรู� ความซํ้าหรือทําบ8อยๆ ความ
เคลื่อนไหว เปDนต�น เหล8านี้ล�วนมีอิทธิพลต8อการรับรู�ท้ังสิ้น 3) ตัวผู�รับรู� (Perceiver) ถือว8าเปDนปGจจัย
สําคัญท่ีมีผลต8อการรับรู�ของคนมาก เพราะในกระบวนการรับรู�จะมีการตีความสิ่งท่ีเราได�รับรู�มา ซ่ึงแต8
ละคนอาจมีการตีความท่ีแตกต8างกันออกไป และทําให�แสดงพฤติกรรมออกมาไม8เหมือนกัน ท้ังนี้
ข้ึนอยู8กับทัศนคติ แรงจูงใจ ประสบการณ6 ความคาดหวัง ความสนใจ และผลประโยชน6ของผู�รับรู�เอง 
สอดคล�องกับแนวคิดของ เชอร6มาฮอร6น ฮ้ันท6 และออสบอร6น (Schermerhorn, Hunt and 
Osborn, 2000: 85-87) ที่ได�ทําการศึกษาเรื่องปGจจัยที่สนับสนุนความแตกต8างในการรับรู�และ
กระบวนการรับรู�ของบุคคล ในการทํางานประกอบด�วยคุณลักษณะดังต8อไปนี้ 1) ตัวผู�รับรู� คือ
ประสบการณ6ท่ีผ8านมาของบุคคล ความต�องการ หรือแรงจูงใจบุคลิกภาพ ค8านิยมและทัศนคติเช8น ผู�ท่ี
มีทัศนคติทางลบต8อสหภาพแรงงานอาจมองเหตุการณ6ว8าเปDนศัตรูกันเม่ือเจ�าหน�าท่ีสหภาพแรงงาน
ท�องถ่ินมาเยี่ยมท่ีองค6การ 2) สิ่งแวดล�อม คือ สภาพทางกายภาพสังคมและบริบทขององค6การ 
สามารถมีอิทธิพลต8อกระบวนการรับรู�ได� และ 3) สิ่งท่ีรับรู�คือ คุณลักษณะท่ีรับรู�บุคคล วัตถุหรือ
เหตุการณ6เช8น การตัดกันของความเข�มการแยกกันของภาพและพ้ืน ขนาด การเคลื่อนไหว การทําซํ้าๆ 
และความแปลกใหม8ในเรื่องความเข�มอาจกล8าวถึงในเชิงของ ความสว8าง สีความลึก เสียง ฯลฯ เช8น 
รถสปอร6ตสีแดงเพลิงท่ีจอดอยู8ในกลุ8มรถเก�งสีเทา  

การเลือกรับรู� 

การจัดระเบียบการ
รับรู� 

การตีความ 

การเป�ดรับ (Exprosure) 
 

 
ความสนใจ (Attention) 

การจําแนก (Catigorization) 

 
การสรุป (Inference) 
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  จากการศึกษาปGจจัยท่ีมีอิทธิพลต8อการรับรู�ของ แอสเซล (Assael, 1998: 211-216) 
พบว8า การรับรู�ในแต8ละบุคคลมีความแตกต8างกันไป ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปGจจัยหลายด�าน ได�แก8 ปGจจัยท่ี
มีอิทธิพลต8อการรับรู�ด�านท่ี 1) ปGจจัยทางด�านลักษณะส8วนบุคคล (Individual Factors) ซ่ึงเปDน
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีความสําคัญต8อการรับรู�ของผู�บริโภค ประกอบด�วย 2 ลักษณะ คือ (1) 
ความสามารถในการแยกความแตกต8างในสิ่งเร�า (Stimulus Discrimination) หมายถึง ความสามารถ
ในการรับรู�ความแตกต8างระหว8างตราผลิตภัณฑ6 ซ่ึงความสามารถดังกล8าวนี้อาจเกิดจากการเรียนรู�ได� 
(2) ความสามารถในการสรุปลักษณะท่ัวไปของสิ่งเร�า (Stimulus Generalization) เม่ือสิ่งเร�า 2 สิ่งมี
ความคล�ายคลึงกันหรือมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกัน บุคคลจะใช�การเชื่อมโยงและสรุปผลรวมจาก
สิ่งเร�าหนึ่งไปยังอีกสิ่งเร�านึ่ง กระบวนการนี้ช8วยให�การประเมินค8าเปDนไปได�ง8ายขึ้นเนื่องจากบุคคล      
ไม8จําเปDนต�องพิจารณาในทุก ๆ ส8วนของสิ่งเร�า ในขณะที่  ฮันนา และว็อซเนียค6 (Hanna and 
Wozniak, 2001: 120) พบว8า ความรู�และความรู�สึกท่ีมีต8อสิ่งเร�าอยู8ก8อนแล�วจะมีอิทธิพลต8อการรับรู�
ต8อสิ่งเร�าในภายหลังด�วย ด�านท่ี 2) ปGจจัยด�านสถานการณ6 (Situation Factor) การเป�ดรับสิ่งเร�า
เดียวกันในสถานการณ6ท่ีต8างกันย8อมส8งผลต8อการรับรู�ท่ีแตกต8างกันไปด�วย โดยบุคคลจะได�รับอิทธิพล
จากสถานการณ6ต8าง ๆ ดังท่ี ฮันนาและว็อซเนียค6 (Hanna and Wozniak, 2001: 115) ได�กล8าวถึง
ปGจจัยด�านสถานการณ6ว8า ประกอบด�วยสภาพแวดล�อมทางสังคม (Social Surroundings) เช8น 
สมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน ล�วนแต8ส8งผลต8อการรับรู�ท้ังสิ้น รวมถึงปGจจัยด�านสภาพท่ีเคยเปDนมา
ก8อน (Antecedent) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและจิตวิทยาท่ีเคยเผชิญมาก8อน อันได�แก8 ฐานะ
ทางการเงินในขณะนั้นว8า มีเพียงพอหรือกําลังขาดแคลน สภาวะทางอารมณ6 เช8น มีความสุขอยู8หรือ
กําลังเศร�า  ด�านท่ี 3) ปGจจัยทางด�านตัวสิ่งเร�า (Stimulus Factor) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสิ่งเร�า
ท่ีอาจมีผลกระทบต8อการรับรู�ของบุคคล เช8นชื่อตราสินค�า รูปแบบของโฆษณา ตําแหน8งของโฆษณาใน
สื่อ เวลาในการออกอากาศ รวมถึงลักษณะของการสื่อสารต8าง ๆ ด�วย สิ่งเหล8านี้เปDนลักษณะเฉพาะใน
สิ่งเร�าแต8ละตัวซ่ึงย8อมส8งผลกระทบต8อการรับรู� ทําให�มีความแตกต8างกันไป (Hanna and Wozniak, 
2001: 112; Schiffman and Kanuk, 2007: 156)  
  จากปGจจัยท่ีมีอิทธิพลต8อการรับรู�ท่ีกล8าวมาข�างต�นสามารถกล8าวได�ว8า ปGจจัยท่ีมี
อิทธิพลต8อการรับรู�ของบุคคลเกิดข้ึน จากปGจจัยต8าง ๆ ซ่ึงประกอบด�วย 1) ตัวผู�รับรู�เอง คือ สภาพทาง
กายภาพ เช8น สมรรถภาพทางร8างกาย อวัยวะรับความรู�สึก สติปGญญาและความสามารถ เพศ อายุ
การศึกษารวมถึงสภาพทางจิตวิทยาของบุคคลด�วย เช8น ความสนใจ ค8านิยม แรงจูงใจ ความเครียด 
ประสบการณ6เดิม ลักษณะนิสัย 2) สิ่งเร�าหรือสิ่งกระตุ�นหรือเปFาหมาย ท่ีทําให�เกิดความต้ังใจ ความ
สนใจ และการรวบรวมจัดระบบ ความสว8าง การทําซํ้าๆ รวมถึง การท่ีคนพูดเสียงดัง จะมีคน
สังเกตเห็นมากกว8าคนที่เงียบขรึม นอกจากนั ้นยังมีปGจจัยทางอารมณ6 ขนาด เปDนต�น และ       
3) สภาพแวดล�อมรอบตัวบุคคล เช8น กลุ8มสังคม ตําแหน8ง ระยะเวลา แสง สี เสียง อุณหภูมิ หรือ
สภาวการณ6อ่ืน ๆ ล�วนเปDนองค6ประกอบท่ีเก่ียวข�องในสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต8อการรับรู� หากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปคนจะสามารถรับรู�ได�และอาจเปDนการเปลี่ยนแปลงการรับรู�เดิมได�ด�วย  
 



52 
 

 

 

 4.2 การเรียนรู� 
  นักวิชาการทางการบริหารและทางจิตวิทยา ให�ความหมายของการเรียนรู�ไว�หลาย

ท8านด�วยกัน เช8น ฮิลการ6ดและเบาเวอร6 (Hilgard and Bower, 1981) ได�ให�นิยามการเรียนรู� ไว�ว8า
เปDนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเปDนผลมาจากประสบการณ6และการฝ�กฝนโดยไม8รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอันเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยา สารเคมี หรือ
ปฏิกิริยาสะท�อนตามธรรมชาติของมนุษย6 ส8วนร็อบบินส6 (Robbins, 1989: 62) ได�ให�ความหมายของ
การเรียนรู�ว8า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย8างถาวร ซ่ึงเกิดจากผลของการมีประสบการณ6 
ส8วน กอร6ดอน และคณะ (Gordon et al., 1990: 403) ให�ความหมายของการเรียนรู�ว8า คือการได�มา
ของความรู� ทักษะ ความสามารถและทัศนคติ ผ8านการกระทําและการฝ�กฝน ในทํานองเดียวกัน แฮมเมอร6 
(Hamner, 1996: 130) ให�นิยาม การเรียนรู�ไว�ว8า คือการเปลี่ยนแปลงอย8างถาวรท้ังของความรู�
และพฤติกรรม ซ่ึงเกิดจากผลของการฝ�กฝนหรือประสบการณ6 นอกจากนี้ การเรียนรู� ยังหมายถึง 
กระบวนการได�มาซ่ึงความรู�ผ8านระสบการณ6 ท่ีนําไปสู8การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Huczynski and 
Buchanan, 1991: 92) สําหรับนักวิชาการไทยท่ีสนใจศึกษาแล�วให�นิยมของการเรียนรู�ไว� เช8น วันชัย 
มีชาติ (2556: 43) ได�ให�นิยามของการเรียนรู�ไว�ว8า เปDนกระบวนการ ท่ีได�มาของความรู�  ทักษะ 
ทัศนคติท่ีผ8านการฝ�กฝน และจากประสบการณ6 ซ่ึงจะนําไปสู8การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันถาวร  

  อย8างไรเม่ือพิจารณาถึง องค6ประกอบของการเรียนรู�ตามแนวคิดของ ลินด6เกรน 
(Lindgren, 1976: 6–7) เห็นได�ว8ามีด�วยกัน 3 องค6ประกอบ คือ 1) ผู�เรียน (Learner) กล8าวได�ว8าเปDน
องค6ประกอบสําคัญท่ีสุดของการเรียนรู� เพราะแม�ว8าจัดการเรียนรู�ให�ดี แต8ไม8มีผู�เรียนก็จะไม8มีการ
เรียนรู�ท่ีเกิดข้ึน ผู�เรียนจะเรียนรู�ได�มากน�อยเพียงใดข้ึนอยู8กับความแตกต8างของแต8ละบุคคล ในแต8ละ
ด�านด�วย เช8น ความแตกต8างด�านเชาวน6ปGญญาและความสามารถ ความแตกต8างด�านความสนใจ 
ความแตกต8างระหว8างวัยและเพศ เปDนต�น 2) กระบวนการเรียนรู� (Learning Process) หมายถึง 
พฤติกรรมต8าง ๆ ของผู�เรียนในขณะที่กําลังเรียน เพื่อให�เกิดการเรียนรู� โดยการสัมผัส การรับรู� 
การซักถาม การคิด การวิเคราะห6 การร8วมทํากิจกรรมต8าง ๆ หรือการทดลอง การกระทํา พฤติกรรมต8าง ๆ 
ดังกล8าวจะเปDนพฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมภายนอกก็ได� และ 3) สภาพการเรียนรู� (Learning 
Situation) หมายถึง สภาพการณ6ต8าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับผู�เรียนในขณะท่ีกําลังเรียน เช8น ความหิว 
ความกลัว ความเครียด ความเหนื่อยอ8อน ความเงียบหรือเสียงดัง แสงสว8าง ความมืด อุณหภูมิของ
อากาศ เปDนต�น สภาพการณ6ดังกล8าวมีผลกระทบต8อผู�เรียนและกระบวนการเรียนรู� เพราะทําให�
ความต้ังใจ สมาธิ หรือความพร�อมในการเรียนรู�ของผู�เรียนแปรเปลี่ยนไปได� 

  ในขณะท่ี วันชัย มีชาติ (2556: 43-44) แสดงทัศนะเก่ียวกับการเรียนรู�ว8ามีลักษณะ
ท่ีประกอบด�วย ลักษณะแรกคือ การเรียนรู�เปDนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย8างถาวร แต8การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตทางวุฒิภาวะ หรือตอบสนองต8อสภาพแวดล�อมไม8ถือว8าเปDน
การเรียนรู� ลักษณะต8อมาคือ การเรียนรู�เปDนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล ไม8สามารถเห็นถึงการ
เรียนรู�ได�โดยตรง ต�องสังเกตและพิจารณาจากผลของการเรียนรู� ผ8านการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ของแต8ละคน ลักษณะสุดท�าย การเรียนรู�เปDนเพียงสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย6 การแสดงออกต8าง ๆ 
ของมนุษย6ไม8ได�เกิดจากการเรียนรู�เท8านั้น และลักษณะสุดท�ายท่ี วันชัย มีชาติ กล8าวไว�คือ การเรียนรู�
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ไม8ใช8พัฒนาการ หรือการเจริญเติบโตตามวัย และไม8ได�เกิดจากการกระตุ�นโดยสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึน
เปDนครั้งๆ นอกจากนี้ พิบูล ทีปะปาล (2555: 39-40) ยังกล8าวไว�ว8า การเรียนรู�เก่ียวข�องกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปDนการเปลี่ยนแปลงท่ีค8อนข�างถาวร ซ่ึงเกิดข้ึนได�เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใน
การกระทํา การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนความคิด หรือทัศนคติของคน ท่ีส8งผลให�พฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนไป และเกิดจากรูปแบบของประสบการณ6ท่ีก8อให�เกิดการเรียนรู� 

  ท้ังนี้ การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรในองค6การให�ประสบความสําเร็จนั้น 
จําเปDนต�องเข�าใจแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู�ในวัยผู�ใหญ8 เพ่ือสามารถจัดการการเรียนรู�ให�เหมาะสมแก8
ผู�ใหญ8 เนื่องจากผู�ใหญ8ผ8านประสบการณ6ชีวิตมาช8วงเวลาหนึ่ง และประสบการณ6ต8าง ๆ นั้นย8อมส8งผล
ต8อการเรียนรู� ดังนั้นจําเปDนต�องเข�าใจถึงศาสตร6และศิลป�ของการสอนผู�ใหญ8 ซ่ึงทางการสอนผู�ใหญ8นั้น
ประกอบด�วย (Knowles, Hilton III, and Swanson, 2005) 1) ต�องชี้ให�เปDนประโยชน6หรือ
ความสําคัญของการเรียนรู�หรือร8วมกิจกรรม 2) ต�องให�มีส8วนร8วมและรับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย6 3) ต�องสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6กับประสบการณ6ของ
ผู�ใหญ8 เพ่ือกระตุ�นความสนใจของพนักงาน 4) ต�องแสดงให�เห็นชัดเจนถึงประโยชน6ท่ีจะได�รับ เช8น
โอกาสก�าวหน�าในการงานทางสายอาชีพ 5) ต�องแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ6อย8างชัดเจนถึง
ความสัมพันธ6กับพนักงานหรือมีส8วนช8วยให�พนักงานในด�านไหน และอย8างไร และ 6) ต�องสามารถ
กระตุ�นให�พนักงานเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู� โดยการต้ังเปFาหมายการเรียนรู� หรือโน�มน�าวให�เกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีเกิดจากการได�เรียนรู�  
  สรุปได�ว8า กระบวนการเรียนรู� หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
ผู�เรียนสู8พฤติกรรมใหม8อย8างถาวร ซ่ึงเปDนผลมาจากประสบการณ6 และการปฏิสัมพันธ6กับโลกสังคม
สมัยใหม8ท่ีอยู8รอบ ๆ ตัวท่ีได�มีการฝ�กฝนและฝ�กหัดไม8ใช8ผลจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช8น จากการมีวุฒิภาวะ
จากการตอบสนองตามธรรมชาติ จากสัญชาตญาณ จากพิษยาต8าง ๆ จากสารบางชนิด หรือจาก
อุบัติเหตุ  

  ในทัศนะของนักจิตวิทยาเช8น Robbins and Judge (2011) มองว8าการเรียนรู�ของ
มนุษย6 เปDนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย8างต8อเนื่องในชีวิตของมนุษย6 และเชื่อว8ามนุษย6นั้นสามารถพัฒนา 
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได�จากการเรียนรู� มีนักจิตวิทยาหลายคนท่ีสนใจศึกษาวิเคราะห6เก่ียวกับ
กระบวนการเรียนรู�อย8างเปDนระบบ เพื่อนํามาอธิบายและทําความเข�าใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
พฤติกรรมต8าง ๆ ของมนุษย6 ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู�ท่ีสําคัญและเก่ียวข�องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6
ประกอบด�วย (Delahaye, 2005) ทฤษฎีการเรียนรู�เชิงพฤติกรรม (Behaviorist Theory) เปDน
แนวคิดท่ีพัฒนามาจากนักพฤติกรรมศาสตร6และนักจิตวิทยา ท่ีให�ความสําคัญกับสิ่งเร�า (Stimulus) 
การตอบสนอง (Response) และการเสริมแรง (Reinforcement) (Feldman, 2008) ตามทฤษฎีนี้
บุคคลจะเรียนรู�ท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือให�ได�สิ่งท่ีพึงปรารถนาและเรียนรู�ท่ีจะไม8แสดงพฤติกรรมเม่ือ
พฤติกรรมนั้นก8อให�เกิดผลท่ีไม8ต�องการ ซ่ึงการเสริมแรงท่ีมีผลต8อพฤติกรรมนั้นประกอบด�วย 1) การ
เสริมแรงบวก หมายถึง รางวัลหรือสิ่งท่ีน8าพึงใจท่ีได�รับ เช8น คําชมจากหัวหน�างาน 2) การเสริมแรงลบ 
หมายถึง การท่ีบุคคลได�รับสิ่งท่ีไม8น8าพึงใจน�อยลง เม่ือแสดงพฤติกรรมบางอย8าง เช8น มาทํางานเช�าข้ึน 
เพ่ือไม8ให�ได�รับการตําหนิจากหัวหน�างาน 3) การยับยั้งพฤติกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลได�รับสิ่งท่ี
น8าพอใจน�อยลงหรือไม8ได�รับอีก เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม8น8าพึงพอใจ เช8น การลดค8าตอบแทน
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พนักงาน เนื่องจากการขายสินค�าไม8ถึงเปFาท่ีกําหนดไว� ซ่ึงการลดค8าตอบแทนนี้เปDนการใช�สิ่งเสริมแรง
เพ่ือยับยั้งเพ่ือไม8ให�มีพฤติกรรมท่ีไม8ดี และ 4) การลงโทษ หมายถึง การท่ีบุคคลได�รับสิ่งท่ีไม8น8าพึงพอใจ 
เนื่องจากการมีพฤติกรรมไม8ดี เช8น การให�พนักงานพักงานท่ีเกิดจากการทะเลาะวิวาท การให�พนักงาน
พักงานนี้เปDนการลงโทษเพ่ือยับยั้งพฤติกรรมไม8ดีของพนักงาน (Moorhead and Griffin, 2010) ซ่ึง
แนวคิดนี้สามารถอธิบายได�ดังภาพท่ี 12  

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 12  แสดงการวางเง่ือนไขในการตอบสนอง   
ท่ีมา: J. R. Gordon, and associates,  Management and Organizational Behavior  
(Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon, 1990), 410. 
 

  จากภาพท่ี 12 แสดงให�เห็นว8าพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นไม8ได�เกิดจากสิ่งเร�าหรือสิ่ง
กระตุ�นเท8านั้น แต8เกิดจากผลของพฤติกรรมหรือผลท่ีได�รับจากการแสดงพฤติกรรมด�วย เช8นการ
ต�องการรางวัลหรือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ มนุษย6ก็จะเลือกแสดงพฤติกรรมให�เปDนไปในทิศทางท่ี
ต�องการ ผลของการแสดงพฤติกรรมจึงเปDนปGจจัยเสริมแรง ท่ีก8อให�เกิดพฤติกรรมดังกล8าวซํ้าหรือหยุด
แสดงพฤติกรรมท่ีเคยทํา ในทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 จึงนําแนวคิดการให�รางวัล การลงโทษ มา
ประยุกต6ใช� เพ่ือให�พนักงานเกิดพฤติกรรมท่ีต�องการขององค6การ 

  จากการศึกษาเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู�เชิงสังคม (Social Learning Theory) 
พัฒนาข้ึนโดย อัลเบิร6ต แบนดูรา (Albert Bandura, 1925) ได�กล8าวถึงสาเหตุของการเรียนรู�ของ
บุคคลในแง8มุมท่ีแตกต8างกันออกไป โดยมองว8ามนุษย6มีปGญญา ความคิด และความรู�สึก ซ่ึงเปDนปGจจัย
ภายในท่ีกําหนดพฤติกรรมของคน ส8วนปGจจัยภายนอกเปDนเพียงปGจจัยเอ้ือให�เกิดพฤติกรรมไม8ได�เปDน
สาเหตุหลัก และการเสริมแรงก็เปDนเพียงปGจจัยจูงใจให�คนแสดงพฤติกรรมเท8านั้น ซ่ึงแบนดูราเชื่อว8า
คนส8วนใหญ8เรียนรู�พฤติกรรมผ8านการสังเกตจากตัวแบบท้ังสิ้น ซ่ึงคือ ตัวแบบท่ีเปDนคนในชีวิตจริง 
(Live Model) และตัวแบบท่ีเปDนสัญลักษณ6 (Symbolic Model) อย8างไรต8อมาภายหลังในปk 1986 
ได�เปลี่ยนเปDนชื่อ Sosial Cognitive Theory (Bandura, A., 1986) ในขณะท่ี ร็อบบินส6 (Robbins, 
1989: 65) กล8าวว8า เปDนการเรียนรู�จากการสังเกตุ (Observation) จากคําบอกเล8าจากบุคคลอ่ืน หรือ
จากประสบการณ6โดยตรงของแต8ละบุคคล โดย พิบูล ทีปะปาล (2555: 44-45) กล8าวว8าการเรียนรู�
ทางสังคมเกิดจากอิทธิพลของตัวแบบ (Model) ซ่ึงมีผลต8อผู�เลียนแบบ 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนสังเกต
การกระทําของตัวแบบ และข้ันตอนการแสดงออกตามตัวแบบถ�าเกิดผลดีเปDนท่ีน8าพอใจ หรืออาจไม8
แสดงออกตามตัวแบบอีกต8อไปหากมีผลไม8เปDนท่ีพอใจ ร็อบบินส6 ยังกล8าวว8ากระบวนการใช�ตัวแบบ 
เพ่ือก8อให�เกิดการเรียนรู�มีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) กระบวนการสร�างความสนใจ (Attention 

สิ่งเร�า 
(Stimulus) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

ผลของพฤติกรรม 
(Consequences) 
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Processes) คือบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบ เม่ือเขายอมรับนับถือ (สุธินี ฤกษ6ขํา, 2557: 27) และมี
ความสนใจในลักษณะบางอย8างที่เปDนจุดเด8น 2) กระบวนการสร�างความทรงจํา (Retention 
Processes) เปDนข้ันตอนท่ีบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบ มากหรือน�อยนั้นข้ึนอยู8กับอิทธิพลของการ
กระทําของตัวแบบ ท่ีทําให�บุคคลผู�เลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของตัวแบบไว�ในความทรงจํา 
3) ข้ันตอนการแสดงพฤติกรรม (Motor Reproduction Processes) เปDนการแสดงพฤติกรรมตามตัว
แบบท่ีสังเกตมา โดยเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเห็นว8าเหมาะสมกับสถานการณ6 และ 4) ข้ันการรักษา
พฤติกรรม (Reinforcement Processes) โดยบุคคลจะได�รับแรงจูงใจให�แสดงพฤติกรรม เช8น ได�รับ
แรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล ซ่ึงทําให�เกิดความพึงพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมซํ้า และแสดงพฤติกรรม
บ8อยข้ึน (วันชัย มีชาติ, 2556: 50) 

  จากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีการเรียนรู�ข�างต�น ผู�วิจัยเห็นได�ว8ามีแนวความคิดท่ี
สามารถนําไปประยุกต6ใช�ในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ในมิติของการนําแนวความคิดด�านการเรียนรู�ของ
แมนดูรา เรื่องการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ ท้ังตัวแบบท่ีเปDนคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัว
แบบท่ีเปDนสัญลักษณ6 (Symbolic Model)  มาประยุกต6ใช�ในกระบวนการพัฒนาพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�และเกิดทักษะการสื่อสารต8อไป ดังแผนภาพท่ี 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 แสดงความเชื่อมโยงของการรับรู�สู8การเรียนรู�  
 
5. แนวคิดเก่ียวบุคลิกภาพ 

 คําว8าบุคลิกภาพ (Personality) มาจากภาษาละตินว8า Persona แปลว8า หน�ากาก ท่ีใช�
สวมใส8เวลาแสดงการละเล8นเพ่ือเปลี่ยนลักษณะของคนหนึ่งไปเปDนอีกคนหนึ่ง ในพจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2546 ให�ความหมายบุคลิกภาพว8า เปDนสภาพนิสัยจําเพาะคน ส8วนคําว8า นิสัย
หมายถึง ความประพฤติท่ีเคยชิน (ราชบัณฑิตยสถา, 2546) ดังนั้นบุคลิกภาพก็คือความประพฤติท่ีเคย
ชินจําเพาะคน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได�ให�ความหมายของคําว8า “บุคลิกภาพ” ไว�หลายทัศนะ
ดังต8อไปนี้ 

 

การรับรู� 

สังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ 
- กระบวนการใส8ใจ  

(Attention Process) 
- กระบวนการจดจํา  

(Retention Process) 
- กระบวนการกระทํา 

(Production Process) 
 

 

การเรียนรู� 
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 กิลฟอร6ด (Guiford, 1959: 7) ให�ความหมายของ บุคลิกภาพ ว8าหมายถึง ลักษณะ
เฉพาะท่ีเปDนแบบประจําตัว ของบุคคล ในขณะท่ี แอลพอร6ท (Allport, 1961: Citing Lanzarus. 
1959: 59) ให�นิยามบุคลิกภาพ ว8าเปDนหน8วยท่ีรวมพลังของระบบทางกายและจิตภายในตัวบุคคลซ่ึง
กําหนดลักษณะพฤติกรรมและความคิดของเขา ส8วน กอร6ดอน (Gordon, 1963: 14) ให�ความหมาย
ไว�ว8าบุคลิกภาพเปDนผลรวมของพฤติกรรมท้ังหมดท่ีเปDนลักษณะเฉพาะของแต8ละบุคคล นอกจากนี้ 
นอลล6 (Noll, 1965: 277) ยังให�คําจํากัดความของ บุคลิกภาพ ว8าหมายถึงคุณลักษณะเฉพาะของ      
แต8ละบุคคลท่ีทําให�บุคคลอ่ืนสามารถบอกได�ว8าเขาเปDนคนอย8างไร ซ่ึงแต8ละคนจะมีรูปแบบของการ
แสดงออกทางพฤติกรรมต8าง ๆ  กัน ส8วน ค็อตเลอร6 (Kotler, 1997: 181) ให�ทัศนะเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพว8า หมายถึง ลักษณะทางด�านจิตวิทยาของมนุษย6 ซ่ึงแต8ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะเปDนของ
ตัวเอง ในขณะท่ี กรีนเบอร6ก และ บารอน (Greenberge and Baron, 2003: 81) ให�ความหมายว8า 
บุคลิกภาพ คือ รูปแบบของพฤติกรรมท่ีเปDนเอกลักษณ6 มีลักษณะค8อนข�างม่ันคงถาวร ซ่ึงบุคคลมัก
แสดงออกเก่ียวกับความคิดและอารมณ6  

 นอกจากนี้ ชิฟฟ�แมนและคานุค (Schiffman and Kanuk, 2004: 120-121) กล8าวว8า
บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะด�านจิตวิทยาภายในและลักษณะภายนอกของบุคคล ท่ีกําหนดและ
สะท�อนถึงวิธีการท่ีบุคคลนั้น ๆ ตอบสนองต8อสิ่งแวดล�อม ท่ีบุคคลอ่ืนรับรู�และตอบสนองได� ส8วนจอร6จ
และจอนส6 (George and Jones, 2005: 39)  ยังให�ความหมายเก่ียวกับ บุคลิกภาพ ไว�ว8าคือ รูปแบบ
ของวิถีทางต8าง ๆ  ท่ีค8อนข�างม่ันคงถาวรท่ีบุคคลมีความคิด รู�สึก และแสดงพฤติกรรม ส8วน ร็อบบินส6
และโคลเตอร6 (2555: 178) ให�ความหมายของ บุคลิกภาพ ว8าหมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี
อธิบายเก่ียวกับบุคคล เช8นเปDนคนเงียบขรึม (Quite) เฉยๆ อดทน (Passive) ก�าวร�าว (Aggressive) 
ทะเยอทะยาย (Ambitious) เป�ดเผย (Extroverted) ซ่ือสัตย6 (Loyal) เครียด (Tense) หรือชอบ
สังคม (Sociable)  ในขณะท่ี เฟอิสท6 และ เฟอิสท6 (Feist and Feist, 2006: 4) กล8าวว8า บุคลิกภาพ
คือ รูปแบบของลักษณะนิสัยท่ีถาวรของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเปDนคุณลักษณะท่ีเปDนหนึ่งเดียว        
ไม8เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแต8ละบุคคลจึงมีการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีแตกต8างกัน นอกจากนั้น          
อัลพอร6ต (Allport quoted in Cloninger, 2006: 190) กล8าวว8า บุคลิกภาพเปDนผลจากกลไกท่ี
เกิดข้ึนภายในร8างกายของมนุษย6 ซ่ึงกลไกนั้นเกิดจากร8างกายได�รับรู�ต8อสิ่งกระตุ�น แล�วสมองจึงสั่งการ
เพ่ือตอบสนองต8อสิ่งกระตุ�นนั้น และแสดงออกมาทางพฤติกรรม ซึ่งการแสดงพฤติกรรมนั้นจะมี
ลักษณะท่ีแตกต8างในแต8ละบุคคล 

 สําหรับนักวิชาการไทยท่ีสนใจศึกษาด�านบุคลิกภาพ คือสุพานี สฤษฎ6วานิช (2552: 94) 
กล8าวว8าลักษณะของบุคลิกภาพไว� คือ 1) บุคลิกภาพเปDนภาพรวมทุกแง8ทุกมุมของบุคคลนั้น      
2) บุคลิกภาพสามารถสังเกตได�และวัดได� 3) บุคลิกภาพโดยท่ัวไปจะคงท่ีและสมํ่าเสมอ เช8นเปDนคน
อารมณ6ผันผวนง8ายเปDนนิจ 4) บุคลิกภาพจะมีท้ังส8วนท่ีเห็นได�ง8าย  และส8วนท่ีอยู8ลึก เช8น สภาวะ
ภายในจิตใจของบุคคลนั้น ๆ และ 5) บุคลิกภาพจะมีท้ังส8วนท่ีเปDนเหมือน ๆ กัน (Common) และ
ส8วนท่ีเปDนลักษณะเฉพาะ (Unique) ไม8เหมือนคนอ่ืน ส8วนนักวิชาการไทยอีกท8าน คือศรีเรือน  แก�วกังวาล 
(2551: 56) ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับบุคลิกภาพ ได�ให�ความหมายของบุคลิกภาพไว�ว8าเปDนลักษณะเฉพาะ
ของตัวบุคคลในด�านต8าง ๆ ท้ังส8วนภายนอกและส8วนภายใน  ซ่ึงถูกหล8อหลอมประสมประสานด�วย  
พันธุกรรม วัฒนธรรม การเรียนรู� วิธีปรับตัวของบุคคล และสิ่งแวดล�อมท่ีเปDนนามธรรมและวัตถุธรรม 
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แต8ไม8เปDนสิ่งตายตัว  เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากการเรียนรู�และสิ่งแวดล�อม  ท้ังนี้ไม8สามารถ
แยกบุคลิกภาพออกเปDนส8วนได�  เพราะทุกๆ ลักษณะของบุคลิกภาพต8างมีความสัมพันธ6ต8อกันและมี
ผลกระทบต8อกันเปDนลูกโซ8   

 จากนิยามดังกล8าวข�างต�นสามารถสรุปความหมายของ บุคลิกภาพ ได�ว8า หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะของแต8ละบุคคล ท่ีมีความแตกต8างกัน ลักษณะดังกล8าวมีความเปDนเอกลักษณ6 ค8อนข�าง
ม่ันคง และมีรูปแบบการตอบสนองต8อสิ่งแวดล�อมท่ีแสดงออกทางอารมณ6 ความรู�สึก หรือพฤติกรรมท่ี
เปDนเอกลักษณ6เฉพาะตัว เช8นบางคนโกรธ จะแสดงพฤติกรรมก�าวร�าว ในขณะท่ีอีกคนโกรธกับนิ่งเฉย 
เปDนต�น  

 ท้ังนี้มีนักวิชาการหลายคนได�ให�ความสนใจศึกษาเรื่องบุคลิกภาพ โดยพัฒนาแนวคิด
องค6ประกอบห�าประการของบุคลิกภาพ เปDนแนวคิดท่ีได�รับความสนใจศึกษาอย8างกว�างขวาง ซ่ึงมี
จุดเริ่มต�นจากการศึกษาของ แกลตัน (Galton, 1884) ท่ีพยายามรวบรวมคําท่ีใช�อธิบายลักษณะนิสัย
ของคน ต8อมาในปk ค.ศ. 1936 อัลล6พอร6ต และ อmอดเบิร6ท (Allport and Odbert, 1936) พัฒนา
แนวคิดต8อจาก แกลตัน ทําให�งานออกมาครอบคลุมมากกว8า โดยรวบรวมศัพท6ท่ีใช�อธิบายบุคลิกภาพ 
หรือพฤติกรรมได�มากกว8าหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเก�าร�อยคํา จาก “Webster’s New International 
Dictionnary” แล�วสรุปเลือกใช�คําเพ่ืออธิบายลักษณะนิสัยจํานวนกว8าสี่พันห�าร�อยคํา (Cooper and 
Robertson, 1995: 77-78) ต8อมาแคทเทลล6 (Cattell, 1943: 78) ได�ใช�ชุดคําของ อัลพอร6ต และ 
อmอดเบิร6ท เปDนจุดเริ่มต�นของการศึกษา โดยเพ่ิมเติมแนวคิดจากนักจิตวิทยาต8าง ๆ  รวมถึงเกณฑ6จาก
จิตวิทยา พยาธิสภาพทางจิต (Psychopathology) สร�างเกณฑ6วัดลักษณะบุคลิกภาพจํานวน 171 
มาตร จากข�อมูลท่ีรวบรวมได� โดยมาตรมีลักษณะเปDนสองข้ัว และจากมาตรท้ังหมดเม่ือนํามาจัดกลุ8ม 
ให�มาตรท่ีมีความสัมพันธ6กันอยู 8ในกลุ 8มเดียวกัน โดยแคตเทลล6 กล8าวว8ามีองค6ประกอบ 35 
องค6ประกอบ และได�นําองค6ประกอบดังกล8าวไปทําการศึกษาอย8างกว�างขวาง (Golderg, 1990: 
1216-1217) ข�อมูลท่ีได�เม่ือนําไปวิเคราะห6องค6ประกอบด�วยวิธี Obliquerotational Procedures 
(การหมุนแกนแบบยอมให�องค6ประกอบมีความสัมพันธ6กัน)  ปรากฏว8าบุคลิกภาพประกอบด�วย
องค6ประกอบประมาณ 20 องค6ประกอบ  

 ในมิติขององค6ประกอบห�าประการของบุคลิกภาพนั้น มีนักวิชาการต8างประเทศหลาย
ท8านท่ีสนใจศึกษาองค6ความรู�ด�านบุคลิกภาพ เช8น โกลด6เบิร6ก  (Goldberg, 1990: 1217) ให�ทัศนะ
เก่ียวกับแนวความคิดองค6ประกอบห�าประการของบุคลิกภาพ ว8าแนวคิดองค6ประกอบห�าประการของ
บุคลิกภาพมีรากฐานมาจากการศึกษาตัวแปร 35 องค6ประกอบของ แค็ตเทลล6 ซ่ึงเม่ือนําตัวแปร
ท้ังหมดมาวิเคราะห6ด�วยวิธี Orthogonal rotational methods (การหมุนแกนแบบให�องค6ประกอบ
ไม8มีความสัมพันธ6กัน) จะได�องค6ประกอบ 5 องค6ประกอบ ซึ่งเปDนตัวแทนของตัวแปรท้ังหมด มี
นักจิตวิทยาหลายท8านได�ทําการศึกษาและสรุปองค6ประกอบของบุคลิกภาพว8าประกอบด�วย
องค6ประกอบ คือ 1) ความแปรปรวน (Surgency) หรือการแสดงออก (Extraversion)  2) การ
ยอมรับผู�อ่ืน (Agreeableness) 3) การมีสติ (Conscientiousness) หรือความน8าเชื่อถือไว�ใจได� 
(Dependability) 4) ความม่ันคงทางอารมณ6 (Emotion Stability) และ 5) สําหรับองค6ประกอบท่ีห�า  
มีนักจิตวิทยาท่ีทําการศึกษาได�แสดงความคิดเห็นท่ีต8างกัน ในหลายมิติ โดยระบุว8าองค6ประกอบนี้คือ
วัฒนธรรม (Culture) (Tupes and Christal, 1961; Norman, 1963; Chaplin and Buckner, 
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1988) ความเป�ดกว�าง (Openness) (Costa and McCrae, 1995) หรือเป�ดรับประสบการณ6           
(ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 181) หรือสติปGญญา (Intellect) (Goldberg, 1990)   

 นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการท8านอื่นๆ ที่สนใจศึกษาองค6ประกอบห�าประการของ
บุคลิกภาพ คือ ทูพส6 และ คริสตัล (Tupes and Christal, 1961) กล8าวถึงองค6ประกอบห�าประการ
ของบุคลิกภาพว8าประกอบด�วย 1) ความแปรปรวน (Surgency) 2) การยอมรับผู�อ่ืน (Agreeableness)        
3) ความไว�วางใจพ่ึงพาได� (Dependability) 4) ความม่ันคงทางอารมณ6 (Emotional Stability)     
5) วัฒนธรรม (Culture) นอร6แมน (Norman, 1963) กล8าวถึงองค6ประกอบห�าประการของ
บุคลิกภาพว8าประกอบด�วย 1) การแสดงออก (Extraversion or Surgency) 2) การยอมรับผู�อ่ืน 
(Agreeableness) 3) การมีสติ (Conscientiousness) 4) ความม่ันคงทางอารมณ6 (Emotion 
stability) 5) วัฒนธรรม (Culture)  ในขณะท่ี ดิกแมน (Digman, 1989) กล8าวว8า องค6ประกอบท่ี
สําคัญห�าประการของบุคลิกภาพคือ 1) การแสดงตัว เก็บตัว (Extraversion / Introversion)           
2) ความสุภาพอ8อนโยน (Agreeableness) 3) ความซ่ือตรงต8อหน�าท่ี(Conscientiousness) 4) ความ
ม่ันคงทางอารมณ6 (Emotional Stability) และ 5) สติปGญญา  (Intellect)  

 โกลด6เบิร6ก (Goldberg, 1990) สรุปองค6ประกอบห�าประการของบุคลิกภาพประกอบด�วย
องค6ประกอบ 1) ความแปรปรวน (Surgency) 2) การยอมรับผู�อ่ืน (Agreeableness) 3) การมีสติ 
(Conscientiousness) 4) ความม่ันคงทางอารมณ6 (Emotion Stability) 5) สติปGญญา (Intellect) 
คอสตา และ แมกแคร6 (Costa and McCrae, 1976) ได�ร8วมกันพัฒนาองค6ประกอบสามประการของ
บุคลิกภาพองค6ประกอบเหล8านั้นได�แก8 1) ความหวั่นไหว (Neuroticism) 2) การแสดงออก 
(Extraversion) 3) ความเป�ดกว�าง (Openness) และต8อมาพัฒนาเพิ่มอีกสององค6ประกอบคือ 
การยอมรับผู�อ่ืน (Agreeableness) และ การมีสติ (Conscientiousness)  

 สําหรับนักวิชาการไทย รังสรรค6 ประเสริฐศรี (2548) กล8าวว8าลักษณะบุคลิกภาพ
(Personality Tratis) เปDนบุคลิกภาพท่ีมีลักษณะค8อนข�างถาวรท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมเฉพาะอย8างของ
บุคคล จากการวิจัยพฤติกรรมองค6การโดยใช�แบบทดสอบบุคลิกภาพท่ีมีมาตรฐาน (Standardized 
personality tests) เพ่ือพิจารณาถึงลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลในเชิงบวกและเชิงลบ จึงทําให�ได�
มิติของบุคลิกภาพ 5 ประการ (Big five personality dimensions) โดยมีรายละเอียดดังนี้       
1) การเป�ดเผย (Extraversion) หมายถึง บุคลิกภาพที่ชอบเข�าสังคม ช8างพูด ช8างคุย และชอบ
แสดงออก เปDนลักษณะของบุคคลที่จะมีความก�าวหน�าในด�านงานขายและตําแหน8งงานบริหาร 
2) การประนีประนอม (Agreeableness) หมายถึง บุคลิกภาพท่ีมีจิตใจดี พร�อมจะให�ความร8วมมือ
และเปDนท่ีน8าไว�วางใจ 3) ลักษณะยึดม่ันในหลักการ (Conscientiousness) หมายถึง บุคลิกภาพท่ีมี
ความรับผิดชอบ มีหลักการเหตุผล ยืนหยัด และมุ8งความสําเร็จ ตัวอย8างของอาชีพท่ีมีบุคลิกภาพ
ลักษณะนี้ ได�แก8 วิศวกร ตํารวจ ผู�บริหาร พนักงานขาย และพนักงานท่ีมีทักษะและก่ึงทักษะ    
4) ความม่ันคงทางอารมณ6 (Emotional stability) หมายถึง การแสดงให�เห็นถึงบุคลิกภาพท่ีสงบ เช8น 
ไม8วิตกกังวล มีความรู�สึกปลอดภัย และผ8อนคลาย 5) เป�ดใจสู8การเรียนรู� (Openness to experience) 
หมายถึง บุคลิกภาพท่ีแสดงถึงการมีจินตนาการความอยากรู�อยากเห็น และใจกว�าง  
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 อย8างไรผู�วิจัยได�นําแนวคิด ด�านองค6ประกอบท้ังห�าประการของบุคลิกภาพ ของ ร็อบบินส6
และโคลเตอร6 (2555: 180-181) และนักวิชาการต8าง ๆ มาประยุกต6ใช�ในการศึกษาเพ่ือใช�กําหนดเปDน
สถานการณ6ต8าง ๆ  ท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�าต�องเผชิญ ดังอธิบายได�ตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 องค6ประกอบห�าประการของบุคลิกภาพ 

องค)ประกอบ รายละเอียด 

ความชอบสังคม 
(Extraversion) 

ชอบเข�าสังคม (Sociable) ช8างพูดช8างคุย (Talkative) เอะอะเสียง
ดัง (Assertive)  

ความออมชอม ผ8อนตาม 
(Agreeableness) 

สุภาพเรียบร�อย (Courteous) นิสัยดี (Good Nature) เห็นอกเห็น
ใจ (Empathic) เอาใจใส8 (Caring) และน8าไว�วางใจ (Trusting) 

จิตสํานึกดี 
(Conscientiousness) 

มีความรับผิดชอบ (Responsible) พ่ึงพาอาศัยได� (Dependable) 
มีความอดทน (Persistent) และมุ8งม่ันในความสําเร็จ 
(Achievement Oriented) 

ความม่ันคงทางอารมณ6 
(Emotional Stability) 

สุขุม (Calm) กระตือรือร�น (Enthusiastic) ม่ันคง (Sucure) 
ประสาท (Nervous) กดดัน (Depressed)  

ความเป�ดรับประสบการณ6 
(Openness to 
Experience) 

ช8างจินตนาการ (Imaginative) มีอารมณ6ศิลป�น (Artistically 
Sensitive) มีสติปGญญา (Intellectual) และอยากรู�อยากเห็น 
(Curious) 

 
ท่ีมา: ร็อบบินส6 สตีเฟน พี. และ คอลเตอร6 แมร6รี, การจัดการและพฤติกรรมองค)การ, พิมพ6ครั้งท่ี 8,  
แปลจาก Management,  แปลโดย วิรัช สงวนวงศ6วาน  (กรุงเทพฯ: เพียร6สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดชัยน8า, 
2555), 180-181. 
 

 จากแนวคิดองค6ประกอบห�าประการของบุคลิกภาพข�างต�นจะเห็นได�ว8ามีนักจิตวิทยา
หลายท8านท่ีทําการศึกษาเพ่ือค�นหาองค6ประกอบหลักของบุคลิกภาพแม�ว8าชื่อขององค6ประกอบของ
บุคลิกภาพจะแตกต8างกันในแต8ละแนวคิดแต8หลักการสําคัญขององค6ประกอบห�าประการของ
บุคลิกภาพและการมีอยู8ขององค6ประกอบห�าประการของบุคลิกภาพนั้นปรากฏให�เห็นอย8างชัดเจนใน
การวิจัยท้ังหมดซ่ึงผู�วิจัยได�นําไปเปDนแนวทางในการพิจารณาถึงมิติของความสัมพันธ6ของบุคลิกภาพ
กับความสําเร็จในการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรม
โฆษณาต8อไป 

 
6. แนวความคิดด�านการส่ือสารองค)การ  

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากร เปDนปGจจัยสําคัญของการศึกษาองค6การ 
การจัดการ และพฤติกรรมองค6การ ท้ังนี้เพราะในองค6การมีความหลากหลายของบุคลากร (วันชัย มีชาติ, 
2556: 137) ท่ีต�องการสื่อสารเปDนสื่อกลางของการติดต8อสื่อสาร อย8างไร อรอนงค6 สวัสด์ิบุรี (2555: 
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105-106) สรุปความหมายของการสื่อสารจากนักคิดเหล8านี้คือ โรเจอร6สและชูเมกเกอร6 (Rogers and 
Shoemaker, 1971) เบเรลสันและสไตเนอร6 (Berelson and Steiner, 1964) ออสกูด (Osgood, 
1954) รวมถึง แดนซ6และลาร6สัน (Dance and Larson, 1976) ไว�ว8า เปDนการถ8ายทอดสารจากผู�ส8ง
สารไปยังผู�รับสารโดยผ8านสื่อ ผ8านความคิดของผู�ส8งสารเปDนคําพูดหรือสัญลักษณ6ไปยังผู�รับสาร ใน
ลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางระหว8างผู�ส8งสารกับผู�รับสาร ผ8านสื่อต8าง ๆ  เช8นคําพูด ท8าทาง 
รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส6ต8าง ๆ  จากการศึกษาของ กอร6เก็ม (Görkem, 2014: 859-861) กล8าวว8า
การสื่อสารองค6การเปDนเครื่องมือขององค6การ ในการชี้นํากิจกรรมการสื่อสารท้ังหมดของขององค6การ 
รวมถึงการแนะนําแนวทางการสื่อสารของหน8วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงคาบเก่ียวต้ังแต8ภาพลักษณ6ขององค6การ 
ความสัมพันธ6กับภายนอกและภายในองค6การ ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 132) ให�ความหมาย
ของการสื่อสารไว�ว8า คือการถ8ายโอนและการทําความเข�าใจในความหมาย ส8วนแมคเชน และฟอน  
กลินาว (McShane and Von Glinow, 2005: 324) ให�ความหมายของการสื่อสารว8า หมายถึง
กระบวนการส8งผ8านข8าวสาร และการทําความเข�าใจกันระหว8างคนสองคนข้ึนไป เบลช6และเบลช6 
(Belch & Belch, 2004: 5) ให�ความหมายว8า การสื่อสาร คือ การท่ีผู�ส8งและผู�รับ ทําการส8งผ8าน
ข�อมูลข8าวสาร แลกเปลี่ยนความคิด หรือกระบวนการทําความเข�าใจความหมายร8วมกันนั่นเอง โดย
สรุปแล�วการสื่อสาร หมายถึงกระบวนการท่ีผู�ส8งสารกับผู�รับสารใช�เปDนเครื่องมือ เพ่ือทําความเข�าใจใน
ความหมาย ของข�อมูลข8าวสาร ท่ีท้ังสองฝiายดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ผ8านสื่อต8าง ๆ เช8น
คําพูด ท8าทาง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส6ต8าง ๆ  
 การสื่อสารว8ามีความสําคัญต8อผู�บริหารและองค6การ ตามท่ีร็อบบินส6และโคลเตอร6 ได�
กล8าวไว�ว8าการสื่อสารทําหน�าท่ีสําคัญต8อผู�บริหารและองค6การ 4 ประการคือ 1) ควบคุมพฤติกรรมของ
พนักงาน ในสายการบังคับบัญชาของทุกองค6การ 2) จูงใจพนักงาน เพราะผู�บริหารต�องอธิบาย
รายละเอียดของงาน ในการมอบหมายงานให�ผู�ใต�บังคับบัญชา 3) เปDนสิ่งท่ีพนักงานใช�สําหรับพูดคุย
แสดงความรู�สึกต8าง ๆ  รวมถึงใช�ปรับทุกข6สุขกัน และ 4) ใช�แลกเปลี่ยนข�อมูลข8าวสาร ท่ีเก่ียวกับงาน 
หน8วยงาน เพ่ือนร8วมงาน สิทธิประโยชน6 และข�อมูลข8าวสารอ่ืนๆ ส8วนจอร6จและโจนส6 (George & 
Jones, 2005: 438-440) กล8าวว8าการสื่อสารในองค6การนั้นมีหน�าท่ี 4 ประการคือ 1) การให�ความรู� 
แก8สมาชิกองค6การ 2) การจูงใจสมาชิกในองค6การ เพราะใช�เปDนศูนย6กลางในการจูงใจ 3) การควบคุม
และการประสานงานกิจกรรมของกลุ8ม และ 4) การแสดงความรู�สึกและอารมณ6  
 การสื่อสารจะประสบความสําเร็จได�นั้น ผู�สื่อสารจําเปDนต�องกําหนดวัตถุประสงค6ของการ
สื่อสารให�ชัดเจน สามารถจําแนกวัตถุประสงค6ของการสื่อสารตามผู�ส8งสารและผู�รับสารได�ดังนี้คือ 
วัตถุประสงค6ของผู�ส8งสาร ประกอบด�วย 1) เพ่ือแจ�งให�ทราบ (Inform) หมายถึง ผู�ส8งสารต�องการ
สื่อสารเพ่ือท่ีจะบอก แจ�งหรือชี้แจงข8าวสาร เรื่องราว เหตุการณ6 สถานการณ6 ข�อมูล หรือสิ่งต8าง ๆ ท่ี
ต�องการให�ผู�รับสารรับรู�หรือเกิดความเข�าใจ 2) เพ่ือสอนหรือให�การศึกษา (teach or education) 
หมายถึง ผู�ส8งสารต�องการท่ีจะสอนวิชาความรู�หรือเรื่องราวท่ีเปDนลักษณะเชิงวิชาการ เพ่ือให�ผู�รับสาร
ได�รับความรู�เพ่ิมข้ึน 3) เพ่ือสร�างความพอใจหรือให�ความบันเทิง (pleasantness or entertainment) 
หมายถึง ผู�ส8งสารต�องการให�ผู�รับสารเกิดความรื่นเริง บันเทิงใจจากสารท่ีผู�สื่อสารส8งออกไป ท้ังใน
รูปแบบการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท8าทาง และ 4) เพ่ือเสนอหรือเพ่ือจูงใจ (propose or 
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persuade) หมายความว8า ผู�ส8งสารทําการเสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต8อผู�รับสาร และต�องการจูงใจให�
ผู�รับสารเกิดความคล�อยตามหรือยอมรับและปฏิบัติตาม 
 ส8วนวัตถุประสงค6ของผู�รับสาร ประกอบด�วย 1) เพื่อทราบ (understand) หมายถึง
การท่ีผู�รับสารเข�าร8วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือรับทราบเรื่องราวข8าวสาร เหตุการณ6หรือข�อมูลท่ี    
ผู�ส8งสารแจ�งหรือชี้แจง 2) เพ่ือเรียนรู� (learn) หมายถึงการแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมของผู�รับสารจาก
การสื่อสาร โดยเนื้อหารสาระของสารนั้นเกี่ยวกับความรู�และวิชาการ 3) เพื่อหาความพอใจ 
(pleasantness) หมายถึงการรับสารเพ่ือความบันเทิง ต�องการความผ8อนคลาย และความสบายใจ
ให�กับตนเอง และ 4) เพื่อตัดสินใจ (decide) หมายถึงการรับข�อมูล ข8าวสาร ความรู� รวมถึง
ข�อเสนอแนะหรือสิ่งจูงใจจากผู�ส8งสารแล�วผู�รับสารนําข�อมูลต8าง ๆ เหล8านั้นมาเปDนปGจจัยช8วยการ
ตัดสินใจให�กระทําการอย8างใดอย8างหนึ่ง 
 อย8างไรการสื่อสารสามารถจําแนกเปDนองค6ประกอบสําคัญๆ ได� 4 ประการ ตามท่ีกอร6ดอน
และคณะ (Gordon et al, 1990: 319) กล8าวไว�ว8าประกอบด�วย ผู�ส8งสาร (Sender) คือผู�ท่ีทําการส8ง
ข�อมูลข8าวสารไปยังผู�อ่ืน สาร (Message) คือสิ่งท่ีต�องการให�ผู�อ่ืนรู� ซ่ึงเปDนได�ท้ังข�อมูล ความคิดและ
ความรู�สึก รวมถึงความเชื่อ สื่อ (Communication channel) คือช8องทางท่ีใช�ในการติดต8อกัน
ระหว8างผู�ส8งและผู�รับ และ ผู�รับสาร (Receiver) คือผู�ท่ีผู�ส8งต�องการให�รับรู�ข�อมูลข8าวสารนั่นเอง 
ในขณะท่ี ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555) กล8าวว8าการติดต8อสื่อสารระหว8างบุคคลนั้น มีองค6ประกอบ 
7 ส8วนคือ 1) ผู�ส8งข8าวสาร (Sender) 2) ข8าวสารท่ีต�องการส8ง (Message) 3)การแปลงข8าวสารท่ี
ต�องการส8งเปDนข�อความหรือคําพูดหรือสัญลักษณ6 (Encoding) 4) ช8องทางหรือสื่อท่ีใช�ส8งข8าวสาร 
(Medium) 5) ผู�รับข8าวสาร (Receiver) 6) การแปลงข8าวสาร หรือการตีความ หรือการทําความเข�าใจ
ข8าวสารท่ีได�รับ (Decoding) และ7) การย�อนกลับ (Feedback)จากผู�รับข8าวสาร (Robbins and 
Coulter, 2008: 133) ส8วนขนิษฐา จิตชินะกุล (2557: 3-10) กล8าวว8า การสื่อสารมี 5 องค6ประกอบหลัก 
คือ ผู�ส8งสาร  ตัวสาร  สื่อ  ผู�รับสาร และ ผลของการสื่อสาร  

 ในกระบวนการสื่อสารนั้นบทบาทของผู�ส8งสาร เช8นการคัดเลือกประเภทของข�อความ 
การวิเคราะห6ผู�รับสาร การใช�มุมมองของตนเอง การเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับ การขจัดสิ่งรบกวน
การสื่อสาร ในขณะท่ีบทบาทของผู�รับสาร คือผู�ฟGง ผู�อ8านหรือผู�สังเกตการณ6ในกระบวนการสื่อสสาร 
เช8นการฟGงหรืออ8านอย8างรอบคอบ การเป�ดรับความแตกต8างของผู�ส8งสารและความคิดใหม8 ๆ  การจด
บันทึก การเตรียมกาตอบกลับไปยังผู�ส8งสามรให�เหมาะสม การถามคําถามเพ่ือให�ข�อความมีความ
ชัดเจน ในขณะเดียวกัน ผู�ส8งสารต�องมีคุณสมบัติและความสามารถดังต8อไปนี้ด�วย คือ มีความสามารถ
ในการเลือกใช�ประเภทและช8องทางของการสื่อสารได�อย8างเหมาะสม ว8าจะเลือกใช�การพูด หรือการ 
ไม8ใช�คําพูด รวมถึงเลือกช8องทางท่ีเหมาะสม เช8น อีเมล6 สนทนาทางโทรศัพท6 กระประชุมด�วยตัวเอง 
เปDนต�น มีความสามารถวิเคราะห6ผู�รับสารตามทัศนะของตนเอง ใน 4 เรื่องคือ ความรู� ความสนใจ 
ทัศนคติ และปฏิกิริยาทางอารมณ6 มีความสามารถในการใช�มุมมองของตัวเอง จากการท่ีมีความเข�าใจ
ผู�รับสารได�ตรงประเด็น จากการเรียนรู�ผู�รับสารในเรื่องเหล8านี้คือ การวิเคราะห6ผู�รับสาร ความรู� ความ
สนใจ ทัศนคติ และปฏิกิริยาทางอารมณ6  มีการเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับจากผู�รับสาร และ
สามารถขจัดสิ่งรบกวนการสื่อสาร ท่ีเปDนปGจจัยใดๆ ท่ีเปDนอุปสรรคต8อความสําเร็จ เช8น การเลือกใช�คํา 
การให�ความหมายโดยนัยและข�อสรุป เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคําไวยากรณ6และโครงสร�าง
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ประโยค การเลือกประเภทของข8าวสาร ลักษณะของผู�ส8งสาร ปGจจัยสิ่งแวดล�อม ความสามารถของ
ผู�รับสาร การฟGง เปDนต�น 

 นอกจากนั้นนักวิชาการ กล8าวถึงรูปแบบของการสื่อสารว8า การติดต8อสื่อสารระหว8าง
บุคคล (Interpersonal Communication) เปDนการติดต8อสื่อสารระหว8างสมาชิกภายในกลุ8ม หรือ
ระหว8างกลุ8มเพ่ือสื่อความหมาย ถ8ายทอดความคิดซ่ึงกันและกัน มีวิธีการสื่อสาร 3 รูปแบบ (พิบูล ที
ปะปาล, 2555: 205-206) คือ (1) การสื่อสารทางวาจา (Oral Communication) (2) การสื่อสาร
ทางการเขียน (Written Communication) และ(3) การสื่อสารโดยไม8ใช�คําพูด (Nonverbal 
Communication) ส8วนร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555) แบ8งการติดต8อสื่อสารขององค6การ 
(Organizational Communication) ออกเปDน 2 เรื่องคือ การติดต8อสื่อสารแบบเปDนทางการและไม8
เปDนทางการ (Formal and Informal Communication Flow) และเครือข8ายของการสื่อสาร 
(Communication Network) และสรุปการสื่อสารแบบเปDนทางการหมายถึงการติดต8อสื่อสารตาม
สายบังคับบัญชา หรือท่ีเก่ียวกับหน�าท่ีในองค6การ ในขณะท่ีวันชัย มีชาติ (2556: 142-145) และพิบูล 
ทีปะปาล, (2555: 207) กล8าวว8าเปDนวิธีการสื่อสารท่ีใช�โครงสร�างขององค6การ รูปแบบการทํางานและ
วิธีปฏิบัติในองค6การ ซึ่งมีทั้งการสื่อสารจากบนลงล8าง และจากล8างข้ึนบน หรือมีท้ังแนวด่ิงและ
แนวนอน  
 สําหรับการติดต8อสื่อสารแบบไม8เปDนทางการนั้น ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 136) 
กล8าวว8าคือการติดต8อสื่อสารท่ีไม8ได�เปDนตามโครงสร�างของสายการบังคับบัญชา เช8น การสนทนาใน
เรื่องอ่ืนๆ เรื่องส8วนตัว เปDนต�น วันชัย มีชาติ (2556: 145) และ พิบูล ทีปะปาล (2555: 209)  กล8าว
ว8า การสื่อสารแบบไม8เปDนทางการมักอาศัยความสัมพันธ6ระหว8างบุคคลในองค6การ ท่ีไม8มีรูปแบบ
ตายตัว ซึ่งขึ้นอยู8กับสภาพของแต8ละกลุ8มหรือองค6การ ไม8มีระเบียบแบบแผนท่ีแน8นอนชัดเจน 
เชื่อมโยงติดต8อกันเหมือนเถาองุ8น (The Grapevine) ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 136-142)        
ได�แบ8งรูปแบบทิศทางของการสื่อสารภายในองค6การออกเปDน 4 รูปแบบ คือ (1) แบบบนลงล8าง 
(Downward) คือการติดต8อสื่อสารจากผู�บิหารสู8ผู�ใต�บังคับบัญชา (2) แบบล8างข้ึนบน (Upward) คือ
การติดต8อสื่อสารจากผู�ใต�ข้ึนไปสู8ผู�บริหาร (3) แบบแนวราบ (Lateral) คือการติดต8อสื่อสารระหว8าง
พนักงานในระดับเดียวกัน  และ (4) แบบทแยงมุม (Diagonally)คือการติดต8อสื่อสารข�ามแผนก และ
ข�ามระดับสายการบังคับบัญชา ท่ีอยู8ในองค6การเดียวกัน นอกจากนั้นได�กล8าวถึงวิธีการติดต8อสื่อสาร
ระหว8างบุคคลนั้นผู�นําสามารถเลือกได�หลายวิธีนอกเหนือจากการพูดและการเขียน เช8น การ
เผชิญหน�ากัน (Face-to-face) การใช�โทรศัพท6 การประชุมกลุ8ม การนําเสนอ การบันทึกข�อความ การ
ส8งทางไปรษณีย6 การใช�โทรสาร การใช�สิ่งตีพิมพ6ในรูปข8าวสารต8าง ๆ  ของบริษัท การใช�เทปภาพและ
เสียง การใช�ทางอินเตอร6เน็ต การประชุมทางไกลผ8านระบบวิดีทัศน6 รวมถึงการใช�ภาษามือ ภาษากาย 
เปDนต�น (ร็อบบินส6และโคลเตอร6, 2555: 133-134)  ซ่ึงสอดคล�องกับ เมน (Men, 2015: 461-471) 
กล8าวว8า ผู�บริการควรใช�เครื่องมือในการสื่อสารท่ีมีความหลากหลาย ผู�นําต้ังแต8แบบด้ังเดิม เช8น  แบบ
การเผชิญหน�า (Face-to-face) สื่อสิงพิมพ6  อีเมล6 โทรศัพท6 จนไปถึงสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม8 เช8น 
บล็อก (Blogs) เครือข8ายสังคมออนไลน6 (Social Network) เครือข8ายภายในองค6การ (Intranet) 
ระบบการส8งข�อความแบบโต�ตอบทันทีทันใด (Instant Message System) รวมถึงการประชุมทางไกล
ผ8านระบบวิดีโอ (Video /teleconferences) เปDนต�น 



63 
 

 

 

 ท้ังนี้ การติดต8อสื่อสารในองค6การนั้นมักเผชิญกับปGญหาหรืออุปสรรคท่ีส8งผลต8อการ
ติดต8อสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล (Barriers to Effective Communication) ตามท่ีจอร6จโจนส6 (George 
& Jones, 2005: 448-453) กล8าวไว�ว8าเกิดจากปGจจัยต8าง ๆ  ดังนี้ การกรองข8าวสารและการบิดเบือน
ข�อมูล (Filtering and Information Distortion) การฟGงท่ีไม8ดี (Poor Listening) ข8าวลือและ
เส�นทางการสื่อสารแบบเถาองุ8น (Rumors and the Grapevine) ความหลากหลายของแรงงาน 
(Workforce Diversity) และความแตกต8างด�านลีลาการใช�ภาษาระหว8างวัฒนธรรม (Differences I 
Cross-Cultural Linguistic Styles)  สอดคล�องกับแนวคิดของร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 135-
136) กล8าวว8าอุปสรรคของการติดต8อสื่อสาระหว8างบุคคลอย8างมีประสิทธิภาพ ประกอบด�วย 
การกรองข�อมูลให�บิดเบือนไปจากข�อเท็จจริง (Filtering) การเลือกรับรู�ข8าวสาร (Selective Perception) 
อารมณ6ความรู�สึก (Emotion) การได�รับข�อมูลข8าวสารมากเกินไป (Information Overload) การ
ต8อต�าน (Defensiveness) ปGญหาของภาษา (Language) และวัฒนธรรมประจําชาติ (National 
Culture) 

 ทางด�านกอร6ดอนและคณะ (Gordon et al, 1990:  371-373) กล8าวถึงปGญหาของการ
ติดต8อสื่อสารว8าประกอบด�วย (1) อุปสรรคด�านเทคนิค (Technical Barrier) ซ่ึงประกอบด�วยเรื่อง 
ระยะเวลา (Timing) ข�อมูลท่ีมากเกินไป (Information Overload) ความแตกต8างทางวัฒนธรรม 
(Culture Differences) (2) อุปสรรคด�านภาษา (Language Barriers) ได�แก8เรื่อง ความหมายของคํา 
(Semantics) คําศัพท6ท่ีเลือกใช� (Vocabulary) (3)อุปสรรคด�านจิตวิทยา (Psychological Barrier) มี
หลายประการคือ การกรองข�อมูล (Filtering) ขาดความใจกว�างเป�ดเผยและความเชื่อถือไว�วางใจ 
(Lack of Trust and Openness) ความคาดหวัง (Expectation) ความอิจฉา (Jealously) การ
ครอบงําทางความคิด (Preoccupation) การรับรู�ท่ีแตกต8างกัน (Perception Difference) และ
สิ่งรบกวน (Noise) ปGญหาต8าง ๆ เหล8านี้จะเกิดข้ึนเสมอในการติดต8อสื่อสารระหว8างกัน และส8งผลให�
เกิดปGญหาอ่ืนๆตามมา เช8น เกิดความเข�าใจผิด การดําเนินงานไม8บรรลุตามเปFาหมาย ปGญหาความ
ขัดแย�งระหว8างพนักงาน เปDนต�น ล�วนส8งผลต8อประสิทธิผลขององค6การ  
 อย8างไรก็ตามนักวิชาการต8าง ๆ  ได�เสนอแนวคิดเพ่ือแก�ไขอุปสรรครวมท้ังเปDนแนวทาง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดต8อสื่อสาร โดยใช�วิธีต8าง ๆ ดังนี้ การให�โอกาสผู�รับข8าวสารโต�กลับ 
(Use Feedback) การเลือกใช�ภาษาที่ง8ายๆ (Simplify Language)  การตั้งใจรับฟGง (Listen 
Actively) ระงับการมีอารมณ6และความรู�สึก (Constrain Emotions) สังเกตอากัปกิริยาของคู8สนทนา 
(Watch Nonverbal Cues) (ร็อบบินส6และโคลเตอร6, 2555: 136) ในขณะท่ี แฮร6ริส (Harris, 2002: 
313-321) กล8าวถึงแนวคิดของเดอวิโต� (DeVito) ด�านการพัฒนาการสื่อสารให�มีประสิทธิภาพใน
แนวทางท่ีมุ8งความสําเร็จไว�ว8าประกอบด�วย (1) ความม่ันใจ หมายถึงการแสดงออกถึงความม่ันใจ ไม8มี
ความวิตกกังวล ไม8กลัว หรือเขินอาย และผ8อนคลาย  (2) การสร�างความใกล�ชิดและความเปDนกันเอง
กับคู8สนทนา ด�วยการใช�ทักษะการสื่อสารด�วยภาษากาย เช8น การสบสายตาคู8สนทนา การยิ้ม หรือใช�
ภาษาพูด โดยการเรียกชื่อคู8สนทนา กล8าวคําชมเชย รวมถึงการมีปฏิกิริยาตอบกลับ ด�วยการทวนสรุป
สิ่งท่ีอีกฝiายหนึ่งพูด การตั้งคําถาม เปDนต�น (3) การบริหารปฏิสัมพันธ6 เช8นการใส8ใจคู8สนทนา  
การแสดงบทบาทเปDนท้ังผู�พูดและผู�ฟGงอย8างเหมาะสม การเป�ดโอกาสให�คู8สนทนาติดต8อแลกเปลี่ยน 
เปDนต�น (4) การแสดงออก หมายถึง ทักษะการสร�างปฏิสัมพันธ6ระหว8างบุคคล เช8น การฟGงอย8างต้ังใจ 
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การทบทวนสรุปและตั้งคําถามที่เหมาะสม (5) การปรับเข�าหาผู�อื่น โดยการให�ความสนใจสิ่งท่ีคู8
สนทนากําลังพูด การรับรู�ถึงความสําคัญของคู8สนทนา ผ8านการแสดงออกทางอวัจนภาษา เช8น การ
สบตา การพยักหน�า การยิ้ม รวมถึงการแสดงออกทางสีหน�าอ่ืนๆ และผ8านทางวัจนภาษาโดยการถาม
ความคิดเห็น การแสดงความเห็นด�วยกับความคิดเห็นของอีกฝiาย และการเป�ดโอกาสให�อีกฝiายแสดง
ความรู�สึกของตนเอง  

 ในมุมมองของซิลัคยี และมาร6ค (Szilagyi and Marc, 1990: 502-504) กล8าวว8าการลด
ข�อผิดพลาดของการติดต8อสื่อสาร การสร�างระบบการติดต8อสื่อสารท่ีในองค6การมีหลายวิธี คือ  
(1) การติดตามผลและการให�ข�อมูลย�อนกลับ (Follow-up and Feedback) (2) การใช�การสื่อสาร
หลายช8องทาง (Parallel Channels) (3 ) การกําหนดระยะเวลา (Timeline) (4) การเลือกใช�ระดับ
ของคําและความหมายท่ีง8าย (Simplify Language) (5) การมีศูนย6กลางข�อมูล (Information Center) 
(6) การให�รู�เท8าท่ีจําเปDน (the Exception Principle and the Need to Know) (7) การกําหนด
ธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร  และ(8) การฟGงอย8างต้ังใจ (Listen Actively)  ทางด�านนักวิชาการ
ของไทย อนันต6 พันนึก (2554: 382) กล8าวว8าปGจจัยของความสําเร็จในการสื่อสาร ประกอบด�วย 
(1) ความเข�าใจในเรื่องท่ีต�องการสื่อ (2) การพิจารณาวัตถุประสงค6ท่ีแท�จริงของการสื่อสารแต8ละครั้งว8า
ต�องการให�เกิดผลอย8างไร (3) คํานึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสมของเวลา บรรยากาศสภาพแวดล�อม
ของการสื่อสาร (4) วางแผนการสื่อสารอย8างเหมาะสม (5) การรับรู�ความรู�สึกของผู�รับข8าวสาร  
(6) การใช�น้ําเสียง ความหนักแน8น ความดังของเสียงท่ีใช�ในการสื่ออย8างเหมาะสม (7) การติดตามผล
การสื่อสารว8าผู�รับสารมีความเข�าใจเพียงใด (8) การกระทําให�สอดคล�องกับท่ีได�สื่อสารข�อความไว� 
(9) การเปDนผู�ฟGงท่ีดี นอกจากนั้น ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557: 17-21) กล8าวว8าปGจจัยท่ีทําให�การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพนั้นเม่ือพิจารณาในมิติของผู�ส8งสาร ประกอบด�วย (1) ทักษะการสื่อสาร คือ ความสามารถ
ในการพูด การเขียน การอ8าน การฟGง และทักษะการใช�ภาษากายท่ีเหมาะสมประกอบการสื่อสาร 
(2) ทัศนคติ หมายถึง ความรู�สึกนึกคิดของผู�ส8งสารต8อสิ่งใดสิ่งหนึ่งขณะท่ีสื่อสาร เช8นทัศนคติต8อ
ตนเอง ทัศนคติต8อเรื่องท่ีจะสื่อสาร และทัศนคติต8อผู�รับสาร (3) ความรู� คือผู�ส8งสารควรมีความรู�ความ
เข�าใจในเรื่องท่ีจะสื่อสาร (4) สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงต�องสามารถปรับหรือประยุกต6
วิธีการสื่อสารให�เหมาะสมกับสถานการณ6และการยอมรับของผู�รับสาร (5) ขอบเขตประสบการณ6ท้ัง
ของผู�ส8งสารและผู�รับสาร ถ�ามีประสบการณ6หรือการเรียนรู�ท่ีคล�ายกันก็ส8งผลให�การสื่อสารนั้นประสบ
ผลสําเร็จ 

 ในขณะท่ีภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2556: 125-126) กล8าวถึงหลักสําคัญของการสื่อสาร  
7 ประการ (7C’s Communication) ท่ีควรคํานึงถึงเพ่ือประสิทธิภาพของการสื่อสาร ประกอบด�วย 
(1) ความน8าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึงความน8าเชื่อถือของผู�ส8งสาร เนื้อหาสาร รวมถึงการนําเสนอ
สารนั้น (2) เนื้อหาสาระ (Content) ท่ีส8งไปยังผู�รับสาร ควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ในการรับรู�และตีความ ตลอดจนสอดคล�องกับความเชื่อและทัศนคติในสังคม และวัฒนธรรมของผู�รับสาร 
(3) บริบททางการสื่อสาร (Context) คือสถานการณ6หรือสภาพแวดล�อมทางการสื่อสาร ท่ีมีลักษณะ
เอ้ือต8อการสื่อสาร (4) ความชัดเจน (Clarity) ของเนื้อการสารท่ีส8งไปยังผู�รับสารควรมีความชัดเจน 
เข�าใจง8าย ไม8ซับซ�อน (5) ความสามารถในการสื่อสาร (Capability) ท้ังในด�านผู�ส8งสารและผู�รับสาร 
อันได�แก8ทักษะการสื่อสารทางด�านการเข�ารหัสสาร การถอดรหัสสาร การใช�ความคิด และเหตุผล 
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(6) ช8องทางในการสื่อสาร (Channels) เนื่องจากมีความหลากหลาย ผู�ส8งสารควรเลือกใช�สื่อท่ีมี
ความเหมาะสม สอดคล�องกับวิถีชีวิตของผู�รับสาร และ (7) ความต8อเนื่องและสมํ่าเสมอของสาร 
(Continuity and Consistency) เพ่ือย้ําเตือน และเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติผู�รับสาร  

 สําหรับ กอบกาญจน6 วิเศษรัมย6 (2556: 26-27) กล8าวถึงหลักสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารท่ีผู�สื่อสารควรคํานึงถึงประกอบด�วย (1) ความน8าเชื่อถือ หมายถึง ความ
น8าเชื่อถือของผู�ส8งสาร เนื้อหาข8าวสาร และวิธีการนําเสนอ (2) สถานการณ6หรือสภาพแวดล�อม
ทางการสื่อสาร ท่ีเอ้ืออํานวยต8อการสื่อสาร (3) เนื้อหาสาระ ท่ีส8งไปยังผู�รับสารมีความเหมาะสมกับ
ความสามารถในการรับรู�และการตีความ (4) ความชัดเจน ของเนื้อหาท่ีส8งไปยังผู�รับสาร เข�าใจง8าย 
ไม8ซับซ�อน (5) ความสามารถในการสื่อสาร ของผู�สื่อสาร (6) ช8องทางในการสื่อสาร ผู�สื่อสารควรเลือก
ให�เหมาะสม สอดคล�องกับวิถีชีวิตของผู�รับสาร (7) ความต8อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือย้ําเตือนผู�รับสาร
ไม8ให�ลืม อย8างไร ชาติชาย และธีรวัฒน6 (2558ก: 14-32) กล8าวว8าการพัฒนาทักษะสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได�หรือการพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นมีองค6ประกอบสําคัญๆ คือ 
(1) การเลือกใช�สื่ออย8างเหมาะสมและหลายช8องทาง (2) การเลือกใช�ภาษาท่ีง8ายๆ และ (3) การต้ังใจ
รับฟGงหรือผู�ฟGงท่ีดี 
 ท้ังนี้ การติดต8อสื่อสาร นับว8าเปDนสมรรถนะหลักท่ีสําคัญประการหนึ่งของผู�บริหารหรือ
ผู�นําพึงมี เพราะสามารถใช�ควบคุมพฤติกรรมของพนักงานในสายการบังคับบัญชา ให�ปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไว�ในคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description)  ใช�จูงใจพนักงาน เนื่องจากผู�บริการต�อง
อธิบายถึงรายละเอียดของงาน เปFาหมายงาน วิธีปฏิบัติงานท่ีให�ได�ผลลัพธ6ท่ีดี ตลอดจนผลตอบแทน
ต8าง ๆ  เม่ือสามารถปฏิบัติงานได�ดี เปDนต�น (ร็อบบินส6และโคลเตอร6, 2555: 132) นอกจากนั้นการ
สื่อสารยังเปDนปGจจัยท่ีผู�บริหารในองค6การต�องให�ความสําคัญและแน8ใจว8าบุคลากรในองค6การสามารถ
เลือกใช�การติดตอสื่อสารได�อย8างถูกต�องเหมาะสมและมีประสิทธิผลต8อลูกค�าเพ่ือตอบสนองความ     
พึงพอใจสูงสุด ท้ังนี้ผู�บริหารเองต�องเข�าใจในแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติให�เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค6ขององค6การ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยสังเคราะห6แนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารออกเปDนประเด็นหลักๆ ประกอบด�วย 1) ประเด็นด�านการเพ่ิมทักษะการสื่อสารของ       
ผู�สื่อสารและผู�รับสาร อันประกอบด�วยทักษะการพูด ทักษะการฟGง ทักษะการเขียน ทักษะการอ8าน 
รวมถึงทักษะการใช�ภาษากายให�เหมาะสม 2) ประเด็นด�านเนื้อหาของสารท่ีต�องการสื่อ ท่ีต�องมีความ
ชัดเจน เข�าใจง8าย ไม8ซับซ�อน 3) ประเด็นด�านสื่อหรือช8องทางท่ีเลือกใช� เนื่องจากมีความหลากหลาย 
ผู�ส8งสารควรเลือกใช�สื่อท่ีมีความเหมาะสม สอดคล�องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู�รับสาร และ       
4) ประเด็นด�านความน8าเชื่อถือของผู�ส8งสาร เนื้อหาสาร รวมถึงการนําเสนอสาร ซ่ึงสอดคล�องกับ
แนวคิดของนักวิชาการ ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  แนวความคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารในองค6การ 
นักวิชาการ รายละเอียดแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร 

1.ร็อบบินส6 และโคลเตอร6 
(2008) 

(1) การให�โอกาสผู�รับข8าวสารโต�กลับ (Use Feedback) (2) 
การเลือกใช�ภาษาท่ีง8ายๆ (Simplify Language) (3) การต้ังใจ
รับฟGง (Listen Actively) (4) ระงับการมีอารมณ6และความรู�สึก 
(Constrain Emotions) (5) สังเกตอากัปกิริยาของคู8สนทนา 
(Watch Nonverbal Cues) 

2.แฮร6ริส (Harris, 2002) (1) ความม่ันใจ (2) การสร�างความใกล�ชิดและความเปDนกันเอง
กับคู8สนทนา (3) การบริหารปฏิสัมพันธ6 (4) การแสดงออกทาง
ทักษะการสร�างปฏิสัมพันธ6ระหว8างบุคคล (5) การปรับเข�าหา
ผู�อ่ืน 

3. ซิลัคยี และมาร6ค (Szilagyi 
and Marc, 1990) 

(1) การติดตามผลและการให�ข�อมูลย�อนกลับ (Follow-up and 
Feedback) (2) การใช�การสื่อสารหลายช8องทาง (Parallel 
Channels) (3 ) การกําหนดระยะเวลา (Timeline) (4) การ
เลือกใช�ระดับของคําและความหมายท่ีง8าย (Simplify Language) 
(5) การมีศูนย6กลางข�อมูล (Information Center) (6) การให�รู�
เท8าท่ีจําเปDน (the Exception Principle and the Need to 
Know) (7) การกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร  และ
(8) การฟGงอย8างต้ังใจ (Listen Actively)  

4. ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557)  (1) ทักษะการสื่อสาร (2) ทัศนคติ (3) ความรู� (4) สถานภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรม (5) ขอบเขตประสบการณ6  

5. กอบกาญจน6  วิเศษรัมย6 
(2556) 

(1) ความน8าเชื่อถือ (2) สถานการณ6หรือสภาพแวดล�อมทางการ
สื่อสาร (3) เนื้อหาสาระ (4) ความชัดเจน เข�าใจง8าย ไม8ซับซ�อน 
(5) ความสามารถในการสื่อสารของผู�สื่อสาร (6) ช8องทางในการ
สื่อสาร (7) ความต8อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

6. ภัสวล ีนิติเกษตรสุนทร 
(2556) 

(1) ความน8าเชื่อถือ (Credibility) (2) เนื้อหาสาระ (Content) 
(3) บริบททางการสื่อสาร (Context) (4) ความชัดเจน (Clarity) 
(5) ความสามารถในการสื่อสาร (Capability) (6) ช8องทางใน
การสื่อสาร (Channels) และ (7) ความต8อเนื่องและสมํ่าเสมอ
ของสาร (Continuity and Consistency)  
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ตารางแสดงท่ี 4  แนวความคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารในองค6การ (ต8อ) 
นักวิชาการ รายละเอียดแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร 

7. อนันต6 พันนึก (2554) (1) ความเข�าใจในเรื่องที่ต�องการสื่อ (2) การพิจารณา
วัตถุประสงค6ท่ีแท�จริงของการสื่อสารแต8ละครั้งว8าต�องการให�
เกิดผลอย8างไร (3) คํานึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสมของเวลา 
บรรยากาศสภาพแวดล�อมของการสื่อสาร (4) วางแผนการ
สื่อสารอย8างเหมาะสม (5) การรับรู�ความรู�สึกของผู�รับข8าวสาร 
(6) การใช�น้ําเสียง ความหนักแน8น ความดังของเสียงท่ีใช�ในการ
สื่ออย8างเหมาะสม (7) การติดตามผลการสื่อสารว8าผู�รับสารมี
ความเข�าใจเพียงใด (8) การกระทําให�สอดคล�องกับท่ีได�สื่อสาร
ข�อความไว� (9) การเปDนผู�ฟGงท่ีดี 

8. ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ6 
และธีระวัฒน6 จันทึก (2559ก).   

คือ (1) การเลือกใช�สื่ออย8างเหมาะสมและหลายช8องทาง (2) 
การเลือกใช�ภาษาท่ีง8ายๆ และ (3) การต้ังใจรับฟGงหรือผู�ฟGงท่ีดี 

9. เรดซา และคณะ (Redza et 
al., 2014) 

(1) ความรู� (2) ความไว�วางใจ 

10. เคสส6เลอร6 และคณะ 
(Kessler  et al. 2015)   

(1) การติดต8อ (Contact) (2) การสื่อสาร (Communicate) 
(3) คําถามท่ีสําคัญ (Core Question) (4) การประสานงาน 
(Collaborate) และ(5)การป�ดการสนทนา (Clossing the 
Loop) 

 
 จากตารางท่ี 4 สรุปได�ว8าแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารให�มีประสิทธิภาพในด�าน
ทักษะการพูด ทักษะการฟGง ทักษะการเขียน และทักษะการใช�ภาษากาย เพ่ือใช�เปDนแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า นั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ควรคํานึงถึงหลักการพูดดังนี้ (1) การ
เริ่มต�นการพูด เช8นการพูดทักทายผู�ฟGง การเลือกใช�คําข้ึนต�นท่ีเหมาะสมกับระดับผู�ฟGง (2) การนําเข�าสู8
เรื่อง ต�องทําให�เกิดความสนใจ เช8น ใช�การกล8าวนําด�วยคําถามเพ่ือให�ผู�ฟGงอยากรู�คําตอบ อยาก
ติดตามเรื่องโดยตลอด (3) ขณะพูด ควรตรึงความสนใจของผู�ฟGงให�ติดตามเรื่องตลอดเวลา ต�องมี
ศิลปะการนําเสนอ โดยนําเสนอเรื่องท่ีมีประโยชน6 น8าสนใจ ทันสมัย เปDนต�น และ (4) การจบเรื่องหรือ
การสรุปเรื่อง ให�มีความสัมพันธ6กับเรื่องราวท่ีนําเสนอ ส8วนทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing 
Communication Skills) นั้นโดยท่ัวไปมักใช�ในรูปแบบของการบันทึกช8วยจํา หรือบันทึกข�อความ 
โดยท่ีผู�บันทึกต�องมีความสามารถดังนี้ (1) ใช�ภาษาท่ีถูกต�อง สั้น กระชับ ชัดเจน (2) เขียนครบถ�วน 
ตรงประเด็น มีข�อมูลประกอบ (3) เลือกใช�คําได�เหมาะสม (4) ใช�โครงสร�างประโยคได�หลากหลาย 
ถูกต�องตามหลักไวยากรณ6 มีการลําดับ ความต8อเนื่อง และ (5) ใช�เครื่องหมายวรรคตอนถูกต�อง
เหมาะสม   

 สําหรับทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) คือ
สภาพการสื่อสารท่ีไม8ใช�คําพูดและการเขียน หรือเปDนการสื่อสารโดยอากัปกิริยา ท8าทาง เช8น (1) การ
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แสดงสีหน�า เช8น ยิ้มแย�ม การประสานสายตา (2) การเคลื่อนไหวส8วนหนึ่งส8วนใดของร8างกาย เช8น 
การผงกศีรษะ การยกมือ โบกมือ ผายมือ (3) การสัมผัส เช8น จับมือ แตะไหล8 โอบกอด (4) รูปร8าง
หน�าตา (5) ระดับความดังของเสียง (6) โทนเสียง (7) ระยะความใกล�ไกลระหว8างผู�พูดกับผู�ฟGง (8) ช8วงเวลา
ท่ีใช�ในการสื่อสาร (9) การจัดท่ีนั่ง เช8นการจัดห�องสัมมนา ห�องเรียน ห�องประชุม มีผลต8อการสื่อสาร 
(10) เสื้อผ�าเครื่องแต8งกาย เปDนต�น ในขณะท่ีทักษะการฟGง (Listening Skills) นั้นเปDนทักษะท่ีสามารถ
พัฒนาได� ด�วยการปฏิบัติดังต8อไปนี้ (1) กําหนดวัตถุประสงค6ของการฟGงให�ชัดเจน นั่นคือต�องรู�ว8าสิ่งท่ี
กําลังฟGงนั้นคือเรื่องอะไร และสามารถเตรียมข�อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน6ในการฟGง (2) มีสมาธิ
ในการฟGง คือต�องต้ังใจฟGง มุ8งม่ันจดจ8อกับเรื่องท่ีฟGง และเตรียมคําถามเม่ือมีประเด็นท่ีสงสัย (3) มีมารยาท
ในการฟGง ด�วยการสํารวมกิริยาท8าทางต8าง ๆ  เพ่ือให�เกียรติผู�พูดและผู�ฟGงคนอ่ืนๆ เช8น ไม8พูดคุยกับ
ผู�อ่ืนๆ ไม8หลับแล�วกรนส8งเสียงรบกวน เปDนต�น (4) วิเคราะห6ผู�พูด เพ่ือทราบถึงความคิด ความรู�สึก 
ความรู� และประสบการณ6ของผู�พูด ซึ่งเปDนผลดีที่ทําให�สามารถวิเคราะห6ข�อมูลท่ีได�รับฟGงมา และ 
(5) สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟGงได� โดยท่ีผู�ฟGงต�องสามารถตอบตอบตนเองได�ว8า เรื่องท่ีฟGงนั้น
เปDนเรื่องเก่ียวกับอะไร สิ่งใดเปDนสาระสําคัญของเรื่อง เปDนต�น  

 อย8างไรก็ตาม รูปแบบของการฟGงท่ีได�ผลนั้นผู�ฟGงท่ีต�องการแก�ไขปGญหาการฟGง ควรมี
พฤติกรรมดังนี้ (1) หยุดพูด (2) ทําให�ผู�พูดรู�สึกสบายใจ (3) แสดงให�เห็นว8า คุณกําลังต�องการฟGง ด�วย
การมองและแสดงความสนใจผู�พูด ไม8อ8านอะไรขณะท่ีผู�พูด พูดกับคุณ (4) เอาสิ่งท่ีทําให�ว็อกแว็กออก
ไป เช8น การเคลื่อนไหวไปมา เคาะโตmะ ควงปากกา (5) เห็นใจผู�พูด โดยพยายามทําตัวเองให�เข�าใจ
ทัศนะของผู�พูด (6) อดทน ไม8ขัดจังหวะผู�พูด ไม8เดินหนีหรือเดินไปท่ีประตู (7) ระงับอารมณ6 ไม8โกรธ
เพราะจะทําให�รับข�อมูลผิดพลาด( 8) อย8าโต�เถียง (9) ถามคําถาม เพราะการถาม จะทําให�ผู�พูดมี
กําลังใจ และกระตือรือร�น (10) หยุดพูดจนกว8าผู�พูดจะพูดจบ เหมือนข�อแรก เพราะเปDนสิ่งสําคัญ       
ทําให�การฟGงมีประสิทธิภาพ  
 
7. แนวความคิดด�านการส่ือสารกับการเจรจาตKอรอง   

 การเจรจาต8อรองนับเปDน ส8วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตในยุคปGจจุบัน เพราะต8างคนย8อมมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต8างกัน และมีความต�องการให�ผู�อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเปDนหลัก จึง
พยายามท่ีจะใช�มาตรฐานของตัวเองในการกําหนดให�ผู�อ่ืนคล�อยตาม แต8ขาดทักษะในการจูงใจและ
เจรจาจึงทําให�เกิดข�อขัดแย�งเกิดข้ึนเปDนจํานวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเจรจาต8อรองจึงเปDน
สิ่งจําเปDนเพ่ือให�สามารถจูงใจแนวความคิดผู�อ่ืนได� มีนักวิชาการไทยหลายท8านท่ีนิยามความหมายของ
การเจรจาต8อรองไว�ต8อไปนี้ 
 การเจรจาต8อรอง (Negotiation) หมายถึง การเจรจาเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค6ท่ีต้ัง
ไว�และตอบสนองความต�องการของตนเองได�มากท่ีสุด (สํานักพิมพ6 ไอ เอ็ม บุmคส6 จํากัด, 2551: 21) 
ในขณะที่ สมชาย ภคภาควิวัฒน6 (2545: 3) กล8าวว8า การเจรจาต8อรอง (Negotiation) หมายถึง 
กระบวนการแก�ไขปGญหาหรือความขัดแย�งระหว8างผู�ท่ีเก่ียวข�องมากกว8า 2 ฝiายข้ึนไป โดยวัตถุประสงค6
ของผู�ท่ีเข�าร8วมเจรจาต8อรองนั้นต�องการท่ีจะหาข�อสรุปท่ีเปDนท่ียอมรับของทุกฝiาย นอกจากนี้ วิชัย   
โถสุวรรณจินดา (2551: 2) กล8าวว8าการเจรจาต8อรอง (Negotiation) หมายถึง การเจรจาท่ีช8วย
แสวงหาประโยชน6ร8วม ลดข�อขัดแย�ง และนําไปสู8ข�อตกลงซึ่งมักจะเปDนประโยชน6แก8ท้ังสองฝiาย 
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มากกว8ากรณีท่ีไม8มีการข�อตกลงกัน ดังนั้นการเจรจาต8อรอง (Negotiation) หมายถึงกระบวนการ
แก�ไขปGญหาหรือความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว8างสองฝiาย โดยใช�การเจรจาเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค6
ที่ตั้งไว�และตอบสนองความต�องการของตนเองได�มากที่สุดหรือเปDนท่ียอมรับของท้ังสองฝiาย       
การเจรจาต8อรองไม8ใช8การเอาชนะแนวความคิดของอีกฝiายหนึ่ง แต8เปDนการทําให�เกิดประโยชน6
ร8วมกัน และท้ังสองฝiายได�รับจุดประสงค6ของแต8ละฝiาย โดยท่ีมีความเต็มใจในผลลัพธ6ท่ีเกิดข้ึนร8วมกัน 
เปรียบเสมือนชนะท้ังคู8 (WIN:WIN) จึงจะเรียกได�ว8าเปDน “การเจรจาอย8างมีคุณภาพ” อย8างแท�จริง 
การพัฒนาทักษะการเจรจาต8อรองให�กับบุคคลท่ีมีส8วนเก่ียวข�องกับการติดต8อประสาน งานกับผู�อ่ืน จะ
ทําให�ผลงานได�ตามวัตถุประสงค6และได�รับการยอมรับจากผู�อ่ืนมากข้ึน สามารถนําไปปรับใช�ท้ังในเรื่อง
ของงาน ชีวิตส8วนตัว การแก�ปGญหาความขัดแย�งและการจูงใจผู�อ่ืนได�อีกด�วย  

 นอกจากนี้ สมชาย ภคภาควิวัฒน6 (2545: 3) ยังกล8าวอีกว8า การเจรจาต8อรองมี
องค6ประกอบ สามประการท่ีเก่ียวข�องคือ ประการแรก เกิดจากความขัดแย�งหรือความเห็นท่ีไม8ตรงกัน
หรือ เกิดช8องว8างในการสื่อสารระหว8างสองฝiายท่ีเจรจาต8อรองกัน ประการท่ีสอง การมีเจตจํานง
ร8วมกันของท้ังสองฝiาย ที่จะนําไปสู8ข�อสรุป หรือแนวทางในการแก�ไขปGญหา และ ประการท่ีสาม 
ผลประโยชน6 หรือข�อยุติ ท่ีได�นั้นต�องมีมากกว8าผลเสียหรือต�นทุน กล8าวคือ การเจรจาจะประสบ
ผลสําเร็จก็ต8อเม่ือคู8เจรจาทุกฝiายจะต�องเปDนผู�ท่ีมีส8วนได�มากว8าส8วนเสีย หรือเปDนผู�ชนะท้ังคู8 (Win-
Win) หรือกล8าวอีกนัยคือ การเจรจาต8อรองท่ีจะนําไปสู8ข�อสรุปได�นั้น จะต�องไม8เกิดปรากฏการณ6ท่ีว8า
เรียกว8า เกมศูนย6 (Zero Sum Game) แต8ควรนําไปสู8ลักษณะท่ีเรียกว8า เกมบวก (Positive Sum 
Game) อย8างไรการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรนั้นมีความสําคัญอย8างมากต8อการเจรจา
ต8อรอง ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงการแสดงออกทางท8าทาง การแต8งกาย สีหน�า และแววตาของ
ผู�พูด นอกจากนั้นการสื่อสารยังเปDนปGจจัยท่ีช8วยให�การเจรจาต8อรองประสบความสําเร็จหรือล�มเหลว
ได� การพัฒนาทักษะการสื่อสารให�สามารถใช�สร�างความประทับใจ และใช�ภาษาในการโน�มน�าวใจ       
อีกฝiายหนึ่งให�ได�รับข�อตกลงที่ดี รวมถึงการระมัดระวังการเลือกใช�การสื่อสาร ท่ีไม8ก8อให�เกิดการ
กระทบกระเทือนความรู�สึกของอีกฝiายด�วย เหล8านี้เปDนสิ่งจําเปDนของการเปDนนักเจรจาต8อรองท่ีดี 
ในขณะท่ี อรอนงค6 สวัสด์ิบุรี (2555: 255-257) กล8าวว8า นักเจรจาต8อรองควรมีวิธีการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพดังนี้ 1) การใช�คําถาม เปDนวิธีท่ีง8ายท่ีสุดท่ีช8วยให�การสื่อสารมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการ
ถามคําถามท่ีสนับสนุนการสนทนาและความต�องการหรือวัตถุประสงค6ของนักเจรจาต8อรอง 2) การ
ตอบคําถาม โดยก8อนท่ีจะตอบคําถามควรทําความเข�าใจในคําถามนั้นอย8างชัดแจ�งก8อน และควรให�
ฝiายท่ีต้ังคําถามอธิบายเพ่ิมเติมกรณีท่ียังไม8เข�าใจประเด็นคําถามนั้น ในขณะเดียวกันก็ควรหลีกเลี่ยง
การตอบคําถามเม่ือมีข�อมูลไม8เพียงพอ โดยใช�คําว8า “ขออนุญาตตอบภายหลัง เนื่องด�วยตอนนี้มี
ข�อมูลไม8เพียงพอ” 3) การต้ังใจฟGงอย8างมีส8วนร8วม เปDนการกระตุ�นให�ผู�พูดแสดงความรู�สึกและสภาวะ
ของตนออกมา ช8วยให�นักเจรจาต8อรองทราบถึงความคิด ความรู�สึก 4) การรับรู� (Acknowledgement) 
ในคําพูดของอีกฝiายหนึ่ง ด�วยการ พยักหน�า การใช�สายตา หรือการใช�คําพูดท่ีแสดงถึงการรับรู� เช8น 
อึม ครับ ค8ะ เห็นด�วย เปDนต�น 5) การฟGงเฉยๆ ไม8แสดงกิริยาอะไร (Passive listening) และ (6) การ
กลับบทบาท (Role reversal) เปDนการทําให�นักเจรจาต8อรองทราบถึงความคิด ความรู�สึก และสภาวะ
ของอีฝiายหนึ่ง  
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 นอกจากนี้ เกียรติศักด์ิ วัฒนศักด์ิ (2553: 74-79) กล8าวว8า การเจรจาต8อรองให�มี
ประสิทธิภาพนั้นประกอบด�วย 1) ต�องดําเนินการอย8างเปDนระบบ 2) ศึกษาคู8เจรจาต8อรอง คาดเดา
ความต�องการของคู8เจรจา และเข�าใจในข�อกังวลของฝiายตรงข�าม 3) เตรียมตัว เตรียมการวางแผน
ล8วงหน�า และเลือกผู�แทนการเจรจาท่ีเหมาะสมและการนําเสนอท่ีดี 4) เป�ดกว�างของการท่ีจะรับฟGง
ผลประโยชน6 และเน�นผลประโยชน6ท้ัง 2 ฝiายร8วมกัน 5) พูดและฟGงตามปกติ เพ่ือให�กระบวนการ
สื่อสารปฏิสัมพันธ6เปDนไปด�วยดี 6) คํานึงถึงการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนด�วย 7) มีไหวพริบ ท้ัง
การโน�มน�าวใจ การจูงใจ การฟGง การต้ังคําถาม การตอบคําถาม และ 8) ป�ดท�ายด�วยการสรุป แม�จะ
ไม8สามารถข�อตกลงระหว8าง 2 ฝiาย หรือผลการเจรจาไม8เปDนท่ีน8าพอใจ แต8ควรจากกันด�วยดีเพราะเรา
อาจต�องมีการเจรจาได�อีกในอนาคต  

 อย8างไรก็ตาม การเปDนนักเจรจาต8อรองท่ีดี ต�องคํานึงถึงการพัฒนาทักษะการเจรจา
ต8อรองให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยคํานึงถึงวิธีการดังนี้ 1) วิเคราะห6คู8แข8ง 2) เริ่มต�นด�วยการเจรจาท่ีดี 
3) มุ8งไปท่ีประเด็นการต8อรองมากกว8า การมุ8งเน�นไปท่ีบุคลิกภาพของอีกฝiายหนึ่ง 4) ให�ความสําคัญไป
ท่ีการเปDนผู�ชนะท้ัง 2 ฝiาย และ(5) สร�างบรรยากาศท่ีเป�ดเผยน8าไว�วางใจ (อรอนงค6 สวัสด์ิบุรี, 2555: 
263-264) และควรให�ความสําคัญกับหลักการพ้ืนฐานของการเจรจาต8อรองท่ีมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน6 
บาลัน, 2551: 32) ซ่ึงประกอบด�วย หลักการข�อแรกคือ การสร�างทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเจรจา
ต8อรองเม่ือไม8มีข�อตกลง (Best Alternatives to Negotiation Agreement: BATNA) การรับรู� 
BATNA นี้ หมายความ ว8าการท่ีนักเจรจาต8อรองรู�ว8าจะทําอย8างไร หากไม8สามารถบรรลุข�อตกลงกับ
อีกฝiายหนึ่งดังนั้น จําเปDนจะต�องรู� BATNA ของตนเองก8อนท่ีจะเริ่มเจรจาต8อรองทุกครั้ง มิฉะนั้นก็จะ
ไม8รู�ว8าข�อตกลงนั้นสมเหตุสมผลหรือเปล8า หรือว8าควรจะยกเลิกการเจรจาเม่ือใด ทางเลือกอ่ืนท่ีดีสุด
หากไม8มีข�อตกลงจะเปDนตัวตัดสินจุดท่ีนักเจรจาต8อรองจะปฏิเสธข�อตกลงท่ีไม8เอ้ือประโยชน6 ส8วน
หลักการข�อท่ีสอง คือการสร�างและรับรู�ราคาการตัดใจ (Reservation price) หรืออีกชื่อหนึ่งว8า ราคา
การเดินหนี ( Walk-Away price) หมายถึง จุดท่ีมีการพึงพอใจน�อยท่ีสุดท่ีจะทําข�อตกลง ราคาการตัด
ใจควรจะมีท่ีมาจาก BATNA แต8ปกติแล�วท้ัง 2 อย8างจะแตกต8างกัน หากเรื่องเงินเปDนเรื่องสําคัญเพียง
เรื่องเดียว และมีการประเมินค8า BATNA เปDนตัวเงินได�อย8างน8าเชื่อถือ ราคาตัดใจก็จะมีค8าใกล�เคียง
กับ BATNA การกําหนดราคาตัดใจ ควรรู�ราคาการตัดใจในการเจรจาต8อรองท่ีทําอยู8 ตัวแปรอะไรบ�าง
ท่ีมีผลต8อราคาการตัดใจ สิ่งใดท่ีนักเจรจาต8อรองยอมสูญเสียในการเจรจาต8อรองก8อนท่ีจะยกเลิกการ
เจรจาต8อรอง สําหรับหลักการข�อท่ีสาม คือการกําหนดขอบเขตของการเจรจาต8อรอง (Zone of 
Possible Agreement: ZOPA) หมายถึง โซนท่ีสามารถตกลงกันได� ZOPA คือเขต หรือ ช8วง ท่ีท้ัง
สองฝiายสามารถทําข�อตกลงแล�วท้ังสองฝiายพอใจ หรือสามารถอธิบายอีกนัยหนึ่งว8า เปDนกลุ8มของ
ข�อตกลงท่ีสามารถทําให�ทั้งสองฝiายพึงพอใจได� โดยราคาการตัดใจของแต8ละฝiายนั้นจะระบุถึง
ขอบเขตของ ZOPA และตัวของ ZOPA จะอยู8ในบริเวณท่ีเปDนพ้ืนท่ีตัดกันของขอบบนและขอบล8าง 
ระหว8างราคาการตัดใจของแต8ละฝiาย และหลักการข�อท่ีสี่ คือการสร�างคุณค8าในการแลกเปลี่ยน โดย
ฝiายท่ีทําการเจรจาต8อรองสามารถปรับปรุงจุดยืนของตน ด�วยการแลกเปลี่ยนคุณค8าของตนท่ีมีอยู8 ซ่ึง
มักเกิดข้ึนในการเจรจาต8อรองแบบบูรณาการ และมักจะอยู8ในรูปแบบท่ีแต8ละฝiายได�ในสิ่งท่ีตนเอง
ต�องการ 
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 การเจรจาต8อรองถือเปDนศาสตร6ท่ีมีองค6ความรู�และแนวคิดทฤษฎีหลากหลาย แต8ท่ีนิยม
ใช�กันนั้นประกอบด�วย (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551: 24-29) 1) ทฤษฎีเกม (Game Theory) คือมอง
ว8าการเจรจาต8อรองเหมือนการเล8นเกมอย8างหนึ่ง โดยต้ังอยู8บนข�อสมมติฐานว8าท้ังสองฝiายมีความรู�
ความสามารถเท8าเทียมกัน มีข�อมูลเท8าๆกัน แบ8งออกเปDน 3 ลักษณะคือ 1.1) ทฤษฎีเกมศูนย6 (Zero 
Sum Game) คือจะต�องมีผู�ได�และผู�เสีย (Win-Lose Position) 1.2) ทฤษฎีเกมลบ (Negative Sum 
Game) มองว8าการเจรจาต8อรองเปDนเรื่องของการเสียผลประโยชน6ท้ังสองฝiาย ถ�าไม8มีการตกลงกัน 
(Lose-Lose Position) และ 1.3) ทฤษฎีเกมบวก (Positive Sum Game) มองว8าการเจรจาต8อรอง
ทําให�ทุกฝiายได�ผลประโยชน6 หรือเห็นว8าทุกฝiายเปDนฝiายได� (Win-Win Position) 2) ทฤษฎี H.M.L. 
โดยมองว8าคู8เจรจาต8อรองมีเปFาหมายในการเจรจาต8อรอง 3 ระดับคือ 2.1) ระดับ H: high เปDนการ
บรรลุเปFาหมายสูงสุดตามเปFาท่ีวางไว� 100% (Ideal Position) 2.2) ระดับ M: Medium เปDน
เปFาหมายระดับกลาง หรือ 75% และ 2.3) ระดับ L: Low เปDนจุดตํ่าสุด (Bottom Line) ท่ีคู8เจรจาจะ
รับได� ถือว8าอย8างน�อย 50% 3) ทฤษฎีปGจจัยในการเจรจาต8อรอง (Exchange Factors) มองว8าการ
เจรจาต8อรองมีปGจจัยหลายปGจจัย ข้ึนอยู8กับเง่ือนไขและความต�องการของคู8เจรจา และเปDนปGจจัยท่ีจับ
ต�องได� เช8น ราคา ปริมาณ เวลา การบริการ ระยะทาง คุณภาพ เปDนต�น และ 4) ทฤษฎีทางเลือกใน
การเจรจาต8อรอง (BATNA: Best Alternative to Negotiation Agreement) มองว8าการเจรจา
ต8อรองจะประสบผลสําเร็จนั้น ผู�เจรจาต�องมีทางเลือกหลายๆทาง และสามารถใช�ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใน
การเจรจาต8อรอง   

 กระบวนการของการเปDนนักเจรจาต8อรองท่ีดี สามารถจําแนกออกเปDน 8 ข้ันตอนหลัก 
ดังต8อไปนี้ (สมชาย ภคภาควิวัฒน6, 2545: 48)  ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) เปDน
องค6ประกอบท่ีมีความสําคัญมาก นักเจรจาต8อรองถ�าเตรียมการไม8ดีมักจะทําให�เสียเปรียบคู8เจรจา 
ต8างจากนักเจรจาต8อรองท่ีการเตรียมการท่ีดีอย8างเปDนระบบ ก็จะทําให�รู�จักทางหนีทีไล8ล8วงหน�า และรู�
เปFาหมายของตัวเองและคู8เจรจา องค6ประกอบสําคัญของส8วนนี้คือการได�มาซ่ึงข8าวสาร ท้ังของตัวเอง
และคู8เจรจา องค6ประกอบต8อมาคือ การกําหนดวัตถุประสงค6 และกําหนด H.M.L ของคู8เจรจา ว8าสิ่งท่ี
คู8เจรจาต�องการจากเราสูงสุด (H) คืออะไร ความต�องการระดับกลาง (M) ของคู8เจรจาคืออะไร และ
วัตถุประสงค6ระดับตํ่าสุด (L) คืออะไร ในขณะเดียวกันก็ต�องกําหนด H.M.L. ของตัวเองด�วย เพ่ือหา
นําไปวิเคราะห6หาพ้ืนท่ีสําหรับหาข�อยุติ (Bargaining Arena) ซ่ึงถ�าหาไม8ได�ก็ไม8ควรเจรจาต8อรอง 
สําหรับองค6ประกอบต8อมาคือ การกําหนดกลยุทธ6 คือการพยายามท่ีจะเตรียมเนื้อหา เปFาหมาย 
รวมถึงแนวทางการเจรจาต8อรอง เพ่ือดึงคู8เจรจาเข�าสู8แนวทางท่ีมีการกําหนดไว� องค6ประกอบสุดท�าย
ของข้ันตอนการเตรียมการ คือการกําหนดหน�าท่ีและบทบาทของผู�เข�าร8วมการเจรจา ซ่ึงมี 3 หน�าท่ี
หลักๆ คือ ผู�เจรจาหรืออาจเรียกว8าผู�นํา (Leader) ผู�ร8วมเจรจา (Summarizer) และผู�สังเกตการณ6 
(Observer)  

 ส8วนข้ันตอนท่ี 2 คือการดําเนินการเจรจา (Discussion) ข้ันตอนนี้ครอบคลุมต้ังแต8การ
เริ่มพบตลอดจนช8วงระยะเวลาในการเจรจาต8อรอง หรือกล8าวอีกนัยหนึ่งคือ เริ่มต้ังแต8การเริ่มแนะนํา
ตัวในการเริ่มเจรจาต8อรอง ตลอดจนช8วงของการพูดคุยปรึกษาหารือ ซ่ึงเปDนช8วงท่ีคู8สนทนาต8าง
ทดสอบสิ่งท่ีตนเองเตรียมมา ทดสอบ H.M.L. และเปDนช8วงการหาข�อมูลจากการพูดคุยโดยตรงกับคู8
เจรจาในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับความสนใจ ทัศนคติ และข�อจํากัดของคู8เจรจา ในข้ันตอนการเจรจานี้ มี
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องค6ประกอบท่ีสําคัญ คือการสร�างและรักษาความเชื่อม่ันระหว8างคู8เจรจา ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีจะนําไปสู8
การเพ่ิมความเชื่อมั่น ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการใช�คําพูดที่ตําหนิติเตียนหรือการว8ากล8าวอีกฝiายหนึ่ง    
2) หลีกเลี่ยงการโต�ตอบในลักษณะการโจมตีโต�กลับไปกลับมา 3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือจี้จุดอ8อน
ของฝiายตรงข�ามและหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีกระทบข�อจํากัดของคู8สนทนาจนทําให�เกิดความรู�สึกว8าคู8เจรจาเปDน
ผู�เสีย 4) หลีกเลี่ยงการแสดงท8าทีท่ีดูหม่ินดูแคลนหรือข8มขู8คู8เจรจา 5) คู8สนทนาควรเปDนผู�ฟGงท่ีดี เม่ือ
อีกฝiายหนึ่งพูด และ 6) พยามมีการตอบสนองต8อสิ่งท่ีอีกฝiายหนึ่งพูด และพูดให�น�อยท่ีสุดเพ่ือให�อีก
ฝiายหนึ่งเผยไต�มากท่ีสุด  

 สําหรับข้ันตอนท่ี 3 คือการส8งสัญญาณ (Signaling) หมายถึงการท่ีคู8เจรจาชี้ให�เห็นหรือ
พูดเปDนนัยๆ ให�อีกฝiายหนึ่งรู�ว8าในประเด็นการเจรจาต8อรองนั้น มีประเด็นไหนเปDนส8วนท่ีพอจะเจรจา
ได� และประเด็นไหนเปDนส8วนท่ีไม8สามารถเจรจาได� ตัวอย8างเช8น “ผมไม8มีอํานาจให�ส8วนลดได�มาก
ขนาดนั้นครับ” จากประโยคนี้สามารถตีความได�ว8า ถ�าต�องการส8วนลดมากกว8านี้ อาจจะต�องไปคุยกับ
หัวหน�า ในขณะท่ีข้ันตอนท่ี 4 คือการทําข�อเสนอ (Proposal) หมายถึงการท่ีคู8เจรจาได�รวบรวม
ประเด็นต8าง ๆ  ท่ีคิดว8าอีกฝiายหนึ่งมีความเห็นด�วย และเสนอท8าทีท่ีเปDนรูปธรรม ในการทําข�อเสนอ
นั้นคู8เจรจาจําเปDนต�องทําในลักษณะที่เปDนเงื่อนไขก8อนกาจเจรจา (Pre-condition) และกําหนด
เง่ือนไข (Condition Proposal) สําหรับการเจรจา นอกจากนั้นต�องพิจารณาถึงการแสดงท8าท่ีดูหนักแน8น 
ม่ันคง (Firmness) หรือแสดงออกถึงความยืดหยุ8น (Flexibility) ซ่ึงข้ึนอยู8กับสถานการณ6  

 ส8วนข้ันตอนท่ี 5 คือการรวบรวมสรุปประเด็น (Packaging) หมายถึงการนําเอาสัญญาณ
ต8าง ๆ  ข�อเสนอตลอดจนการตอบสนองของคู8เจรจามาประเมิน เพ่ือผลักดันให�การเจรจาต8อรองไปสู8
แนวทางท่ีจะหาข�อยุติ ซ่ึงการรวบรวมสรุปประเด็นนั้นต�องคํานึงถึงหลักเกณฑ6ดังต8อไปนี้ คือ 1) ต�อง
คํานึงถึงผลประโยชน6และสิ่งท่ีเปDนข�อจํากัดของคู8เจรจาอีกฝiายด�วย 2) คู8เจรจานั้นต�องพยายามคิดใน
ลักษณะท่ีมีความคิดสร�างสรรค6มากท่ีสุดและคํานึงถึงตัวแปรต8าง ๆ  ท่ีสามารถต8อรองแลกเปลี่ยนกัน
ได� และ 3) ต�องคํานึงว8าการยอมของเรานั้น เปDนสิ่งท่ีดีและมีคุณค8าต8อคู8เจรจาหรือไม8 โดยคํานึงถึง
ความคิดของคู8เจรจาเปDนหลัด นอกจากนี้ข้ันตอนท่ี 6 คือการต8อรองข้ันสุดท�าย (Final Bargaining) 
หลักการสําคัญของข้ันตอนนี้นักเจรจาต8อรองต�องรู�จักสิ่งท่ีเรียกว8า “ถ�า (if)” นั่นคือการพูดคุยทุกอย8าง
ต�องมีลักษณะเปDนเง่ือนไข (Condition) ตัวอย8างเช8น “ถ�าคุณยืนยันส8วนลด ท่ีผมขอไปให�ผมได�และ
สามารถส8งตามเวลา 3 วัน ผมก็จะดําเนินการตามท่ีคุณขอมา” จะเห็นว8าเปDนการสร�างเง่ือนไขและ
เปDนบอกอีกฝiายให�เข�าใจว8า เราจะดําเนินการ ถ�าหากอีกฝiายหนึ่งสามารถทําตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว� 
แทนท่ีจะต้ังเปDนคําถามปลายป�ดซ่ึงมักจะทําให�เราได�คําตอบว8า “ไม8ได�” จากคู8เจรจาต8อลอง 

 และข้ันตอนท่ี 7 คือการป�ดการเจรจาต8อรอง (Closing) หลักท่ัวไปของข้ันตอนนี้ประการ
แรกคือ หลักการว8าด�วยความน8าเชื่อถือ (Creditability) เช8นการเสนอข�อยุติการเจรจาต�องอยู8บน
สมมุติฐานว8าอีกฝiายต�องเห็นความจริงจังต8อข�อยุตินั้น หลักการประการท่ีสองของการหาข�อยุติ คือการ
ยอมรับร8วมกัน (Acceptability) โดยการหาข�อยุตินั้นต�องต้ังอยู8บนพ้ืนฐานว8าอีกฝiายยอมรับ ต8างฝiาย
ต8างพอใจ หลักประการสุดท�ายคือ ต�องคํานึงถึงการเป�ดโอกาสให�อีกฝiายหนึ่งได�รับรู� ในข�อยุตตินั้น 
แล�วดําเนินการทําข�อสรุปข�อยุติท่ีเจรจาต8อรองกันมา ซ่ึงข้ันตอนนี้เปDนเทคนิคการหาข�อยุติด�วยการทํา
ข�อสรุป (Summary Close) เพ่ือให�อีกฝiายหนึ่งได�รับรู� นอกจากนั้นบางกรณีคู8เจรจาไม8สามารถหาข�อ
ยุติได�จําเปDนต�องหยุดคิด ก็ถือว8าเปDนการหาข�อยุติด�วยการพักการเจรจาเพ่ือท่ีจะไปพิจารณาใคร8ครวญ
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ว8าถึงเวลาหรือยังท่ีจะควรจบการเจรจาเสียที เรียกการหาข�อยุตินี้ว8า การป�ดการเจรจาด�วยการหยุด
พักชั่วคราว (Adjustment Close)นอกจากนั้นบางกรณีการหาข�อยุติในการเจรจา อาจใช�วิธีทําเสมือน
หนึ่งเปDนการยื่นคําขาด เนื่องจากคู8เจรจาไม8ยอมยุติกับเรา เม่ือถึงจุดๆ หนึ่งต�องหาทางออกด�วยการ
สรุปว8า “คงต�องเลือกแล�วว8า จะยอมหาข�อยุติท่ีตรงนี้” ซ่ึงเปDนการป�ดการเจรจาด�วยการยื่นคําขาด 
(Or Else Close) นั่นเอง และข้ันตอนสุดท�ายคือ การทําข�อตกลง (Agreement) ถือเปDนข้ันตอน
สุดท�ายของกระบวนการเจรจาต8อรองท้ังหมด เม่ือการเจรจาผ8านข้ันตอนอ่ืนๆ มาแล�วนักเจรจาต8อรอง 
ต�องทําข�อสรุปแล�วบันทึกเปDนลายลักษณ6อักษรท้ังท่ีเปDนข�อสรุป และส8วนท่ีเปDนการตีความ เพ่ือปFองกัน
การเกิดข�อโต�แย�งกันภายหลัง  
 นอกจากการดําเนินการเจรจาต8อรองอย8างเปDนข้ันตอนแล�ว นักเจรจาต8อรองต�องกําหนด
เปFาหมายในการเจรจาให�ชัดเจน และควรคํานึงถึงกลยุทธ6ของคู8เจรจาไว�ล8วงหน�า รวมถึงเตรียมการ
ประเมินคู8เจรจา ทําให�วางกลยุทธ6การเจรจาต8อรองได�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยนักเจรจาต�องรู�จักการ
วางแผนในการเจรจาต8อรองเพ่ือให�เกิดผลสําเร็จในการเจรจาต8อรอง ได�ดังต8อไปนี้ 1) การกําหนด
ประเด็นในการเจรจาต8อรอง 2) รวมประเด็นต8าง ๆ  และกําหนดส8วนผสมของประเด็นการเจรจา
ต8อรอง 3) กําหนดสิ่งท่ีต�องการ 4) ปรึกษากับผู�ที่เกี่ยวข�อง 5) ประเมินความต�องการของคู8เจรจา 
6) ระบุข�อจํากัดต8าง ๆ  ในการเจรจาต8อรอง 7) กําหนดเปFาหมายในการเจรจาต8อรอง 8) เตรียมข�อมูล
สนับสนุนการเจรจาต8อรอง 9) สร�างแรงกดดันในการเจรจาต8อรอง และ 10) วิเคราะห6คู8เจรจา  ซ่ึงการ
เปDนนักเจรจาต8อรองท่ีดีนั้น เปDนสิ่งท่ีสามารถฝ�กฝนและพัฒนาได� ผู�ท่ีจะเปDนนักเจรจาต8อรองท่ีดีและ
ประสบความสําเร็จนั้น ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) สามารถเข�าถึงความต�องการของผู�อื่นได�อย8างดี 
2) มีความเชื่อมั่นในแนวคิดของการเอาชนะร8วมกัน 3) มีความเชี่ยวชาญการจัดการความขัดแย�ง 
4) สามารถประนีประนอม หรือหาทางออกเพ่ือแก�ปGญหาท่ีเกิดข้ึนได� 5) พร�อมท่ีจะหาข�อมูลและ
วิเคราะห6ประเด็นต8าง ๆ  ท่ีเก่ียวข�องอย8างครบถ�วน 6) มีความอดทนต8อการยั่วยุ ความก�าวร�าว และ
สามารถควบคุมอารมณ6ตนเองได� 7) มีความอดกลั้นสูง สามารถเผชิญความเครียดได� 8) เปDนผู�ฟGงท่ีดี 
9) มีความหนักแน8น ไม8ตื่นตกใจง8ายกับกลยุทธ6ของฝiายตรงข�าม และ 10) สามารถสรุปประเด็นหลัก ท่ี
เก่ียวกับการเจรจาต8อรองได�อย8างรวดเร็ว (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551 :47-56) 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ข�างต�น เห็นได�ว8าองค6ประกอบของการเจรจาต8อรองท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให�เกิดเปDนการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�านั้น ต�องอาศัยทักษะ
ทางการสื่อสารหลายประการด�วยกัน ท้ังการพูด การฟGง การแสดงออกทางท8าทาง กิริยา สีหน�า 
รวมถึงอารมณ6 และความรู�สึก ซ่ึงทักษะเหล8านี้ใช8ว8าทุกคนจะมีความสามารถแสดงออกได�ดีเหมือนกัน 
ดังนั้นองค6การหรือหน8วยงานใดท่ีอาศัยสมรรถนะด�านการเจรจาต8อรอง คงหลีกเลี่ยงไม8ได�ท่ีต�องพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของบุคลากรให�เกิดความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ และนําไปประยุกต6ใช�กับการเจรจา
ต8อรองให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึน และนําไปสู8การเจรจาเชิงผลได�ต8อไป 
 
8. แนวคิดสถานการณ)เชิงผลได� 

 สถานการณ6การเจรจานั้นเปDนประเด็นท่ีนักเจรจาต�องให�ความสําคัญและนําไปพิจารณาว8า 
สถานการณ6ไหนท่ีเหมาะสมท่ีนักเจรจาควรดําเนินการเจรจา อย8างไร เลวิกกิ, แบร6รี่ และซอนเดอร6 
(Lewicki, Barry and Saunders, 2555: 10-11) กล8าวว8าโดยพื้นฐานแล�วการเจรจาต8อรอง  
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(Negoteation) ในแต8ละสถานการณ6มีคุณลักษณะเหมือนกัน ไม8ว8าจะเปDนการเจรจาเพ่ือสันติระหว8าง
ประเทศ การเจรจาทางธุรกิจระหว8างคู8ค�าทางธุรกิจ ระหว8างพนักงานกับผู�บริหาร หรือระหว8างลูกค�า
ท่ีมาใช�บริการท่ีกําลังโกรธเพราะเครื่องทําน้ําร�อนไม8ไหลและลูกค�าต�องอาบน้ําให�เสร็จทันเวลานัด
หมายเปDนต�น จากสถานการณ6ดังกล8าวมีคุณลักษณะท่ีเหมือนกันคือ 1) ผู�เก่ียวกับการเจรจาจะมีต้ังแต8 
2 คนข้ึนไป ซ่ึงหมายถึงบุคคล 2 คนข้ึนไป หรือกลุ8มคน 2 กลุ8มข้ึนไป หรือองค6การ 2 ฝiายข้ึนไป 2) มี
ความขัดแย�งของความต�องการกับความปรารถนาระหว8างคน 2 ฝiายข้ึนไป 3) แต8ละฝiายเจรจาด�วย
ทางเลือก หมายความว8า คนเราเจรจากันเพราะคิดว8าการเจรจาทําให�เขาได�สิ่งท่ีดีกว8า 4) การเจรจา
ทําให�เกิดการคาดหวังว8าการเจรจาคือกระบวนการของการให�และการรับ คือคาดหวังว8าท้ังสองฝiาย
สามารถหาข�อตกลงท่ีลงตัวได� เกิดการปรับตัวเพ่ือหาความเหมาะสม เปDนกลาง หรือเรียกว8าเปDนการ
ประนีประนอม แต8การเจรจาท่ีสร�างสรรค6อย8างแท�จริงอาจไม8ต�องการ การประนีประนอมก็ได�  

 คุณลักษณะข�อต8อมาคือ 5) แต8ละฝiายพอใจกับการเจรจาและหาข�อตกลงร8วมกันมากกว8า
ท่ีจะต8อสู�กันอย8างเป�ดเผย หรือปล8อยให�อีกฝiายหนึ่งเกิดความได�เปรียบ หรือทําลายความสัมพันธ6ระยะ
ยาว  หรือให�ผู�มีอํานาจสูงกว8าเปDนผู�ยุติข�อขัดแย�งนั้น การเจรจาจึงเกิดข้ึนเม่ือแต8ละฝiายพอใจท่ีจะมี
วิธีแก�ไขข�อขัดแย�งเปDนของตัวเอง และ 6) การเจรจาท่ีประสบความสําเร็จต�องมีท้ังการจัดการจัดการท่ี
เปDนรูปธรรม และวิธีแก�ไขของสิ่งท่ีเปDนนามธรรม คือแรงจูงใจทางจิตวิทยาท่ีซ8อนอยู8ซ่ึงอาจมีอิทธิพล
ต8อแต8ละฝiายในระหว8างการเจรจาท้ังทางตรงและทางอ�อม ตัวอย8างของปGจจัยท่ีเปDนนามธรรม เช8น 
ความต�องการท่ีจะชนะอีกฝiายหนึ่ง ความต�องการท่ีจะ ดูดี ดูเก8ง หรือ แข็งแกร8ง ในสายตาของอีกฝiาย
หนึ่ง ความต�องการท่ีจะแก�ต8างถึงประเด็นสําคัญหรือสิ่งต8าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนก8อนหน�านี้ หรือความต�องการ
ท่ีจะสร�าง ความยุติธรรม หรือ เกียรติภูมิ หรือเพ่ือปกปFองชื่อเสียงของอีกคนหนึ่ง  

 อย8างไรก็ตาม การเปDนนักเจรจาต8อรองท่ีดีต�องคํานึงว8าสถานการณ6ใดควรมีการเจรจา
ต8อรอง หรือสถานการณ6ใดท่ีควรหยุด หรือหลีกเลี่ยงการเจรจา เลวิกกิ, แบร6รี่ และซอนเดอร6 แนะนํา
ว8า นักเจรจาควรพิจารณาสถานการณ6 ต8อไปนี้คือ 1) สถานการณ6ท่ีต�องสูญเสียทุกอย8าง ควรเลือก
ทางเลือกอ่ืนนอกจากการเจรจา 2) อยู8ในสถานะท่ีได�เปรียบ แต8ผลิตสินค�าไม8ทัน ก็ไม8ควรรีบเจรจา แต8
จงปรับราคาสินค�าข้ึนแทน 3) เม่ือความต�องการนั้นเปDนสิ่งท่ีผิดต8อจริยธรรม อย8าเจรจาโดยเด็ดขาด 
เพราะจะทําให�เกิดความเสียหายในระยะยาว 4) เม่ือไม8มีส8วนได�ส8วนเสียในผลลัพธ6 ก็ไม8จําเปDนต�อง
เจรจา เพราะจะทําให�มีแต8เสียไม8มีได� 5) เม่ือไม8มีเวลา หรือมีเวลาจํากัด ไม8ควรเจรจาเพราะถ�าเวลา
กดดัน จะทําให�เกิดข�อผิดพลาดได�ง8าย ๆ อาจทําให�เกิดการตกหล8นข�อควรพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ 
ในข�อตกลง 6) อย8าทําการเจรจาเม่ือคู8เจรจาฝiายตรงข�าม แสดงแสดงอาการท่ีไม8น8าเชื่อถือ ควรเก็บ
ข�อเสนอไว� เพ่ือนําไปใช�กับคนอ่ืนดีกว8า 7) เม่ือการรอคอย หรือยืดเวลาออกไป แล�วทําให�การเจรจา
ของตนเองอยู8ในสถานะท่ีดีกว8า เพราะอาจมีเทคโนโลยีใหม8 ๆ  มาช8วย หรือสถานะทางการเงินอาจ 
ดีกว8าเดิม เปDนต�น และ 8) เม่ือไม8ได�เตรียมตัวมาเลย เพราะอาจทําให�ไม8ได�ใช�คําถาม คําตอบ หรือ
ข�อตกลงท่ีดีท่ีสุดของฝiายตนเอง กับการเจรจาท่ีไม8ได�เตรียมมา ดังนั้นการเตรียมความพร�อมและ
ซักซ�อมให�ดี จะช8วยให�การเจรจาครั้งนั้นสัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด  
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 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล8าวข�างต�น ผู�วิจัยนําไปเปDนแนวทางเพ่ือตอบข�อ
คําถามของการวิจัยข�อท่ี 1 ท่ีว8า “รูปแบบของสถานการณ6และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าเปDนอย8างไร” โดยดําเนินการร8างรูปแบบของสถานการณ6และบทสนทนาการ
เจรจาเชิงผลได�ท่ีเหมาะสม และพัฒนาบทสนทนาต8อไปโดยประยุคเทคนิคการวิเคราะห6การสนทนา 

 
9. แนวคิดเทคนิคการวิจัยการวิเคราะห)การสนทนา 
 การวิเคราะห6บทสนทนา (Conversation Analysis) โดยฮาร6วีย6 แซกส6 (Harvey Sacks, 
1992) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ได�ทําการศึกษาถึงบทกับสนทนาระหว8างเจ�าหน�าท่ีศูนย6ประสงค6กับ
คนท่ีโทรศัพท6เข�ามาเพื่อที่จะพูดคุยกันในบริบทแห8งการฆ8าตัวตาย และพบว8าผู�ท่ีโทรศัพท6เข�ามา
เลือกใช�พูดว8า I can’t hear you เพ่ือหลีกเลี่ยงการบอกชื่อของตนเอง แทนท่ีจะพูดปฏิเสธแบบ
ตรงไปตรงมาว8าไม8อยากบอกชื่อ ทําให� แซกส6 สรุปได�ว8าการใช�ภาษาของมนุษย6นั้นมีความซับซ�อน 
คําพูดท่ีเปล8งออกมาเปDนมากกว8าประโยคท่ีพูดลอยๆ  มีเทคนิคการใช�ประโยคอีกประโยคหนึ่งมาช8วย
ทําให�การปฏิเสธเปDนไปอย8างราบรื่นข้ึน จะเห็นว8าการใช�ภาษาในปรากฏการณ6นี้เปDนมากกว8าเครื่องมือ
ของการสื่อสาร (medium of communication) อย8างไรก็ตามปรากฏการณ6เช8นนี้ก็เกิดข้ึนเพียงแค8
ในบางบริบทหรือบางสถานการณ6 (Sacks, 1992; Psathas, 1995) เท8านั้น ระเบียบวิธีของการ
วิเคราะห6บทสนทนานั้นมีลักษณะคือ นักวิเคราะห6การสนทนาต�องไม8มีความเอนเอียง  (ten Have, 
2002: 530) สําหรับใช�ในการสัมภาษณ6ข�อมูลนั้นนักวิเคราะห6จะต�องพิจารณาจากคําพูดท่ีเกิดข้ึนอย8าง
ธรรมชาติ (Ten Have, 2004, 2002, 1999; Hutchby and Wooffitt, 1998) และทําการวิเคราะห6
การสัมภาษณ6ซ่ึงเปDนจุดประสงค6ของการอธิบายการปฏิบัติในขณะท่ีกําลังสัมภาษณ6อยู8 (Suchman 
and Jordan, 1990) เห็นได�ว8าการพูดคุยของมนุษย6ทําหน�าท่ีมากกว8าสิ่งท่ีคําพูดแสดงอยู8 มีความ
เก่ียวข�องกับบรรทัดฐานในการมีปฏิสัมพันธ6ของคน และการพูดคุยของคนจะสะท�อนให�เห็นถึง
ระเบียบทางสังคมในระดับต8าง ๆ  หรืออาจจะกล8าวได�ว8าการจัดระเบียบทางสังคมเปDนอย8างไร
สามารถดูได�จากการสนทนาของคน จึงจําเปDนต�องอาศัยเทคนิควิธีการบางอย8างในระหว8างการสนทนา 
(Psathas, 1995) และเม่ือกล8าวถึงการนําวิธีวิทยาการวิเคราะห6การสนทนาไปใช�ในการวิจัย บางครั้งก็
เกิดการประยุกต6ใช�สาขาวิชาท่ีใกล�เคียงกันก็ผสมวิธีวิทยานี้ หรือแม�กระท่ังใช�ในการศึกษาแบบข�าม
สาขาท่ีมีธรรมชาติวิชาต8างกัน จึงอาจทําให�ผู�อ8านพบงานวิจัยที่ประยุกต6ใช�วิธีวิทยาวิเคราะห6การ
สนทนากับสาขาวิชาอ่ืน ส8งผลให�การผลการวิจัยมีความแปลกแยกออกไป (Drew, 2003)  

 สําหรับวิธีวิทยาวิเคราะห6การสนทนานี้ได�รับความนิยมในต8างประเทศ เช8นประเทศแถบ
ยุโรป อเมริกา ละตินอเมริกา ส8วนประเทศในทวีปเอเชียนั้นประกอบด�วยประเทศญ่ีปุiน ออสเตรเลีย 
ไต�หวันและจีน เพราะผลการวิจัยท่ีได�จากการวิเคราะห6การสนทนาจะมีการใช�เครื่องหมายกํากับแสดง
ให�เห็นว8าผู�พูดพูดอย8างไร การตีความข�อมูลการสนทนาจากแต8ละบริบทจะมีความสมเหตุสมผล มี
ความเปDนวิทยาศาสตร6 สามารถตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของข�อมูลได� และท่ีสําคัญคือการวิเคราะห6ข�อมูล
จากบทพูดจะมีความต8อเนื่องอย8างเปDนธรรมชาติ ส8งผลให�คนท่ีอ8านผลการวิจัยจากสังคมหนึ่งสามารถ
เข�าใจทําความเข�าใจกับอีกสังคมหนึ่งได�ไม8ยาก อีกท้ังยังสามารถสะท�อนถึง “วิธีการ” ในการอยู8
ร8วมกันทางสังคมและการสร�างความหมายร8วมกันของมนุษย6ได�อีกด�วยสําหรับในประเทศไทย เปDนท่ี
น8าสังเกตว8าวิธีวิทยาท่ีงานวิจัยนี้ยังไม8เปDนท่ีรู�จักในกลุ8มของนักการสื่อสารมากนัก เพราะสังคมไทยมัก
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แยกศึกษาระหว8างผู�ส8งสารและผู�รับสาร ในความเปDนจริงแล�ว วิธีวิทยานี้ทําให�ผู�วิจัยเห็นว8าเกิดอะไรข้ึน
ระหว8างการสื่อสาร อีกท้ังวิธีวิทยานี้ยังคงเปDนการหลอมรวมระหว8างความรู�ทางสังคมวิทยาและ
ภาษาศาสตร6เข�าไว�ด�วยกัน (Atkinson and Heritage, 1984) ซึ่งการตีความหมายตรงหรือ
ความหมายบ8งชี้เปDนนัยก็ตาม ผู�ฟGงจะต�องอาศัยปริบท โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของข�อความเพ่ือช8วย
ในการตีความหมายซ่ึงจะพบในบทสนทนา ลักษณะของภาษาในบทสนทนาจะแสดงถึงการใช�ภาษา
อย8างอัตโนมัติโดยไม8มีการคิดกลั่นกรองคําพูดมาก8อนล8วงหน�า จะเห็นได�ว8า การตีความหมายของ
ดรรชนีพจน6 หรือความหมายบ8งบอกเปDนนัย หรือสภาวะเกิดก8อนหรือวัจนกรรมก็ตามข้ึนอยู8กับปริบท
ท่ีประกอบข้ึนเปDนบทสนทนาท้ังสิ้น จากคํากล8าวท่ีว8า การท่ีสังคมจะเปDนสังคมได�นั้น สมาชิกในสังคม
ต�องพูดกันและสื่อสารกันเพ่ือให�เกิดความเข�าใจระหว8างกัน การวิเคราะห6บทสนทนา (Conversation 
Analysis: CA) จึงถูกนํามาใช�เพ่ือตอบคําถามหลักท่ีว8า “คนเราคุยกันอย8างไรและทําอย8างไรถึงเกิด
ความเข�าใจข้ึน” การสื่อสารเพ่ือให�เกิดความเข�าใจระหว8างกัน ในทางทฤษฎีข�อมูลท่ีใช�ในวิจัย CA คือ
บทสนทนาท่ีคน 2 คนผลัดกันพูด (เรียกว8า Turn-Talking Systems) (Ten Have, 1999; Sacks, 
1984) เพ่ือทําอีกฝiายเข�าใจและโต�ตอบได�อย8างสอดคล�องต8อเนื่องกัน โดยเน�นว8าบทสนทนาจะต�องมา
จากบทสนทนาท่ีเปDนธรรมชาติเท8านั้น (Ten Have,1999) ในขณะท่ีสุจริตลักษณ6 ดีผดุง (2552) ได�
กล8าวถึงแนวคิดท่ีมีความสอดคล�องกันว8า แม�การสนทนาจะดูมีความเปDนธรรมชาติแต8ก็เกิดข้ึนอย8าง
เปDนระเบียบ การพูดคุยหรือการสนทนาของคนจะปรากฏออกมาเปDนคู8 (Adjacency Pairs) หรือ       
คู8วัจนกรรม เช8น เม่ือคนหนึ่งถาม อีกคนหนึ่งจะตอบ หรือ เม่ือคนหนึ่งยกมือไหว� อีกคนก็จะยกมือข้ึน
รับไหว� เปDนต�น การกระทําในลักษณะนี้คนส8วนใหญ8จะถือปฏิบัติกันอย8างเปDนอัตโนมัติ หากเรา
ต�องการให�การพูดคุยประสบความสําเร็จ คู8สนทนาต�องปฏิบัติตามกฎนี้ หากคนใดคนหนึ่งปฏิบัติตาม
กฎนี้ไม8สมบูรณ6อาจทําให�การสนทนาติดขัดหรือหยุดลงกระทันหัน 
 หากพิจารณาข�อสันนิษฐานเชิงทฤษฎีเบ้ืองต�นของวิธีวิทยา ตามแนวคิดของ เพอร6ราคีลา 
(Peräkylä, 2007: 155-156) มี 3 ประการคือ 1) การพูดคุยคือการกระทํา (Talk is Action) เปDนการ
ใช�คําพูดทําให�ภารกิจสําเร็จลง เช8นใช�การพูดเพ่ือให�ข�อมูล สอบถามสิ่งท่ีต�องการรู� เปDนต�น 2) การ
กระทําของคนคือการจัดระเบียบอย8างเปDนโครงสร�าง (Action is Structurally Organized) โดยเปDน
การกระทําท่ีประกอบด�วยชีวิตทางสังคม ท่ีมีโครงสร�างและเปDนระเบียบ เปDนลําดับ (Sequence) การ
พูดคุยของคนนั้นเกิดข้ึนอย8างเปDนระเบียบ ทําให�การโต�ตอบออกมาเปDนคู8 หรือการผลัดกันพูดท่ีเกิดคู8
กัน (Adjacency Pairs) คือผลัดพูดสองผลัดท่ีเกิดข้ึนในช8วงของการพูดท่ีใกล�เคียงกันและมีเนื้อหา
สาระท่ีต8อเนื่องกัน ตัวอย8างเช8น คําถามคู8กับคําตอบ คําขอร�องคู8กับคําตกลงรับคํา คําเสนอช8วยคู8กับ
คําตอบรับความช8วยเหลือ คําขอโทษคู8กับคําให�อภัย เปDนต�น Levinson (1983: 303) ได�รวบรวม
ลักษณะเด8นของการผลัดกันพูดท่ีเกิดคู8กันได�ดังนี้คือ (i) ผลัดพูดท่ีหนึ่งจะตามด�วยผลัดพูดท่ีสองมา  
ติดๆ (ii) ผู�ท่ีพูดผลัดท่ีหนึ่งและผลัดท่ีสองจะเปDนคนละคนกัน (iii) ผลัดท่ีหนึ่งจะต�องมาก8อนผลัดท่ีสอง
จะสลับกันไม8ได�เช8นเม่ือผลัดท่ีหนึ่งเปDนคําถาม ผลัดท่ีสองก็ต�องเปDนคําตอบ (iv) การผลัดกันพูดท่ีเกิดคู8
กันนี้สับเปลี่ยนคู8ไม8ได� เช8น ผลัดท่ีหนึ่งเปDนคํา  ทักทาย ผลัดท่ีสองก็ต�องเปDนคําทักทาย นั่น ก็คือผลัดท่ี
สองจะเปDนคําตอบรับคําขอร�องไม8ได� และประการท่ี 3 นั้นเก่ียวกับข�อสันนิษฐานเชิงทฤษฎีเบ้ืองต�น
ของวิธีวิทยา คือ การพูดคุยทําให�เกิดความจริงท่ีมีความหมายเฉพาะและสามารถทําให�คงไว�ซ่ึงความจริง 
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(Talk creates and maintains intersubjective reality) ซ่ึงสอดคล�องกับการให�ความหมายต8อ       
สิ่งต8าง ๆ  ของมนุษย6ท่ีแต8ละคนท่ีให�ความหมายสิ่งต8าง ๆ  แตกต8างกัน  

 ดังจะเห็นได�ว8ามนุษย6ให�ความสําคัญ ให�ความหมายกับสิ่งต8าง ๆ  ท่ีพบเห็นและนํามาซ่ึง
การสร�างข้ึนทางสังคม (Social Construct) การนําวิธีวิทยาการวิเคราะห6การสนทนามาใช�ในการวิจัย
นี้ ถือว8าเปDนการนําจุดเด8นของวิธีวิทยามาใช� กล8าวคือวิธีวิทยานี้ให�ความสําคัญกับบริบทท่ีสร�างข้ึนใน
ระหว8างการสนทนาของคนท่ีกําลังสื่อสารกัน บริบทลักษณะนี้จึงเปDนบริบทเฉพาะ ณ ขณะนั้นและ      
มุ8งศึกษาว8าคนมีการจัดการกับบริบท จัดการกับตนเองและจัดการกับคนอ่ืนอย8างไร ตลอดจนนํามาสู8
การสร�างความหมายต8อสิ่งต8าง ๆ  ร8วมกันโดยผ8านการสนทนา เช8นเดียวกับงานวิจัยนี้ท่ีมุ8งศึกษาว8าจิต
อาสาดูแลผู�ปiวยระยะสุดท�ายและญาติผู�ดูแลมีการผลัดกันพูดเพ่ือทําอีกฝiายเข�าใจและมีการโต�ตอบกับ
ไปมาอย8างไร ซ่ึงอาจมีการร8วมสร�างแนวคิดการรับมือกับการจากไปของผู�ปiวยในระหว8างการสนทนา 
โดยอาจเกิดจากทัศนคติ ความเชื่อของญาติผู�ดูแล และประสบการณ6 เทคนิค ทฤษฎีต8าง ๆ  ท่ีได�จาก
การอบรมของจิตอาสาก็เปDนได� 

 ท้ังนี้ วิธีวิทยาวิเคราะห6การสนทนานี้มองว8า การสร�างบริบทข้ึนจากภายในระหว8างการมี
ปฏิสัมพันธ6ของมนุษย6 หรือเปDนสิ่งท่ีมนุษย6ร8วมกันสร�างข้ึนตามความต�องการ โดยบริบทของวิธีวิทยานี้
ประกอบด�วย 2 ส8วน (ไพโรจน6 วิไลนุช, 2554: 85-87) คือ บริบทท่ีถูกสร�างข้ึน (Contex-shaped) 
จากการพูดคุยครั้งแรก ผู�พูดจะกําหนดหัวข�อ ซ่ึงผู�ท่ีเริ่มกําหนดหัวข�อ เท8ากับเปDนผู�เริ่มกําหนดทิศ
ทางการพูด กําหนดบริบท และเปDนการจัดระเบียบทางสังคม ในระหว8างการพูดคุยอาจมีการนําเรื่อง
หรือประเด็นอื่นเข�ามาเกี่ยวข�อง ซึ่งกล8าวได�ว8าเปDนการกําหนดหรือสร�างบริบทใหม8 (Contex-
renewing) บริบทท่ีสร�างข้ึนมาใหม8นี้ บางครั้งเปDนเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อสนทนา บางครั้งก็ไม8อยู8ใน
สาระหรือประเด็นท่ีพูดคุยกัน ส8วนในทัศนะของ ฮามส6 (Hymes, 1962) ได�ให�ความสําคัญของปริบท
ไว� ประกอบด�วย 1) บุคคลผู�ร8วมในบทสนทนา ซ่ึงรวมท้ังผู�พูดหรือผู�เขียน (Addressor) และผู�ฟGงหรือ
ผู�อ8าน (Addressee) พร�อมท้ังพ้ืนความรู�ของผู�ร8วมสนทนาด�วย 2) หัวข�อ (Topic) ของการสนทนา 3) 
สถานท่ีและเวลาของบทสนทนา (Setting) พร�อมท้ังภาษาท8าทางของผู�ร8วมสนทนา 4) ภาษาท่ีใช�ใน
การสนทนา (Channel) อยู8ในรูปใด คือเปDนภาษาพูด ภาษาเขียน ปFายประกาศ หรือเครื่องหมายบ8ง
บอกเชิงสัญลักษณ6 5) ภาษาท่ีพูด (Code) เปDนภาษาถ่ิน (Dialect) ใด ลีลาการพูด (Style) เปDน
อย8างไร 6) ลักษณะของคําพูดอยู8ในรูปแบบ (Message form) ใด เช8น เปDนจดหมายรัก การเทศนา 
การเล8านิทาน บทกลอน เปDนต�น 7) สถานการณ6หรือพิธีท่ีคําพูดนั้น ๆ เกิดข้ึน (Event) เช8น ในพิธี
แต8งงานในพิธีสวดมนต6 เปDนต�น และ8) จุดประสงค6ของการพูด (Purpose) 

 ผู�วิจัยให�ความสนใจในวิธีวิทยา CA และนําองค6ความรู�มาประยุกต6ใช�ในการทําวิจัยครั้งนี้ 
เพ่ือศึกษารูปแบบและดําเนินการคัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
บริษัทตัวแทนโฆษณา แล�วนํารูปแบบการสนทนาต8อรองท่ีเหมาะสมไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใช�เทคนิคการหาค8าดัชนีความสอดคล�องของรูปแบบการสนทนา (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) จากผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือนําไปสู8ข้ันตอนการสร�างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ต8อไป โดยมีข้ันตอนดังต8อนี้คือ 
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1. การเข�าถึงข�อมูล การวิจัยนี้ไม8ต�องการความละเอียดอ8อนเหมือนการวิจัยท่ีใช�วิธีวิจัย
วิเคราะห6บทสนทนา ท่ีทางการแพทย6นิยมใช�กัน กอรปกับผู�วิจัยเปDนพนักงานบริหารงานลูกค�า ใน
ระดับผู�อํานวยการสายงานบริหารงานลูกค�า ในบริษัทตัวแทนโฆษณา จึงสามารถขอความร8วมมือจาก
ผู�ร8วมงานในองค6การ ในการให�ข�อมูลได�   

2. เทคนิควิธีในการเก็บข�อมูล โดยผู�วิจัยเก็บข�อมูล 3 วิธีการด�วยกัน คือการบันทึกการ
สนทนา การสัมภาษณ6ระดับลึกและการสังเกตเพ่ือให�เกิดความชัดเจน 

2.1 การบันทึกการสนทนา ถือเปDนวิธีการหลักท่ีนํามาซ่ึงข�อมูลสําหรับใช�ในการวิจัย
เพราะข�อมูลท่ีได�มาจากการสนทนาระหว8างพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีมีประสบการณ6 ด�านการเจรจา
ต8อรองเชิงผลได� รวมถึงการจําลองเหตุการณ6 เพ่ือให�พนักงานบริหารงานลูกค�าแก�ไขสถานการณ6 โดย
การใช�การทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ท่ีประสบความสําเร็จ ผู�วิจัยเลือกใช�อุปกรณ6 3 
เครื่องในการช8วยบันทึกข�อมูล ได�แก8 กล�องวีดิทัศน6 (video camera) จํานวน 1 เครื่องและเครื่อง
บันทึกแถบเสียงเอ็มพีสาม (MP3) จํานวน 2 เครื่องถือ เพ่ือปFองกันความผิดพลาดในการบันทึกข�อมูล
ได�เปDนอย8างดี เพราะหากอุปกรณ6ใดอุปกรณ6หนึ่งเกิดบกพร8อง อุปกรณ6อ่ืนยังจะสามารถบันทึกข�อมูล
ต8อไปได� นอกจากนั้นแล�วท้ังไฟล6เสียง ภาพและเอกสารบันทึกข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลต8าง ๆ  จะถูกเก็บ
รักษาไว�อย8างปลอดภัยระหว8างการศึกษาวิจัย 

2.2 การสัมภาษณ6ระดับลึก ชาย โพธิสิตา (2550) ได�กล8าวไว�ว8า การสัมภาษณ6เชิงลึก
ควรนํามาใช�ในงานวิจัยท่ีต�องการข�อมูลแบบพรรณนา แสดงรายละเอียดของปรากฏการณ6ท่ีศึกษา
แบบลงลึก ให�ความสําคัญแก8ทัศนะและความหมาย ซ่ึงผู�วิจัยจะต�องฝ�กฝนทักษะการสัมภาษณ6จนเกิด
ความชํานาญและมีความรู�ในเรื ่องนั้นๆ ด�วย การสัมภาษณ6ที่ดีจะต�องเปDนเหมือนการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันคือไม8เปDนทางการ แต8สามารถเข�าถึงข�อมูลท่ีต�องการได�เปDนอย8างดี ในงานวิจัยนี้ใช�การ
กําหนดทิศทางคําถามคร8าวๆ  แบบก่ึงโครงสร�างในการสัมภาษณ6เก่ียวกับเรื่องส8วนตัว ผู�วิจัยจะต�องทํา
โดยความระมัดระวังกับหลายปGจจัยเข�ามาเก่ียวข�อง ไม8ว8าจะเปDนเพศ อายุและภูมิหลังของผู�ให�การ
สัมภาษณ6 นอกจากนั้นอาจมีบางข�อมูลท่ีไม8พึงเป�ดเผยหรือถูกขอให�เปDนความลับ ซ่ึงผู�วิจัยจะต�องให�
ความตระหนักและพึงระวังในการดําเนินการ 

2.3 การสังเกต (direct observation) ที่ดีคือการที่ผู�วิจัยรู�ว8าจุดสําคัญของ
ปรากฏการณ6ท่ีสังเกตคืออะไร ต้ังคําถามจากสิ่งท่ีได�เห็นและสิ่งท่ีได�ฟGงตลอดเวลา และเม่ือได�โอกาสก็
ต�องซักถามสิ่งท่ีสงสัย เพ่ือให�ม่ันใจได�ว8าสิ่งท่ีตนเองเข�าใจนั้นมีความถูกต�องในทัศนะของผู�ถูกสังเกต 
จากแนวทางปฏิบัติท่ีได�กล8าวมาแล�ว ผู�วิจัยยึดถืออย8างเคร8งครัด โดยท่ีผู�วิจัยทําการฝ�กฝนเทคนิคการ
สัมภาษณ6และหาความรู�ในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง ก8อนท่ีจะลงเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ6ผู�ให�ข�อมูล
หลักคือพนักงานบริหารงานลูกค�าแบบเผชิญหน�า และกําหนดแนวคําถาม (Interview Guideline) 
แบบปลายเป�ด ให�ครอบคลุมประเด็นท่ีต�องการถามไว�ล8วงหน�า ใช�การซักถามอย8างเปDนธรรมชาติจาก
ประเด็นคําถามท่ีต้ังไว� พร�อมทั้งเป�ดโอกาสให�ผู�ให�ข�อมูลอธิบายแบบพรรณนาถึงรายละเอียดและ
ทัศนะท่ีแท�จริง ซ่ึงผู�วิจัยจะถามถึงเหตุผลร8วมด�วยเสมอ (ชาย โพธิสิตา, 2549) ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ผู�วิจัย
จะใช�เทคนิคการเก็บข�อมูลเชิงลึกร8วมกับการสังเกต เพ่ือตอบโจทย6งานวิจัยนี้ในข�อ 1 ดังท่ีกําหนดไว�ใน
บทท่ี 1 รูปแบบของสถานการณ6และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าเปDน
อย8างไร 
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3. การออกจากพ้ืนท่ี (leaving the site) ผู�วิจัยตระหนักเสมอว8าการออกจากพ้ืนท่ี เม่ือ
สิ้นสุดการเก็บข�อมูลวิจัย มีความสําคัญไม8น�อยไปกว8าการเข�าสู8พ้ืนท่ี ผู�วิจัยจะออกจากพ้ืนท่ีด�วยความ
ระมัดระวัง เพ่ือให�เกิดความรู�สึกดีๆ ต8อกัน แม�จะผ8านข้ันตอนของการเก็บข�อมูลแล�ว แต8ในข้ันตอน
ของการวิเคราะห6ข�อมูล ผู�วิจัยก็ทราบถึงข�อจํากัดบางประการ เช8น พนักงานบริหารงานลูกค�าเปDน
บุคคลท่ีมีข�อจํากัดด�านเวลา ทํางานอยู8ในบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีเปDนคู8แข8งทางธุรกิจ กล8าวคือผู�วิจัย
อาจจะต�องอาศัยความร8วมมือจากผู�ให�ข�อมูลเพ่ิมเติม ในบางประเด็น ในการตอบข�อสงสัยของผู�วิจัย 
เปDนต�น 

4. การวิเคราะห6ข�อมูล ในการวิจัยนี้ ผู�วิจัยใช�หลายวิธีในการเก็บข�อมูล จึงส8งผลผู�วิจัย
ต�องใช�วิธีการวิเคราะห6ข�อมูลแตกต8างกันไปด�วย 

4.1 การวิเคราะห6ข�อมูลจากการสนทนา งานวิจัยนี้ ยังมุ8งเน�นท่ีจะแสดงถึงรายละเอียด
เก่ียวกับตัววิธีวิทยาและการเก็บข�อมูลด�วยการกล8าวถึงฐานคิดของวิธีวิทยา การให�ความสําคัญต8อ
ข�อมูลหลักคือข�อมูลท่ีมาจากการพูดคุย (talk-in-interaction) การวิเคราะห6ข�อมูลการสนทนาภายใต�
ข�อบังคับของวิธีวิทยานี้ จึงดําเนินไปโดยการวิเคราะห6จากวีดิทัศน6ไปพร�อมกับบทสนทนาท่ีผู�วิจัยถอด
ออกมาเปDนบทสัมภาษณ6 (transcript) ภายในบทสัมภาษณ6มี คําพูดและเครื่องหมายใส8กํากับท่ีคํา
เพื่อให�ทราบว8าผู�พูดพูดอะไรและพูดอย8างไร เช8นผู�พูดเน�นคํา (stress) พูดเบาหรือพูดพร�อมกัน 
(overlap speaking) ผู�วิจัยใส8เครื่องหมายเพื่อให�เห็นว8าผู�พูดพูดอย8างไรมิใช8นําเสนอเพียงคําพูด
เท8านั้นนอกจากนั้นยังจะเน�นถึงการอธิบายตามองค6ประกอบของโครงสร�างของการสนทนา 
(Conversational Structure) เก่ียวกับระบบการเปลี่ยนผลัดกันพูด (Turn–Taking) คู8วัจนกรรม 
(Adjacency Pair) การปรับแก� (Repair) รวมท้ังการเป�ดการสนทนา (Conversation Opening) 
และการป�ดการสนทนา (Conversation Closing) นอกจากนี้ยังศึกษารวมถึงหัวข�อ (topic) และการ
เปลี่ยนหัวข�อ (topic shift) ของการสนทนาด�วย (Sacks, Schegloff and Jefferson, 1974)  

4.2 การวิเคราะห6ข�อมูลจากการสัมภาษณ6ระดับลึก ผู�วิจัยวิเคราะห6ข�อมูลจากการ
สัมภาษณ6ตามวิธีวิทยาการวิเคราะห6การสนทนา โดยเริ่มจากการท่ีผู�วิจัยนําข�อมูลจากการสัมภาษณ6
ระดับลึกท่ีอยู8ในอุปกรณ6บันทึกข�อมูลมาถอดเทปแบบคําต8อคํา (verbatim) พร�อมท้ังระบุข�อมูลสําคัญ
ต8าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับผู�ให�การสัมภาษณ6 สถานท่ี และเวลา และผู�วิจัยต�องทําความเข�าใจข�อมูลท่ีได�มาโดย
คํานึงถึงประสบการณ6และความเปDนจริงของผู�ให�การสัมภาษณ6 จึงจะสามารถกําหนดเปDนมโนทัศน6 
(concept) ได�ว8าสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปDนเรื่องอะไร ในท�ายสุดผู�วิจัยจะต�องนําข�อเสนอและเง่ือนไขต8าง ๆ  มา
เชื่อมโยง เพ่ือให�เห็นถึงเหตุผลท่ีมาของแนวคิดและการกระทําต8าง ๆ  นอกจากนั้นแล�วยังต�องสะท�อน
ถึงสิ่งท่ีผู�ให�การสัมภาษณ6บอกเล8าในทุกประเด็น 

4.3 การวิเคราะห6ข�อมูลจากการสังเกต ในการสังเกตเหตุการณ6ต8าง ๆ  ผู�วิจัยจะต�องมี
ความไวต8อลักษณะการสื่อสารและต�องมีความรู�ในเรื่องของการทํางานของร8างกายบ�าง จึงสามารถ
เชื่อมโยงในสิ่งท่ีสังเกตกับสิ่งท่ีควรอธิบายได� ผู�วิจัยอาจจําเปDนต�องถามพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีมี
ประสบการณ6ว8า สิ่งท่ีผู�วิจัยตีความนั้น ตรงกับท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�า สื่อสารกับคู8สนทนาหรือไม8 
ซ่ึงเท8ากับเปDนวิธีการสร�างความน8าเชื่อถือในข�อมูลท่ีผู�วิจัยวิเคราะห6ด�วย  
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5. ความเชื่อม่ันและความน8าเชื่อถือในข�อมูลจากภาคสนาม สิ่งท่ีถูกกล8าวขานถึงอย8าง
กว�างขวางในงานวิจัยเชิงคุณภาพคือเรื่องความน8าเชื่อถือ (Reliability) และความถูกต�อง (Validity) 
ของการได�มาซ่ึงข�อมูลจากภาคสนามว8ามีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะใช�เปDนข�อมูลในการวิจัยหรือไม8 แม�ว8า
งานวิจัยนี้เปDนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีฐานคิดและกระบวนการวิจัยต8างจากงานวิจัยเชิงปริมาณ แต8ใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพก็ให�ความสําคัญต8อความน8าเชื่อถือและความถูกต�องอย8างถึงพร�อมด�วยศักยภาพท่ี
วิธีวิทยางานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีทําได� 

5.1 ความน8าเชื่อถือ (Reliability) ในความเปDนงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะเก่ียวกับการ
ยืนยันต8อข�อค�นพบ ความคงเส�นคงวา หรือความไม8เปDนอิสระ (Lewis and Ritchie, 2003) สิ่งเหล8านี้
เปDนสิ่งสําคัญในการประเมินคุณภาพของงานวิจัย ผู�วิจัยจะต�องแสดงให�เห็นถึงความน8าเชื่อถือของการ
วิจัยท่ีจะต�องปรากฏซํ้าๆ ของข�อมูลดิบด้ังเดิมและวิธีท่ีข�อมูลเหล8านั้นถูกตีความ เพ่ือเปDนการยืนยันถึง
ความน8าเชื่อถือของข�อค�นพบนั้น ซ่ึงจะต�องสะท�อนออกมาในการสรุปผลของงานวิจัย ในการเก็บ
ข�อมูลภาคสนามของงานวิจัยนี้มีความถูกต�องสูง เนื่องจากการบันทึกข�อมูลด�วยกล�องวีดิทัศน6 ทุก
คําพูด ทุกอิริยาบถ ท8าทางและสีหน�าจะถูกได�บันทึกลงในไฟล6วีดีโอ ก8อนนําข�อมูลเหล8านั้นมาถอดแบบ
คําต8อคํา (verbatim) ซ่ึงจะเห็นถึงรายละเอียดการใช�น้ําเสียงและท8าทาง รวมเปDนบทสัมภาษณ6 
(transcript) ข�อมูลท่ีได�มานั้นเปDนข�อมูลดิบด้ังเดิมมิได�ถูกปรับเปลี่ยนแต8อย8างใด และยังสามารถนํามา
ให�ผู�เก่ียวข�องตรวจสอบถึงความครบถ�วนถูกต�อง และผู�วิจัยสามารถนํามาศึกษา วิเคราะห6ได�ไม8จํากัด
จํานวนครั้งตามท่ีต�องการ ทําให�กล8าวได�ว8าข�อมูลจากภาคสนามของงานวิจัยนี้มีความน8าเชื่อถือ 

5.2 ความถูกต�อง (Validity) จะให�ความสนใจกับจุดแข็งด�านความถูกต�องของวิธี
วิทยาการวิจัยท่ีงานวิจัยใช� คุณภาพของการวิจัยและการตีความ ซ่ึงผู�วิจัยจะต�องตรวจสอบถึงสิ่ง
ต8อไปนี้ 1) กลุ8มผู�ให�ข�อมูลมีอคติหรือข�อคิดใดบ�างท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อการวิจัย รวมถึงเง่ือนไขท่ีใช�ใน
การคัดเลือกกลุ8มผู�ให�ข�อมูล 2)การค�นหาสิ่งท่ีอยู8ในปรากฏการณ6และสภาพแวดล�อมต8าง ๆ  คุณภาพ
ของคําถามดีเพียงพอท่ีจะให�ผู�ให�ข�อมูลตอบอย8างมีประสิทธิภาพ ให�การอธิบายมุมมองของผู�ให�ข�อมูล
ได�อย8างรอบด�าน 3) การกําหนดปรากฏการณ6ได�ถูกนิยาม จัดกลุ8ม ในทิศทางท่ีผู�ให�ข�อมูลสามารถให�
คําตอบได� และ 4) การนําเสนอข�อค�นพบเปDนไปตามความจริงของข�อมูลดิบด้ังเดิมและเห็นได�ถึง
กระบวนการวิเคราะห6ด�วย (Lewis and Ritchie, 2003) 
  การหาความถูกต�องของงานวิจัยนี้ต8างจากงานวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีนักวิจัยต�องหาค8า
ความถูกต�องของข�อมูลด�วยการจัดกระทํากับข�อมูลท่ีได�มาอย8างเปDนระบบ สามารถนําไปใช�ประโยชน6
ในการแปลความหมาย สรุปความ หรือสรุปอ�างอิงกลับไปสู8ประชากรหรือเรียกว8าสถิติ (Statistics) แต8
สําหรับงานวิจัยนี้ ผู�วิจัยจะคัดเลือกกลุ8มผู�ให�ข�อมูลให�ตรงตามท่ีขอบเขตการวิจัยกําหนด ใช�แนวคําถาม
ท่ีมุ8งเน�นให�ผู�ให�ข�อมูลสามารถแสดงถึงแนวคิดของตนได�อย8างมีความเปDนอิสระ ผู�วิจัยสร�างความมี
คุณภาพให�กับแนวคําถามที่ใช�ในการวิจัย ด�วยการทบทวนจากแนวคิดและทฤษฎีและหารือกับ
ผู�เชี่ยวชาญด�านงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา ซ่ึงเปDนผู�มีประสบการณ6ในการใช�ทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�กับคู8สนทนา การปฏิบัติเช8นท่ีกล8าวมา น8าจะทําให�ผู�วิจัยสามารถ
กําหนดทิศทางของคําตอบจากผู�ให�ข�อมูล และนําเข�ามูลดิบด้ังเดิมท่ีได�จากภาคสนามมาวิเคราะห6จน
เกิดข�อค�นพบตามความเปDนจริงได� โดยไม8จําเปDนต�องบิดเบือนข�อมูล ซ่ึงถือว8าข�อมูลจากภาคสนามของ
งานวิจัยนี้มีความถูกต�อง 
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  อย8างไรผู�วิจัยให�ความสนใจในวิธีวิทยาการวิเคราะห6บทสนทนา โดยนําองค6ความรู�
บางส8วน มาประยุกต6ใช�ในการทําวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษารูปแบบและดําเนินการคัดเลือกรูปแบบการ
เจรจาเชิงผลได�ท่ีเหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยดําเนินการเก็บ
ข�อมูลตามข้ันตอนของวิธีวิทยาดังกล8าว แล�วนํารูปแบบของสถานการณ6และรูปแบบการสนทนาท่ี
เหมาะสมไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาค8าดัชนีความสอดคล�องของรูปแบบ
การสนทนา (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู�เชี่ยวชาญเพ่ือนําไปสู8ข้ันตอนการ
สร�างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณาต8อไป 
 
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา” ผู�วิจัยได�รวบรวมและศึกษาวิเคราะห6งานวิจัย
ท้ังในประเทศและต8างประเทศ ได�ดังนี้   
 10.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในประเทศ  

  ธนานันต6 ดียิง (2556) วิจัยเรื่อง “โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค6 1) เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการวัดและประเมินในชั้นเรียน 
และ 2) เพ่ือศึกษาผลการใช�โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการวัดและ
ประเมินผลในชันเรียน ใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
ใช�วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed method) ซ่ึงเก็บข�อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
ผลการวิจัยพบว8า โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด�วยองค6ประกอบ 6 องค6ประกอบ คือ 1) หลักการของ
โปรแกรม 2) จุดหมายของโปรแกรม 3) สมรรถนะท่ีต�องการจะให�เกิดข้ึนตามจุดหมายของโปรแกรม 
4) สาระท่ีใช�พัฒนา 5) กิจกรรมทีใช�พัฒนา และ 6) แนวทางการประเมินผลตามโปรแกรม โดย
โปรแกรมดังกล8าวผู�เชี่ยวชาญประเมิน โดยใช�เกณฑ6 Joint Committee พบว8าโปรแกรมมีความเปDน
ประโยชน6 มีความเปDนไปได� มีความสมเหตุสมผล และมีความถูกต�องแม8นยําอยู8ในระดับมากทุกด�าน 
ผลการศึกษาผลการใช�โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนมีผลต8อไปนี้ คือ ผลการประเมินสมรรถนะครูด�านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
พบว8า ผลการประเมินสมรรถนะด�านความรู�เก่ียวกับการวัดและประเมินผลครูท่ีเข�ารับการพัฒนาผ8าน
เกณฑ6การประเมินร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ท้ังสองกลุ8ม คือกลุ8มทดลองนําร8องมีผลการประเมิน 
ร�อยละ 68.16 กลุ8มทดลองใช�จริง มีผลการประเมิน ร�อยละ 70.60 ซ่ึงอยู8ในเกณฑ6ปานกลาง ถือว8า
ผ8านเกณฑ6ท้ังสองกลุ8ม ส8วนผลการประเมินสมรรถนะด�านทักษะการสร�างและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนท้ังในระหว8างการอบรมพัฒนาและระหว8างการนิเทศ ติดตามผล คือ ครูกลุ8ม
ทดลองนําร8องมีผลการประเมินระหว8างการอบรมพัฒนาอยู8ในระดับดี (X� = 4.15, S.D. = 0.61)   ผล
การประเมิน ระหว8างการนิเทศติดตามอยู8ในระดับดี (X = 4.61, S.D. = 0.49) และกลุ8มทดลองใช�จริง
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มีผลการประเมินระหว8างการอบรมพัฒนาอยู8ในระดับดี  (X� = 4.30, S.D. = 0.63) ผลการประเมิน 
ระหว8างการนิเทศติดตามอยู8ในระดับดี  (X� = 4.61, S.D. = 0.49) และผลการประเมินตนเองของครู
ด�านสมรรถนะด�านความสามารถในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ท่ีเปDนผลท่ีได�จากการนิเทศ
ติดตามพบว8า ครูกลุ8มทดลองนําร8องมีความสามารถในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนอยู8ในระดับมาก  
และกลุ8มทดลองใช�จริงมีความสามารถในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน อยู8ในระดับมากท่ีสุดผล
การประเมินความคิดเห็นของครูท่ีเข�ารับการพัฒนาท่ีมีต8อโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  พบว8า ผลของกลุ8มทดลองนําร8องมีผลการ
ประเมินความคิดเห็นอยู8ในระดับมาก  และกลุ8มทดลองใช�จริงมีผลการประเมินความคิดเห็นอยู8ใน
ระดับมากท่ีสุด  

  บุญยฤทธิ์ ป�ยะศรี (2556) วิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร�าง
สมรรถนะการสอนท่ีเน�นความแตกต8างระหว8างบุคคล" โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือศึกษาและพัฒนาของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู และเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการสอนท่ีเน�นความแตกต8างระหว8างบุคคล 
ให�มีประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ กลุ8มตัวอย8างท่ีใช�ในวิจัยประกอบด�วย ครู
และนักเรียนโรงเรียนซับใหญ8วิทยาคม แบ8งเปDนครูผู�สอน จํานวน 8 คน และนักเรียน จํานวน 75 คน 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบด�วย คู8มือการใช� รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร�าง
สมรรถนะการสอนท่ีเน�นความแตกต8างระหว8างบุคคล แผนการพัฒนาวิชาชีพครู แบบทดสอบความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต8างระหว8างบุคคล แบบประเมินหน8วย
การเรียนรู�และแผนการเรียนรู� แบบประเมินงานวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน แบบสังเกตการสอน 
แบบประเมินตนเอง แบบประเมินทักษะการคิด การวิเคราะห6ข�อมูลโดยใช�สถิติ ผลการวิจัยพบว8า 
“BOONSARIT  Model” เปDนรูปแบบท่ีมีเหมาะสมท่ีพัฒนาข้ึนมี 9 ข้ันตอน คือ 1) วิเคราะห6ข�อมูล
พ้ืนฐาน (Basic Data Analysis = B) 2) การจัดกระทําข�อมูล (Organization Data = O) 3) กําหนด
วัตถุประสงค6 (Objective Setting = O) 4) เครือข8ายการปฏิบัติการ (Network Practices = N) 5) 
เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) 6) ความสามารถในการ
วัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) 7) การทํางานประจําให�เปDนงานวิจัย (Routine to 
Research = R) 8) การวินิจฉัยความแตกต8างของนักเรียนเปDนรายบุคคล (Individual Differentiated 
Diagnostic = I) 9) ทํางานเปDนทีมและขยายผล (Teamwork and Transportability = T) ซ่ึงมี
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผู�เชียวชาญอยู8ในระดับมากท่ีสุด หลังการใช�
รูปแบบดังกล8าวพบว8าครูมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต8าง
ระหว8างบุคคลสูงข้ึนอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด�านการวัดผลประเมินผลท่ีเน�นความ
แตกต8างระหว8างบุคคลอยู8ในระดับมากท่ีสุด ส8วนในระดับดีมากมีเรื่องของสมรรถนะการสอนของครูใน
ด�านการวิเคราะห6ผู�เรียน ด�านการออกแบบหน8วยการเรียนรู�และแผนการเรียนรู� และนักเรียนมีทักษะ
การคิดอยู8ในระดับดีมาก ส8วนด�านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นความแตกต8างระหว8างบุคคลด�วย
กระบวนการวิจัยอยู8ในระดับดี โดยผลการขยายผลให�กับโรงเรียนเครือข8าย พบว8าครูมีความรู�ความ
เข�าใจในการสอนท่ีเน�นความแตกต8างระหว8างบุคคลเพ่ิมข้ึน 
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  เด8นศักด์ิ สุริยะ (2555) ศึกษาและวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง 
ศักยภาพผู�นํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การปกครองส8วนท�องถ่ิน" โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชน และเพ่ือสร�างกลยุทธ6การนํา
รูปแบบไปใช�ในการเสริมสร�างผู�นํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การปกครองส8วนท�องถ่ิน การ
วิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาองค6ประกอบของคุณลักษณะผู�ยุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การ
ปกครองส8วนท�องถ่ิน จากการออกแบบสอบถามไปยังกลุ8มตัวอย8างคือนายกองค6การบริหารส8วนตําบล 
นายกเทศมนตรี ในจําหวัดภาคเหนือตอนบน 400 คน วิเคราะห6ข�อมูลโดยการหาค8าร�อยละค8าเฉลี่ย 
ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค8าองค6ประกอบของคุณลักษณะ 2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ศักยภาพฯ 3) การตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร�างฯ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ8มมีผู�ทรงคุณวุฒิ 
10 คน เครื่องมือคือแบบบันทึกความคิดเห็น 4) กําหนดกลยุทธ6การนํารูปแบบฯมาพัฒนา โดยใช�การ
สนทนากลุ8ม ผู�ให�ข�อมูลคือผู�ทรงคุณวุฒิ 20 คน เครื่องมือคือแบบบันทึกความคิดเห็น วิเคราะห6ข�อมูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห6เนื้อหา ผลการวิจัยแบ8งเปDน 4 ระยะ คือระยะท่ี 1 องค6ประกอบของผู�นํา
ยุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การปกครองส8วนท�องถ่ินมีท้ังหมด 12 ด�าน ได�แก8 การมีวิสัยทัศน6 
การมีความรู�ในการบริหารงาน การมีคุณธรรมจริยธรรม การมีความมุ8งม่ันต้ังใจในการทํางาน การมี
ความสุภาพอ8อนน�อม การมีหลักการดําเนินงานอย8างมีระบบ การมีมนุษยสัมพันธ6ท่ีดี การมีบุคลิกภาพ
และการพูดท่ีดี การยึดม่ันในแนวทางท่ีถูกต�อง การมีประสบการณ6การทํางาน การแสวงหาความ
ร8วมมือ การติดต8อสื่อสารด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห6วิธีการอบรมท่ีควรทํามากท่ีสุด 
คือ การอบรมสัมมนา  ส8วนหัวข�อท่ีควรอบรมมากท่ีสุด คือกระบวนการพัฒนาชุมชน ระยะท่ี 2 การ
พัฒนารูปแบบ การเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิด CAPEE Model 
คือ การสร�างแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา (Concept of Leadership) การประเมินตนเอง (Assessment) 
การเตรียมการเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชน (Preparedness) การเสริมสร�าง
ศักยภาพผู�นํายุคใหม8 (Empowerment) และการประเมินผล (Evaluation) ระยะท่ี 3 การตรวจสอบ
รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การปกครองส8วนท�องถ่ินตาม
รูปแบบ CAPEE Model โดยผู�ทรงคุณวุฒิ และระยะท่ี 4 การกําหนดกลยุทธ6 การเสริมสร�างศักยภาพ
ผู�นําผู�นํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนฯ ไปใช� มี 5 กลยุทธ6 คือ การส8งเสริม ความสําคัญของการเปDน
ผู�นําชุมชน การขยายพ้ืนท่ี การเผยแพร8และการประชาสัมพันธ6 การส8งเสริมการมีส8วนร8วมของผู�นํา
ชุมชน และการคิดตามการปะเมินผล 
  นันทภา ปGญญารัตน6 (2555) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทย” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค6
เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
เชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทย 2) เพ่ือทดลองใช�โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทยและ 3) เพ่ือศึกษาปGจจัยและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข�องของการ
นําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับ 
แม8ชีไทยไปใช� กลุ8มตัวอย8างคือแม8ชีในสังกัดของสถาบันแม8ชีไทย จํานวน 30 คน โดยเปDนการวิจัยแบบ   
ก่ึงทดลองท่ีดําเนินการทดลองกลุ8มเดียว มีการวัดผลก8อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัย
พบว8า 1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
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สําหรับแม8ชีไทย ประกอบด�วย (1) การกําหนดพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาโปรแกรม (2) การวิเคราะห6
สถานการณ6สําหรับกลุ8มผู�บริการ (3) การพิจารณาผลท่ีพึงประสงค6 (4) การกําหนดแหล8งทรัพยากร 
และการสนับสนุน (5) การสร�างแผนการเรียนรู� (6) โปรแกรมการปฏิบัติงาน (7) ความน8าเชื่อถือของ
การใช�ทรัพยากร (8) การรายงานค8าของโปรแกรม และองค6ประกอบการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาภาวะผู�นํา
การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ คือ (1) กิจกรรมทักษะการพูด (2) คู8มือการฝ�กปฏิบัติ (3) การแบ8งกลุ8มย8อย
ในทุกกิจกรรม (4) การทําสมาธิ และ2) ผลการทดลองใช�โปรแกรมการเรียนรู�พบว8า กลุ8มทดลองท่ีเข�า
ร8วมโปรแกรมไม8มีความแตกต8างกันท้ังก8อนและหลังเข�าร8วมโปรแกรม แต8หากพิจารณาเปDนรายด�าน
พบว8า กลุ8มทดลองมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงหลังเข�าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทยโดยมีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
เพ่ิมข้ึนทุกด�าน โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร การมีคุณธรรม การเปDนผู�มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค6 มี
ความเชื่อม่ัน  กล�าคิด กล�าตัดสินใจ มีความยืดหยุ8น ยอมรับฟGงความคิดเห็นของผู�อ่ืน รู�จักการผ8อนคลาย
ร8างกายและจิตใจ มีสมาธิ และมีความพร�อมท่ีจะพัฒนาตนเองให�มีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ 
ซ่ึงสอดคล�องกับข�อมูลเชิงปริมาณท่ีได�วัดความรู� เจตคติ และทักษะปฏิบัติการ พบว8า หลังการทดลอง
ของกลุ8มทดลองมีความรู� เจตคติและทักษะปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
เพ่ิมข้ึน 3) ปGจจัยท่ีเก่ียวข�องกับโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทย คือ ผู�เรียน ผู�สอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู� ระยะเวลา 
การวัดและการประเมินผล และเง่ือนไขในการนําไปใช�ได�แก8 ด�านการจัดการเรียนการสอน ด�านผู�เรียน 
ด�านกิจกรรม และด�านสภาพแวดล�อม 
  ธานี เอิบอาบ (2555) วิจัยเรื ่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างการคิด
วิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6ตามทฤษฎีการเรียนรู�เพ่ือสร�างสรรค6ด�วยปGญญา” การวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค6 1) เพ่ือศึกษาความต�องการการเรียนรู�สําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6 2) เพ่ือพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6ตามทฤษฎีการเรียนรู�เพ่ือ
สร�างสรรค6ด�วยปGญญา 3) เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช�โปรแกรมเสริมสร�างการคิดวิจารณญาณสําหรับ
เด็กในสถานสงเคราะห6ท่ีพัฒนาข้ึน และ 4) เพ่ือศึกษาปGจจัยและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข�องในการนําโปรแกรม
เสริมสร�างการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6ไปใช� การวิจัยนี้เปDนการวิจัยเชิงก่ึง
ทดลอง โดยมีกลุ8มตัวอย8างเปDนเด็กอายุระหว8าง 9-11 ปk ในสถานสงเคราะห6เด็กชายบ�านปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 30 คน โดยแบ8งเปDนกลุ8มทดลอง 15 คน และกลุ8มควบคุม 15 คน และกลุ8ม
ทดลองเข�าร8วมโปรแกรมของผู�วิจัย เครื่องมือวิจัยท่ีใช�ในการวิจัยนี้ประกอบด�วยโปรแกรมเสริมสร�าง
การคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6 แบบสัมภาษณ6ความต�องการการเรียนรู�ของเด็กใน
สถานสงเคราะห6 แบบวัดการคิดวิจารณญาณ แบบประเมินพฤติกรรมการคิดวิจารณญาณ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กในสถานสงเคราะห6ในกลุ8มทดลอง ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 1) เด็ก
ในสถานสงเคราะห6มีความต�องการการเรียนรู�ในหัวข�อปGญหาวัตถุนิยมและปGญหาภัยอินเตอร6เน็ต          
2)โปรแกรมเสริมสร�างการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6ท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบด�วย 
วัตถุประสงค6 ผู�เรียน ลักษณะของโปรแกรม กิจกรรมการเรียนรู� สื่อส8งเสริมการเรียนรู� และการ
ประเมินผลโปรแกรม 3) หลังการเข�าร8วมโปรแกรมเสริมสร�างการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กใน
สถานสงเคราะห6 คะแนนการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองของกลุ8มทดลองสูงกว8าคะแนนการคิด
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วิจารณญาณก8อนการทดลองของกลุ8มทดลองอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และคะแนนการคิด
วิจารณญาณหลังการทดลองของกลุ8มทดลองสูงกว8าคะแนนการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองของ
กลุ8มควบคุมอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ 4) ปGจจัยท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการนําโปรแกรม
เสริมสร�างการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6ไปใช�คือการสนับสนุนจากสถาน
สงเคราะห6 คุณสมบัติและลักษณะของผู�เรียนท่ีช8วยส8งเสริมการเรียนรู� บทบาทผู�สอนท่ีช8วยผู�เรียนให�
เกิดการเรียนรู� การจัดสภาพแวดล�อมท่ีดี การมีความพร�อมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ6 เนื้อหาท่ีเปDน
สถานการณ6ท่ัวไปในชีวิตจริง และสื่อการเรียนรู�ท่ีมีความหลากหลาย  

  อนันต6 พันนึก (2554) วิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” การวิจัยมีวัตถุประสงค6เพ่ือพัฒนาโปรแกรมและประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ8มเปFาหมายของการวิจัย คือ ผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมหนองคาย เขต 2 แบ8งเปDนกลุ8ม
ทดลอง และกลุ8มควบคุม กลุ8มละ 30 คน ได�มาโดยวิธีการสุ8มอย8างง8าย มีวิธีการดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา 5 ข้ันตอน ผลการวิจัยสรุปได� ดังนี้ 1) โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประกอบด�วย 4 ส8วน ส8วนท่ี 1 ความนํา ส8วนท่ี 2 รายละเอียดโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส8วนท่ี 3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคสนามและ ส8วนท่ี 4 แนวทาง เง่ือนไข ตัวชี้ความสําเร็จในการ
นําโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช� 2) โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ เห็นได�จาก 1) กลุ8มทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนองต8อ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและทุกด�านอยู8ในระดับมาก 
2) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ8มทดลอง มีความรู�
และทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการนําความรู�ทักษะใหม8สู8การปฏิบัติ และ
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีสูงกว8าก8อนการพัฒนาอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 
.05 และ 3) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ8มทดลอง 
มีความรู� และทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลงานท่ี
เกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีสูงกว8ากลุ8มควบคุมอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 
  วิวรรธน6 จันทร6เทพ (2553) วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการฝ�กอบรมแบบ
ผสมผสานด�วยการเรียนรู�ร8วมกันเปDนทีมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแบบสหวิทยาการสําหรับครูผู�สอนระดับชั้นประถมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค6ของการวิจัย
คือ เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝ�กอบรมแบบผสมผสานด�วยการเรียนรู�เปDนทีม และเพ่ือศึกษาผลการ
ทดลองใช�รูปแบบการฝ�กอบรมแบบผสมผสานด�วยการเรียนรู�เปDนทีม โดยใช�วิธีการดําเนินการ 5 
ข้ันตอน กลุ8มตัวอย8างในการวิจัยคือ ครูผู�สอนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จํานวน 20 คน 
ได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) การฝ�กอบรมใช�เวลา 3 สัปดาห6 เครื่องมือท่ี
ใช�ประกอบด�วยแบบสังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ การทดลอง สถิติท่ีใช�ได�แก ค8าเฉลี่ย ค8า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห6เนื้อหา ผลการวิจัยพบว8า 1) รูปแบบการฝ�กอบรมแบบ
ผสมผสานระหว8างแบบเผชิญหน�า กับแบบอี-เทรนนิ่ง เปDนวิธีส8งเสริมการเรียนรู�เปDนทีม โดยมี
องค6ประกอบ 8 ประการ รูปแบบการฝ�กอบรมมี 3 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันก8อนฝ�กอบรม 2) ข้ันฝ�กอบรม 
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และ 3) ข้ันประเมินผล โดยท่ีในข้ันฝ�กอบรมประกอบด�วย 4 ข้ันคือ 1) การเตรียมความพร�อม 2) การ
นําเสนอบทเรียน 3) การปฏิบัติตามตัวอย8างและ และ 4) การปฏิบัติอย8างอิสระ ข้ันท่ี 1-3 ช8วยสร�าง
เจตคติและความรู�ความเข�าใจ ส8วนข้ันท่ี 4 ช8วยพัฒนาสมรรถนะการออกแบบหน8วยการเรียนรู�และ
แผนกการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ สําหรับผลการทดลองใช�รูปแบบการ
ฝ�กอบรมท่ีพัฒนาข้ึน พบว8ากลุ8มตัวอย8างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู�และคะแนนทักษะการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผสมผสานแบบสหวิทยาการ หลังการฝ�กอบรมสูงกว8าก8อนการ
ฝ�กอบรม กลุ8มตัวอย8างมีการแสดงออกเก่ียวกับการเรียนรู�ร8วมกันเปDนทีมในระดับมาก และมีความเห็น
ว8ารูปแบบการฝ�กอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก 

  เอนก เทียนบูชา (2552) วิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข�าสู8
งาน" เพ่ือจัดทํามาตรฐานและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจใน
การกําหนดสมรรถนะหลักจากการสอบถามความคิดเห็นของผู �บริหาร ผู � เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเปDนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห8งประเทศไทย จํานวน 753 
แห8ง โดยการ วิเคราะห6องค6ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือกําหนดสมรรถนะหลัก และนําข�อมูลท่ี
ได�จากการวิจัยเชิงปริมาณไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะ มาตรฐาน
สมรรถนะและโมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลัก ใช�การสัมมนากลุ8มย8อย (Focus group) ประเมินสิ่งท่ี
พัฒนา โดยผู�ทรงคุณวุฒิและทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก ผลการวิจัยพบว8า สมรรถนะ
หลักแบ8งเปDน 3 ด�าน ได�แก8 สมรรถนะหลักด�านการดํารงชีวิต  สมรรถนะหลักเพ่ือการทํางาน และ
สมรรถนะพ้ืนฐานโดยสมรรถนะท่ีสถานประกอบการให�ความสําคัญท่ีสุดคือ สมรรถนะหลักด�านการ
สื่อสารโดยเฉพาะสมรรถนะด�านการพูด สมรรถนะหลักของบุคลากรท่ีมีระดับตํ่าสุดคือ สมรรถนะด�าน
การสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมมี 5 ข้ันตอนคือ การวิเคราะห6 
การออกแบบ การพัฒนา  การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

  สกนธ6 อาภาภรณ6กุล (2547) วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ6ระหว8างบุคลิกภาพตาม
ทฤษฎี 5 องค6ประกอบ (The Big Five) กับความพึงพอใจในงาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
สิ่งทอแห8งหนึ่ง” มีกลุ8มตัวอย8างจํานวน 596 คนท่ีเปDนเพศหญิงท้ังหมด  โดยใช�เครื่องมือในการศึกษา
ครั้งนี้คือ แบบสอบวัดบุคลิกภาพ NEO-FFI และแบบสอบวัดความพึงพอใจในงาน พบว8า 
องค6ประกอบบุคลิกภาพท้ัง 5 องค6ประกอบ มีความสัมพันธ6กับความพึงพอใจในงานโดยองค6ประกอบ 
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกแบบแสดงตัว และแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ6ทางบวกกับความพึง
พอใจในงาน แต8องค6ประกอบบุคลิกภาพแบบเป�ดกว�างและแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ6ทางลบกับ
ความพึงพอใจในงานและมีเพียง 2 องค6ประกอบบุคลิกภาพเท8านั้นท่ีสามารถนําไปพยากรณ6ระดับ
ความพึงพอใจในงานได�นั่นคือองค6ประกอบบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและแบบหวั่นไหว 
  อัญพร  พูลทรัพย6 (2546) วิจัยเรื่อง “บุคลิกภาพห�าองค6ประกอบ (The Big Five) 
กับพฤติกรรมการเปDนสมาชิกท่ีดีขององค6การ: กรณีศึกษา กองรายได� การประปานครหลวง” กลุ8ม
ตัวอย8างเปDนพนักงานในกองรายได�การประปานครหลวง  จํานวน 244 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
ประกอบด�วยแบบสอบถามข�อมูลส8วนบุคคลแบบทดสอบบุคลิกภาพห�าองค6ประกอบของคอสตาและ 
แมคเครแบบสอบถามพฤติกรรมการเปDนสมาชิกท่ีดีขององค6การ พบว8า 1) องค6ประกอบบุคลิกภาพท่ี
โดดเด8นท่ีสุดของพนักงาน คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกรองลงมาคือบุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
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2) องค6ประกอบบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมีความสัมพันธ6ทางบวกกับพฤติกรรมการเปDนสมาชิกท่ีดี
ขององค6การทุกด�าน 3) พนักงานท่ีมีองค6ประกอบบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูงมีโอกาสเปDนพนักงานท่ี
มีระดับพฤติกรรมการเปDนสมาชิกท่ีดีขององค6การทุกด�านและโดยรวมสูง 

  ภูวนาท คุนผลิน (2543) วิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงสร�างของบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ี
ดําเนินธุรกิจ โดยใช�แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในประเทศไทย” เพ่ือศึกษารูปแบบ
โครงสร�างของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยท่ีดําเนินธุรกิจโดยใช�แนว คิดการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสาน และศึกษาอิทธิพลของแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีต8อบริษัท
ตัวแทน โฆษณาในด�านต8าง ๆ  โดยใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการสัมภาษณ6แบบเจาะลึก 
จากผู�บริหาร หัวหน�าแผนกในบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย ท่ีใช�แนวคิดการสื่อสารตลาดแบบ
ผสมผสานในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 24 คน โดยใช�รูปแบบโครงสร�างบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ี 
กรอนสเต็ท และธอร6สัน (Gronstedt and Thorson, 1996) ได�ศึกษาและจัดหมวดหมู8ไว� 5 รูปแบบ 
เปDนกรอบในการศึกษา ผลการวิจัยพบว8า มีโครงสร�างของบริษัทตัวแทนโฆษณาเพียง 2 รูปแบบ ได�แก8 
องค6กรท่ีกระจายงานสู8ภายนอก (The consortium) และองค6กรท่ีมีแผนกหรือบริษัทในเครือแต8มี
เครื่องมือทางการตลาดให�บริการไม8ครบวงจร (The consotium with one dominant agency) ซ่ึง
มีลักษณะตรงตามรูปแบบโครงสร�างขององค6กร 5 ประเภทท่ี กรอนสเต็ท และธอร6สัน ได�ศึกษาไว� 
ดังนั้น ผู�วิจัยจึงจัดแบ8งรูปแบบโครงสร�างของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยไว� 5 ประเภท
ด�วยกัน ได�แก8 1) องค6กรท่ีกระจายงานสู8ภายนอก (The consortium) 2) องค6กรท่ีมีแผนก หรือ
บริษัทในเครือแต8มีเครื่องมือทางการตลาดให�บริการไม8ครบวงจร (The consortium with one 
dominant agency) 3) องค6กรท่ีมีแผนก หรือบริษัทในเครือ และมีเครื่องมือทางการตลาดให�บริการ
ครบวงจร (The integrated agency with business units) 4) องค6กรท่ีให�บริการทางการตลาด
แบบครบวงจรโดยทุกแผนกไม8มีหน8วยธุรกิจท่ีมีผล กําไรเปDนของตนเอง (The integrated agency) 
และ 5) องค6กรท่ีมีหน8วยธุรกิจย8อยท่ีให�บริการแบบครบวงจรและมีผลกําไรเปDนของตนเอง (The 
brand team agency) นอกจากนี้ พบว8าแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานนั้นมีอิทธิพลต8อ
บริษัทตัวแทนโฆษณาในด�าน การปรับโครงสร�างบริษัท โดยการขยาย หรือการลดขนาดบริษัท และมี
อิทธิพลต8อการปรับวิธีการดําเนินงานระหว8างหน8วยงานท้ังภายใน และภายนอกบริษัท 

  ศิริพร ประโยค (2542) วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ6ระหว8างองค6ประกอบห�าประการ
ของบุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝiสัมฤทธิ์กับผลการปฏิบัติงานของหัวหน�างานระดับกลางในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส6กรณีศึกษา: บริษัทรีท-ไรท6 (ประเทศไทย) จํากัด” กลุ8มตัวอย8างในการวิจัย
เปDนพนักงานบริษัทรีท-ไรท6 (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 101 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปDน
แบบทดสอบองค6ประกอบห�าประการของบุคลิกภาพ แบบทดสอบแรงจูงใจใฝiสัมฤทธิ์ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว8า 1) องค6ประกอบความหวั่นไหวมีความสัมพันธ6กับผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงลบ 2) องค6ประกอบการแสดงออกมีความสัมพันธ6กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก 3)
องค6ประกอบการยอมรับผู�อ่ืนมีความสัมพันธ6กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก  และ 4) องค6ประกอบ
การมีสติมีความสัมพันธ6กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก 5) ความต�องการเผชิญงานยากมีความสัมพันธ6
กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก 6) ความต�องการการแข8งขันมีความสัมพันธ6กับผลปฏิบัติงานในเชิงลบ
และยิ่งพบว8าตัวแปรอิสระท่ีส8งผลต8อผลการปฏิบัติงาน คือองค6ประกอบความหวั่นไหว องค6ประกอบ
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การแสดงออก  องค6ประกอบการมีสติ ความมุ8งม่ันในการทํางาน  และความต�องการ  การแข8งขัน  
สามารถร8วมกันพยากรณ6ผลการปฏิบัติงานได�ร�อยละ 50.8 

  สรุปได�ว8างานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรม ส8วนใหญ8จะเปDน
เรื่องทางด�านการศึกษา พบว8าบริบทส8วนใหญ8เน�นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให�มีความรู� 
ความสามารถท่ีสัมพันธ6กับสภาวการณ6ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ตลอดเวลา นักวิชาการจึงเน�นเรื่องการ
พัฒนาคนในทุกมิติ ซ่ึงผู�วิจัยสามารถนํามาประยุกต6และพัฒนาแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ต8อไป    
 10.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต8างประเทศ    

  อัลเมดา และ แอกโนเลตติ (Almeida and Agnoletti, 2015) วิจัยเรื่อง 
“ผลกระทบของการอบรมทางออนไลน6ในการอธิบายการวินิจฉัยทางการแพทย6ท่ีมีความเข�าใจยาก: 
การแสวงหาทักษะการสื่อสาร” มีวัตถุประสงค6เพ่ือการอบรมการอธิบายการวินิจฉัยทางการแพทย6ท่ีมี
ความยาก โดยอบรมผ8านทางออนไลน6ท่ีออกแบบมาเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยแบ8งเปDน 2 ส8วน
คือ การสรรหาการอบรมสําหรับการอธิบายการวินิจัยและกระบวนการประเมินผล และอธิบายการ
ออกแบบการอบรมบนเว็บไซต6และการประเมินผล วิธีดําเนินการ กําหนดขอบเขตภาระงานออกการ
สื่อสารระหว8างบุคคลออกเปDน 5 ส8วน คือ 1) ติดต8อนักศึกษาแพทย6หรือแพทย6ใหม8 ๆ  2) จัดการกับ
การวินิจฉัยท่ีอธิบายได�ยากๆ 3) ทําให�ใช�ได�ง8าย 4) ทําให�เปDนรูปแบบของมัลติมีเดีย และ 5) ทําให�มี
ประโยชน6 น8าสนใจ และดึงดูดใจ สําหรับการพัฒนาการสนับสนุนการฝ�กอบรม โดยการวิเคราะห6จาก
การสัมภาษณ6จากคนไข� โดยวิเคราะห6 3 ระดับคือ 1) ระดับปฏิบัติการโครงสร�าง 2) ระดับพฤติกรรม
และปฏิบัติการ 3) ระดับความสัมพันธ6 สําหรับการกําหนดกระบวนการประเมินผลการฝ�กอบรม เพ่ือ 
1) ให�เกิดความรู�และทักษะ และเกิดความรู�และทักษะท่ีนําไปสู8การเปลี่ยนแปลงทางมุมมองความคิด
และการปฏิบัติ 2) ให�ผู�อบรมเกิดความพึงพอใจ 3) ให�เกิดความรู�สึกของการเรียนรู�บางสิ่งอย8าง 4) ได�
รูปแบบการฝ�กอบรมที่เฉพาะเจาะจง รวดเร็วในการให�คําปรึกษา ในรูปแบบมัลติมีเดีย และ     
5) รับประกันความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว8า ผู�เข�ารับการอบรมมีความพึงพอใจและรู�สึกว8าได�เรียนรู� 
และผู�วิจัยพิจารณาเห็นว8า การฝ�กอบรมทางออนไลน6นี้เปDนวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับวัดประสิทธิผล
ของการได�มาซ่ึงความรู�และทักษะ ผลการวิจัยพบว8าการอบรมนี้ไม8ได�แก�ปGญหาด�านจิตใจของการ
อธิบายผลการวินิจฉัยท่ีพวกเขาเคยอบรมผ8านหลักสูตรอบรมทางการแพทย6และการอ8านจากตํารา 
อย8างไรการฝ�กฝนเปDนเรื่องสําคัญท่ีจะทําให�เกิดความรู�และการเปลี่ยนแปลงทางทักษะการสื่อสาร 

  เคสส6เลอร6 และคณะ (Kessler et al. 2015)  วิจัยเรื่อง “5CS ของการให�
คําปรึกษา: การฝ�กอบรมนักศึกษาแพทย6เพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในแผนกฉุกเฉิน” (The 5CS 
of Consultation; Training Mediacal Student to Communicate Effectively in the 
Emmergency Department) งานวิจัยนี้ได�ศึกษาเรื่อง การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเปDนเรื่องสําคัญ
ของมืออาชีพในธุระกิจการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉินของแพทย6ฝ�กหัด อย8างไรก็ตามยัง 
ไม8มีรูปแบบการให�คําปรึกษาท่ีได�มาตรฐานท่ีควรจัดทําข้ึนให�กับหมอหรือผู�ท่ีจบใหม8ในทางการแพทย6 
ด�วยเหตุผลนี้ งานวิจัยจึงได�เสนอ 5CS ซึ่งประกอบด�วย การติดต8อ (Contact) การสื่อสาร 
(Communicate) คําถามท่ีสําคัญ (Core Question) การประสานงาน (Collaborate) และการป�ด
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การสนทนา (Closing the Loop) จึงได�ถูกนํามาศึกษาในกระบวนการของแผนกฉุกเฉินของแพทย6
ฝ�กหัดและนําเสนอถึงแนวทางการแนะนําในแต8ละข้ันตอน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได�นําหลักการของ 5CS 
มาประยุกต6ใช� ในระบบเสมือนจริงของสถานการณ6ในคลีนิคโดยใช� 8 ศูนย6กลางของทางการแพทย6ใน
เมืองขนาดใหญ8ของอเมริกาและแคนนาดาโดยแบ8งออกเปDนกลุ8มทดลอง 2 กลุ8ม คือกลุ8มทดลอง และ 
กลุ8มทดลองควบคุมโดยผลของงานวิจัยแสดงให�เห็นว8ากลุ8มท่ีได�รับการฝ�กอบรมจะมีคะแนนสูงกว8า
กลุ8มควบคุมโดยทําการเช็คกับ 5CS โดยนักเรียนแพทย6จะใช�หลักการ 5CS ได�ดีและมีประสิทธิภาพ
และเพ่ิมการปรึกษาทางการแพทย6ได�อย8างมีประสิทธิภาพ โดยจุดประสงค6ของการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของ 5CS ในโมเดลกับผู�เรียนรู�ใหม8เพ่ือประเมินการทํางานแบบเรียลไทม6ในโลก
ความเปDนจริง  

  เมน (Men, 2015) วิจัยเรื่อง “บทบาทของการสื่อสารภายในของ CEO ในมิติของ
ช8องทางการสื่อสาร สไตล6ของการสื่อสาร และประสิทธิภาพของการสื่อสาร” (The Internal 
Communication Role of the Chief Executive Officer; Communication Channels, Style, 
and Effectiveness) ศึกษาถึงบทบาทของการสื่อสารภายในของ CEO โดยทําการตรวจสอบผ8านช8อง
ทางการสื่อสาร สไตล6ของการสื่อสาร และคุณภาพของการสื่อสารมีอิทธิพลต8อพนักงานในการสร�าง
ความสัมพันธ6 โดยผลวิจัยแสดงให�เห็นว8า ระดับ CEO จะใช�อีเมล6และการพบปะซ่ึงหน�าเปDนช8องทาง
สื่อสารให�กับพนักงานการใช�โซเชียลมีเดีย มีความสัมพันธ6กับความรับผิดชอบต8อคุณภาพของการ
สื่อสาร และสร�างความสัมพันธ6กับพนักงาน รูปแบบการสื่อสารก็ส8งผลต8อคุณภาพของการสื่อสารและ
การสร�างความสัมพันธ6กับพนักงงานเช8นกัน สไตล6การสื่อสารแบบกล�าแสดงออกส8งผลน�อยต8อการ
สร�างคุณภาพของความสัมพันธ6กับพนักงานและไม8มีนัยยะสําคัญกับคุณภาพทางการสื่อสารของ CEO 
โดยในการวิจัยได�แบ8งสมมุติฐานออกเปDน 5 เรื่องคือ H1 การสื่อสารเชิงรับผิดชอบจะส8งผลต8อคุณภาพ
ของการสื่อสารหรือไม8 H2 การสื่อสารแบบกล�าแสดงออกของ CEO ส8งผลต8อคุณภาพของการสื่อสาร
หรือไม8  H3 การสื่อสารเชิงรับผิดชอบส8งผลต8อคุณภาพของการสร�างความสัมพันธ6ของพนักงานใน
องค6กรด�วยหรือไม8  H4 การสื่อสารแบบกล�าแสดงออก CEO ส8งผลต8อคุณภาพของความสัมพันธ6ของ
พนักงานในองค6กรหรือไม8  H5 คุณภาพของการสื่อสาร CEO ส8งผลต8อคุณภาพของการสร�าง
ความสัมพันธ6ต8อพนักงานในองค6กรหรือไม8 โดยใช�แบบสอบถามออนไลน6 ขนาดตัวอย8างจํานวน 545 
โดยมีผลของสถิติคือ .001 .05 .001 .001 .001 ตามลําดับ 

  คอนสแตนติน และบายาส (Constantin and Baias, 2014) วิจัยเรื่อง “เสียง
พนักงานเปDนปGจจัยสําคัญในการสื่อสารภายในองค6การ” (Empoyee Voice – Key Factor in 
Internal Communication) ศึกษาเรื่องบทบาทของเสียงพนักงานในองค6กร โดยการสื่อสารท่ีดีใน
องค6การนั้นต�องรับฟGงความคิดเห็นของพนักงานซ่ึงหากเพิกเฉยละเลยจะทําให�ขาดแรงจูงใจนําไปสู8การ
ลาออก และนําไปสู8การแข8งขันในธุรกิจกับคู8แข8ง ดังเช8นทัศนคติของพนักงานต8อสถานท่ีทํางานเปDน
เรื่องสําคัญ และส8งผลต8อประสิทธิภาพขององค6การ เสียงของพนักงานนั้นข้ึนอยู8กับการแบ8งปGนข�อมูลมี
ประสิทธิภาพแค8ไหน การให�พนักงานมีส8วนร8วมมากเท8าไหร8ยิ่งทําให�องค6การสร�างความผูกพันต8อ
องค6การมากข้ึนเท8านั้น แม�เพียงแค8เรื่องนโยบายก็สามารถสร�างความผูกพันได�ของคนในองค6การ และ
นําไปสู8การสร�างความมั่นใจให�กับพนักงานดังนั้น “เสียงของพนักงาน” สามารถนําไปใช�ให�เกิด
ประโยชน6ต8อการพัฒนาองค6การ โดยผู�วิจัยได�ให�คําจํากัดความของคําว8า Voice ว8าความพยายามอะไร
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ก็ได�ท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว8าการนําไปสู8การหลบเลี่ยง เพ่ือไม8โต�แย�ง โดยสามารถแสดง
ความคิดเห็น หรือ ไม8แสดงความคิดเห็น หรือการให�โอกาสกับพนักงานได�พูด ได�แสดงออก      
ความคิดเห็น และทําให�พนักงานมีส8วนร8วมในข�อเสนอแนะ และทําให�เสียงของพนักงานนั้นเปDนส8วนหนึ่ง
ของการพัฒนาองค6ความรู� และทักษะในการทํางานร8วมกันและระดับบริหารและพนักงานควรมี
แข8งขันข�อมูลซ่ึงกันและกันและสร�างความไว�วางใจให�เกิดข้ึน หากทําได�เช8นนี้เสียงของพนักงานจะ
นําไปสู8การพัฒนาผลการทํางานขององค6การร8วมกัน  

  เรดซา และคณะ (Redza et al., 2014) วิจัยเรื่อง “การจัดการด�านการสื่อสาร
ระหว8างองค6การของการสนับสนุนเงินตลาดค�าปุ�ยในมาเลเซีย” โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือนําเสนอ
ผลการวิจัยเบ้ืองต�นท่ีอยู8บนพ้ืนฐานของการสื่อสารระหว8างองค6การของการจัดการการสื่อสารระหว8าง
เพอร6บูอาน เพลาดัง คาวาซาน (Pertubuhan Peladang Kawasan: PPK) กับผู�ผลิต (Supplier) ใน
มุมมองของ PPK โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยคือ ความมุ8งมั่นในการสื่อสารนั้นเปDนตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จในกระบวนการสื่อสาร โดยมีความสัมพันธ6กับพฤติกรรมการสื่อสารและคุณภาพของ    
การสื่อสารเปDนตัวแปลสื่อกลางซึ่งเปDนตัวเสริมหรือเพ่ิมกระบวนการสื่อสาร ผู�วิจัยและคณะ ใช�
แบบสอบถามเปDนเครื่องมือในการเก็บข�อมูล ผลการวิจัยพบว8าผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ี
จะแบ8งปGนข�อมูลท่ีเหมาะสมแก8ผู�ผลิต ซ่ึงการพึงพอใจในการสื่อสารเปDนปGจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน 
“การสื่อสารระหว8างองค6การ” ไปสู8ความสําเร็จในทุกๆ กิจกรรมการสื่อสารระหว8างองค6การ สําหรับ
พฤติกรรมการสื่อสารประกอบด�วยความถ่ีของการสื่อสารและสื่อท่ีใช�ในการสื่อสาร ซ่ึงสื่อท่ีผู�ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดต�องการใช�คือ โทรศัพท6 และก็ยังต�องการพูดคุยกันแบบเผชิญหน�าด�วย  แต8เชื่อ
ว8าการพบหน�ากันบ8อยๆ ไม8ได�ช8วยให�แก�ปGญหาได� ส8วนคุณภาพของการสื่อสารนั้นแบ8งออกเปDน 2 ส8วน 
คือความรู� และความไว�วางใจ เปDนส8วนสําคัญในกระบวนการสื่อสาร  

  กอร6เคม (Gorkem, 2014) วิจัยเรื่อง “การสื่อสารองค6การในองค6การขนาดใหญ8ใน
ตุรกีด�านโครงสร�างและความรับผิดชอบ” (Coporate Communication in Large-scale 
Organizations in Turkey ; Structure and Responsibilities) ศึกษาถึงโครงสร�างของการสื่อสาร
ในองค6การขนาดใหญ8นั้นเกิดข้ึนได�อย8างไร และแผนกไหนท่ีเปDนส8วนสําคัญของการสื่อสารขององค6การ 
และการรับรู�ของผู�ปฎิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับโครงสร�างและความรับผิดชอบต8อการสื่อสารองค6การคืออะไร 
โดยได�ทําการวิจัยกับ 51 องค6การขนาดใหญ8และผู�ปฎิบัติหน�าท่ีในองค6การจํานวน 122 คน โดย 
48.4% เปDนผู�หญิง 45.9% เปDนผู�ชายและผู�ตอบแบบสอบถามเปDนผู�ท่ีมีอายุประมาณ 26-40 ปk และ
จบปริญญาตรีโยใน 43.1% ของผู�ปฏิบัติงานเปDนพนักงานท่ีอยู8ในตําแหน8งผู�อํานวยการ ผู�บริหารและ
พนักงานประสานงาน ท่ี 21.9% โดยผลการวิจัยแสดงให�เห็นว8าการสื่อสารภาพรวมจะทํางานโดยตรง
กับระดับประธานของบริษัท และ การสื่อสารภาพรวมจะเปDนหน�าท่ีทางการจัดการท่ีมีส8วนเก่ียวข�อง
กับพันธกิจและภารกิจของบริษัทและการสื่อสารภาพรวมขององค6การระยะสั้นและระยะยาวในการ
วางกลยุทธ6การจัดการด�วยการประสานงานกับแผนกต8าง ๆ  อีกท้ังมีความเก่ียวข�องกับการสื่อสาร
ภายใน การประชุมประจําปk การสร�างความสัมพันธ6กับสื่อ และรวมถึงความรับผิดชอบต8อสังคม และ
การบริหารชื ่อเสียงองค6การ การบริหารความสัมพันธ6 การจัดทํางานวิจัย การทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ6 การเปDนผู�สนับสนุน การจัดงานแสดงสินค�า การสื่อสารด�วยระบบดิจิตัล และการ
สื่อสารทางด�านการเงินและธนาคาร โดยมีจํานวนของการสื่อสารแบ8งออกเปDนภายในและภายนอก
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องค6การ โดยใช�ความสําคัญกับภาพลักษณ6 ความมีชื่อเสียง การจัดการตรายี่ห�อ ความสัมพันธ6กับสื่อ 
การโฆษณา ซ่ึงเปDนเครื่องมือการจัดการท่ีสําคัญต8อองค6การ   

  นอร6ดิน และคณะ (Nordikn, S. Md, et al, 2013) วิจัยเรื่อง  “บรรยากาศของ
การสื่อสารองค6การและการจัดการความขัดแย�ง: การจัดการการสื่อสารในบริษัทน้ํามันและแกmส” 
(Organizational Communication Climate and Conflict Management; Communication 
Management in an Oil and Gas Company) กล8าวถึงบรรยากาศของการสื่อสารในองค6การถือ
เปDนเรื่องสําคัญต8อการสร�างประสิทธิผลและความสําเร็จขององค6การ ซ่ึงจะทําให�พนักงานเกิดแรง
กระตุ�นในการสื่อสารเชิงบวกมากข้ึน ในขณะท่ีองค6การมีบรรยากาศเชิงลบหรือโต�เถียงกันจะส8งผลต8อ
การกล�าแสดงออกของพนักงานในองค6การ และทําให�เกิดแรงจูงใจลดลง และนําไปสู8แนวทางการ
แก�ปGญหาซ่ึงต�องอาศัยการสื่อสารเชิงร8วมมือร8วมกันและทักษะการบริหารข�อขัดแย�งอย8างมี
ประสิทธิผล ในงานวิจัยนี้ได�ใช�บริษัท แกmสและน้ํามัน โดยได�ทําการออกแบบสอบถามกับพนักงาน
จํานวน 125 คนท่ีประจําอยู8ท่ีโรงงานผลิตแกmสและน้ํามันซ่ึงเปDนหนึ่งของจํานวนประชากรในบริษัท 
โดยผลการวิจัยแสดงให�เห็นว8าการจัดการข�อขัดแย�งส8งผลต8อบทบาทแต8ละคนในองค6การ เช8นบทบาท
ผู�นํา หรือ การควบคุมจะส8งผลต8อผลกระทบการสื่อสารในเชิงสนับสนุน ในขณะท่ีผู�บริหารและ
พนักงานเทคนิค และพนักงานปกติก็จะมีวิธีการท่ีแตกต8างกันในการจัดการ ข�อขัดแย�งในองค6การ โดย
กําหนดแบ8งแบบสอบถามออกเปDน 3 ส8วนคือ บรรยากาศของการสื่อสารในองค6กร การจัดการข�อ
ขัดแย�งและข�อมูลเชิงประชากรศาสตร6 โดยใช� 5-point Likert scale โดยมีผลของ Reliability 
Coefficient (8) ท่ี 0.80 0.82 0.83 0.80 ตามลําดับ               

  เคล็นเนย6 (Clenney, 2013) วิจัยเรื่อง “การเจรจาต8อรองท่ีทํางาน: สามประเด็นท่ี
เก่ียวกับการเจรจาต8อรอง ด�านทักษะ ด�านการพัฒนา และด�านการนําไปใช�” โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือ
กําหนดไว�กรอบแนวคิดเริ ่มต�นสําหรับการพัฒนาทักษะการเจรจาต8อรองของพนักงาน และการ
ทดสอบความสัมพันธ6ท่ีสําคัญท่ีจะสนับสนุนความคิดท่ีว8าทุกคนไม8ได�มีทักษะการเจรจาต8อรอง
เหมือนกันหมด หรือมีประสิทธิภาพในการเจรจาต8อรองเท8ากันทุกสถานการณ6 จากเหตุผลดังกล8าว
ข�างต�นผู�วิจัยได�นําเสนอผ8าน 3 แนวทางคือ แนวทางแรกเสนอผ8านกรอบแนวคิดทฤษฎี แนวทางท่ีสอง
และสาม เสนอผ8านการทดสอบชุดความสัมพันธ6ออกมาเปDนชุดทฤษฎี 

  โธมัส (Thomas, 2013) วิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการแข8งขันกับความร8วมมือ: 
การสํารวจกลยุทธ6การเจรจาต8อรองมีผลกระทบต8อผลลัพธ6เชิงสัมพันธ6ในความสัมพันธ6ของผู�ซ้ือและ
ผู�ขายอย8างต8อเนื่อง”  วัตถุประสงค6ของงานวิจัยนี้คือการใช�วิธีวิจัยหลายวิธี เพ่ือตรวจสอบผลกระทบ
ต8อความสัมพันธ6ของการตัดสินใจเลือกกลยุทธ6การเจรจาต8อรอง ในการศึกษาแรก ใช�สถานการณ6ตาม
วิธีการทดลอง สมมติฐานเบ้ืองต�นได�รับการพัฒนาบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและ
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ผลการทดลองแสดงให�เห็นว8าการใช�กลยุทธ6การเจรจา
ต8อรองในการแข8งขันลดลงระดับของความสัมพันธ6ของสินทรัพย6เฉพาะ ความร8วมมือ ความไว�วางใจ
และบูรณาการกระบวนการ การวิเคราะห6ต8อไปชี้ให�เห็นว8าการใช�กลยุทธ6การเจรจาต8อรองในการ
แข8งขันนั้นลดระดับความสัมพันธ6ของสินทรัพย6โดยเฉพาะกับความร8วมมือ และการศึกษาท่ีสอง ใช�
ระเบียบวิธีวิจัยทฤษฎีฐานราก ในการสํารวจผลกระทบของการเลือกกลยุทธ6ในวิธีการท่ีผู�ซ้ือและผู�ขาย
รับรู�ความสัมพันธ6 โดยใช�การสัมภาษณ6เชิงลึกกับผู�ซ้ือและผู�ขายท่ีมีประสบการณ6 การเข�ารหัสและการ
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วิเคราะห6ของการสัมภาษณ6จะนําไปสู8การพัฒนาและนําเสนอรูปแบบทางทฤษฎี  ผลการวิจัยชี้ให�เห็น
ว8า ความสัมพันธ6ดั้งเดิม ของผู�ซ้ือและผู�ขายมีผลกระทบต8อความสัมพันธ6ท้ังการเลือกกลยุทธ6การเจรจา
ต8อรอง และความคาดหวังของกลยุทธ6การเจรจาต8อรองอ่ืนๆ ด�วย  และรูปแบบท่ีแสดงให�เห็นว8าการ
ใช�กลยุทธ6การเจรจาต8อรองในการแข8งขันมีผลเชิงสัมพันธ6เปDนอย8างมาก อย8างไรก็ตามความเสียหายต8อ
ความสัมพันธ6ท่ีเกิดข้ึน เม่ือผู�ซ้ือและผู�ขายมีประเพณีในการใช�กลยุทธ6ความร8วมมือแบบด้ังเดิมซ่ึงเปDน
การละเมิดความคาดหวังต8อคู8ค�ารายอื่น และอาจเปลี่ยนไปใช�กลยุทธ6เพื่อการแข8งขัน ปGจจัย
ความสัมพันธ6ท่ีเฉพาะเจาะจง 5 ประการ ท่ีเปDนปGจจัยสําคัญท่ีพัฒนามาจากข�อมูลดังนี้ 1) การลงทุน
ความสัมพันธ6 (relationship investment) 2) ความไว�วางใจ (trust)  3) การสื่อสารข�อมูล 
(information communication) 4) การทํางานร8วมกัน (collaboration) และ5) การจัดตําแหน8ง 
(alignment) 

  แอนดริโอนิ และ โพปป� (Andrioni and Popp, 2012) วิจัยเรื่อง “การสื่อสาร
องค6การ ในองค6การเพ่ือสุขภาพทางสังคม ในฮูเนดอรา ประเทศโรมาเนีย” (Organizational 
communication, in social care organization from Hunedoara country, Romania) ได�
ศึกษาเรื่องของการสื่อสารองค6การท่ีมีผลต8อกระบวนการจัดการขององค6การทางสังคมของฮูเนดอรา 
(Hunedoara)  และอธิบายถึงปGจจัยภายในและภายนอกท่ีส8งเสริมให�เกิดการสื่อสารองค6การ และปรับ
แนวคิดใหม8เพ่ือปรับตัวให�กับการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงนี้ โดยจุดประสงค6ของงานวิจัยนี้
เพ่ือค�นหาความเข�าใจท่ีดีข้ึนผ8านวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเข�าใจการสื่อสารองค6การท่ีมีผลต8อกระบวนการ
จัดการโดยใช�ลักษณะของการสัมภาษณ6เชิงลึก กรณีตัวอย8าง เอกสาร โดยการทําการวิเคราะห6ผ8านจุด
แข็ง-จุดอ8อนขององค6กร โดยใช�อาสาสมัครจํานวน 20 คน เปDนผู�หญิง 14 คน และ ผู�ชาย 6 คน  มีการ
สัมภาษณ6เชิงลึกในช8วงเวลาทํางานโดยใช�วิธีการอัดเทป โดยมีคําถามท่ีกล8าวว8า “รูปแบบใดของการ
สื่อสารท่ีใช�อยู8ในองค6การดูแลสุขภาพนี้ และการสื่อสารองค6การมีความสําคัญอย8างไรต8อกระบวนการ
จัดการในองค6กรสุขภาพนี้” อีกท้ังในงานวิจัยนี้ยังได�แสดงถึง จุดเด8น-จุดด�อย ของอิทธิพลของปGจจัย
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต8อการสื่อสารองค6การท่ีประกอบไปด�วย สิ่งแวดล�อม การเปลี่ยนแปลงทางด�าน
เทคโนโลยี และระดับการศึกษาของคนทํางาน และสําหรับปGจจัยภายในท่ีส8งผลต8อการสื่อสารองค6การ 
ประกอบด�วย โครงสร�างขององค6การ ระบบการวางแผนข�อมูล รูปแบบการบริหาร และ วัฒนธรรม
องค6การ ปGจจัยภายในและภายนอกส8งผลต8อการสื่อสารองค6การเปDนอย8างมาก ดังนั้นในงานวิจัยจึงได�
เสนอว8าควรเริ่มต�นจากโครงสร�างขององค6การท่ีทํางานทับซ�อนกัน ปรับเปลี่ยนโครงสร�างให�เกิดผลของ
การทํางานท่ีชัดเจนก8อน และทําให�การทํางานในองค6การ  เกิดแรงขับท่ีทํางานได�เร็วข้ึนพร�อมสร�าง
นวัตกรรมใหม8 ๆ  ให�กับองค6การ  

  อีชูนาวี (ElShonawy, 2009) วิจัยเรื่อง “การฝ�กอบรมด�านการเจรจาต8อรองช8วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการเจรจาต8อรองหรือไม8?” (Does nogotiation training improve negotiators’ 
performance?) ศึกษาถึงผลกระทบหลักของระดับการฝ�กอบรมเรื่องการการต8อรอง ท่ีได�รับการ
ฝ�กอบรมในระยะเวลาท่ีกําหนดในรูปแบบท่ีได�มาตรฐานและวิธีการของการฝ�กอบรมท่ีถูกต�อง ซ่ึงผล
ของการฝ�กอบรมนําไปสู8ทักษะการเจรจาท่ีดีข้ึนและได�รับการพัฒนาข้ึน โดยได�ทําการทดลองท้ังสิ้น 
57 การทดลองกับ 36 การศึกษา โดยจุดประสงค6แรกของกลุ8มทําการศึกษาผลของระดับการฝ�กอบรม
ท่ีมีผลต8อการต8อรองของแต8ละบุคคล และผลการทํางานร8วมกัน และจุดประสงค6ท่ี 2 ได�ทําการศึกษา
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ถึงผลในทางตรงกันข�ามของระดับการฝ�กอบรม 3 ระดับท่ีมีผลต8อการเจรจาต8อรอง โดยผลของวิจัย
แสดงให�เห็นว8า งานวิจัยท่ี 1ระดับการฝ�กอบรมส8งผลต8อผลงานของบุคลหากมีการอบรมระยะยาว
มากกว8าระยะสั้น และระดับของการฝ�กอบรมมีผลในระดับกลางกับผลงานร8วม สําหรับผลงานวิจัยชิ้น
ท่ี 2 แสดงให�เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของผลการต8อรองสูงข้ึน หากมีระดับการฝ�กอบรมท่ีมากข้ึน โดยผล
ของคะแนนเพ่ิมข้ึน จาก 2.03 เปDน 5.3 หลังจากมีการอบรมมากข้ึน ดังนั้น วิธีการฝ�กอบรมและสไลด6
ในโปรแกรมของทักษะต8อรอง เปDนเรื่องสําคัญรวมถึงระยะเวลาในการฝ�กอบรมดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
ได�เสนอให�เห็นว8า ระยะเวลาของการฝ�กอบรมมีส8วนสําคัญต8อการพัฒนาทักษะการต8อรอง ซ่ึงทักษะ
การต8อรองนั้นเปDนทักษะท่ีสําคัญเชิงการจัดการท่ีทุกธุรกิจให�ความสําคัญ ดังนั้นผู�ท่ีเปDนนักเจรจา
ต8อรองเปรียบเสมือนเปDนสินทรัพย6ท่ีสําคัญของบริษัทในการพัฒนาสถานะการเงิน ความสัมพันธ6กับ
ร�านค�า และความพึงพอใจของพนักงาน ดังนั้นองค6กรควรจะให�ความสําคัญกับการลงทุนในการ
ฝ�กอบรมด�านนี้และเปDนโปรแกรมท่ีสําคัญขององค6กร เพ่ือสร�างความได�เปรียบเชิงการแข8งขัน  

  นาวิคาคิเอนเน และ เปฟเชะวิชิเอนเต (Navickiene, and Peveeviente, 2009) 
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการสื่อสารในกลุ8มหรือทีมงานสําหรับบุคคลและมืออาชีพ” (Communication 
Skill in Group /Team Work for Personal and Professional Development) เปDนการศึกษา
เรื่องของภาษาและการเรียนรู�ของภาษาท่ีเน�นการพัฒนาการของแรงจูงใจของคนรุ8นใหม8 ทักษะ และ 
ความม่ันใจในอาชีพ ท่ีต�องเผชิญหน�ากับประสบการณ6ทางด�านภาษาของโรงเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
มีความจําเปDนต�องทําให�นักศึกษามีความพร�อมแบบมืออาชีพในโลกโลกาภิวัฒน6 และปGจจัยท่ีสําคัญ
ของการทํางานนั้นข้ึนอยู8กับ ความสามารถในการทํางานเปDนกลุ8มท่ีจะทําให�งานนั้นประสบผลสําเร็จ 
การทํางานเปDนกลุ8มมีความสัมพันธ6กับการสื่อสาร เช8นการตัดสินใจ การแก�ปGญหา การแลกเปลี่ยน
ข�อมูล และการแก�ปGญหาข�อขัดแย�ง โดยงานวิจัยนี้แสดงให�เห็นถึงว8าความสําคัญของการทํางานเปDน
กลุ8มและชื่นชมบทบาทและพฤติกรรมของคนในกลุ8ม เข�าใจความสําคัญของกลุ8ม แรงจูงใจของกลุ8ม
อะไรท่ีควรหลีกเลี่ยงในกลุ8ม และ ความสามารถของบุคคลท่ีจะช8วยในการทํางานเปDนกลุ8ม โดย
ผลงานวิจัย แสดงให�เห็นว8าความสามารถทางการสื่อสารท่ีส8งผลต8อการทํางานและระบบการทํางาน  
นอกจากนี้แล�วความสามารถทางการสื่อสารของแต8ละบุคคล จะนําไปสู8การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นการจัดต้ังทีมควรมีผู�เชี่ยวชาญในแต8ละเรื่องจะทําให�งานลุล8วงไปได�ด�วยดี ในการทํางาน
ช8วงแรกอาจมีข�อขัดแย�งในการทํางานบ�างแต8หากมีจัดการท่ีดีของข�อขัดแย�งเหล8านี้จะดีข้ึนโดยทักษะ
ของการสื่อสาร อีกท้ังคนในทีมจะต�องรับผิดชอบร8วมกันเม่ือเกิดเหตุการณ6ผิดพลาดเกิดข้ึน รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนทักษะการทํางานร8วมกัน  

  แฟร6เรลล6 (Farrell, 2008) วิจัยเรื่อง “ลักษณะของการเจรจาต8อรอง: วาทกรรม
ของการอพยพและผู�อยู8เดิม” การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาวิธีการใช�ภาษาอังกฤษซ่ึงเปDนภาษาท่ีสองของ
ผู�ใหญ8อย8างเชี่ยวชาญของกลุ8มผู�ก8อสร�างในออสเตรเลีย และการเจรจาต8อรองทางสังคมท่ีอยู8 และการ
ขับไล8ออก การได�มาของข�อมูลจากการสัมภาษณ6 ผู�ใหญ8จํานวน 8 คน ท่ีอพยพเข�ามาใช�ชีวิตอยู8ใน
ออสเตรเลีย ใช�การวิเคราะห6วาทกรรมเพื่อศึกษา การมีส8วนร8วมและการโต�แย�งกับผู�เปDนเจ�าของ 
รวมถึงการตรวจสอบความสําเร็จของการเรียนภาษาท่ีสอง และเอกลักษณ6ประจําชาติของออสเตรเลีย
ผลการวิจัยพบว8า การศึกษาด�านความเปDนเอกลักษณ6ประจําชาติ และการใช�ภาษาท่ีสอง ต�องพิจารณา
บริบททางสังคมและประวัติศาสตร6ด�วย แสดงให�เห็นว8า ถึงแม�จะมีความเชี่ยวชาญในการใช�ภาษาอังกฤษ
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ในการโต�แย�งกัน ยังต�องผ8านการตรวจสอบท่ีต�องเห็นตัวเองในความเปDนชาติ จึงมีการเสนอมุมมองใน
ด�านของการพัฒนาด�านภาษา และนโยบายการย�ายถ่ินในออสเตรเลีย การวิเคราะห6ประเด็นแรก คือ
เรื่องการท่ีผู� เข�าร8วมวางบทบาทของตนเองท่ีจะประสบความสําเร็จหรือล�มเหลวในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เปDนมุมมองของการเรียนภาษาท่ีดี ท่ีจะศึกษาอุปนิสัย ข้ันตอนการเรียน และ
คุณลักษณะของภาษา จากมุมมองของความเปDนเอกลักษณ6ของการเจรจาต8อรอง บทวิเคราะห6ท่ีสอง 
คือการมุ8งความสนใจไปท่ีประเด็นของความเปDนเอกลักษณ6ของความเปDนชาติ ประเด็นแรกคือมุมมอง
ของทางเลือกการเปDนพลเมือง และการตรวจสอบเก่ียวกับการใช�ภาษาของผู�เข�าร8วมในการวางตัวเอง
ให�สอดคล�องกับปทัฏฐานของความเปDนเอกลักษณ6ของชาติ และบทวิเคราะห6ท่ีสาม ตรวจสอบเก่ียวกับ 
การท่ีผู�เข�าร8วมบรรยายบอกเล8าถึงกระบวนการของการเจรจาต8อรอง ในบริบทของการย�ายถ่ิน การ
เล8าเรื่องท่ีสําคัญของตัวเองเชื่อมโยงกันในการทํางานร8วมกัน และให�กรอบกว�างๆ จากการสิ่งท่ีเข�าใจ
ว8าวิธีท่ีจะเปDนส8วนหนึ่งของสังคมคือการเจรจาต8อรอง 
  สรุปได�ว8างานวิจัยต8างประเทศท่ีเก่ียวข�องนี้เปDนเรื่องท่ีเก่ียวข�อง ท้ังในเรื่องการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเจรจาต8อรอง การสื่อสารในองค6การ รวมถึงแนวทางและรูปแบบของการ
พัฒนาทักษะการสื ่อสาร ซึ่งมีความหลากหลายของการศึกษาและวิจัย บางบริบทสามารถมา
ประยุกต6ใช�ในธุรกิจหรือสังคมของประเทศไทยได� อย8างไรในประเด็นต8าง ๆ  นี้ ผู�วิจัยสามารถนํามา
ประยุกต6และพัฒนาแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณาต8อไป 
 
ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน6จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
ประเด็นที่เก่ียวกับเอกสาร 

แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข�อง 

แนวทางการศึกษา และการใช�ประโยชน6 
สนับสนนุ
ความสําคั

ญและ
ปGญหาของ
การวิจัย 

 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสร�าง
เคร่ืองมือ
การวิจัย
และเก็บ
ข�อมูล 

การเลือก 
ใช�สถิติ 
สําหรับ 
การวิจัย 

ใช�เปDน 
แบบแผน 
ในการ 

วิเคราะห6 
ข�อมูล 

สนับสนนุ 
การ 

อภิปราย 
ผลการ 
วิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับการ
ออกแบบการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรม 

� � � �   

แนวคิดเก่ียวกับบริษัท
ตัวแทนโฆษณาและการ
บริหารงานลูกค�าสัมพนัธ6 

� � �  � � 

แนวคิดที่เก่ียวข�องการ
เสริมสร�างศักยภาพ
บุคลากร 

� � �  � � 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู� 
และการเรียนรู� 

� � �  � � 
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ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน6จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (ต8อ) 
 

ประเด็นที่เก่ียวกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวข�อง 

แนวทางการศึกษา และการใช�ประโยชน6 
สนับสนนุ
ความสําคั

ญและ
ปGญหาของ
การวิจัย 

 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิด
ในการ
วิจัย 

การสร�าง
เคร่ืองมือ
การวิจัย
และเก็บ
ข�อมูล 

การเลือก 
ใช�สถิติ 
สําหรับ 
การวิจัย 

ใช�เปDน 
แบบแผน 
ในการ 

วิเคราะห6 
ข�อมูล 

สนับสนนุ 
การ 

อภิปราย 
ผลการ 
วิจัย 

แนวคิดเก่ียวบุคลิกภาพ � � �  � � 

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร
ในองค6การ 

� � �  � � 

แน ว คิ ด ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
เจรจาต8อรอง 

� � �  � � 

แนวคิดสถานการณ6 เชิ ง
ผลได� 

� � �  � � 

แนวคิดเทคนิคการวิจัยการ
วิเคราะห6การสนทนา 

� � � �   

งานวิจัยที่เก่ียวข�อง  � �  � � 
 

  จากตารางท่ี 5 ผู�วิจัยได�สรุปภาพรวมการใช�ประโยชน6ของแนวคิด ทฤษฎี ข�อมูล 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับกรอบงานวิจัยนี้ โดยเริ่มจากแนวคิดการออกแบบการวิจัยและการพัฒนา
โปรแกรม ผู�วิจัยนํามาประยุกต6ในการออกแบบข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเปDน 2 ข้ันตอน โดยมี
แนวคิดอื่นๆ ตามตารางซึ่งผู�วิจัยได�ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมต8าง ๆ  เพ่ือสนับสนุน
ความสําคัญและปGญหาของการวิจัย รวมถึงการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย การสร�างเครื่องมือวิจัย 
และพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ในขณะท่ีงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนั้น เปDนประโยชน6ต8อผู�วิจัยในการอ�างอิงข�อมูลถึง
ประเด็นในแง8มุมต8าง ๆ  ที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยเรื่องนี้ ซ่ึงทําให�กรอบแนวคิดในการวิจัยมี
น้ําหนักความน8าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 
 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน       
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีวัตถุประสงค-เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลการทดลองโปรแกรมโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ในบทนี้เปGนการนําเสนอรายละเอียดข้ันตอนการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 2 ข้ันตอน ตามลําดับดังนี้ 1) ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) ข้ันตอนการใช�
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา  
 
ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 เปGนการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานด�านการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 

 1. วิธีการวิจัย 
1.1 ศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานด�านการติดตMอสื่อสารในองค-การของพนักงานบริหารงาน

ลูกค�า จากหัวหน�างาน บุคคลในแผนกอ่ืนๆ รวมถึงลูกค�าท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�ามีปฏิสัมพันธ-ใน
การทํางานด�วย ท้ังเอกสาร หนังสือ ตารา แผMนพับ สื่อชนิดตMางๆ และ Internet ผMาน Website ตMางๆ 
โดยผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะห-เอกสาร (Documentary Analysis) ท้ังแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารใน
องค-การ กระบวนการสื่อสารในองค-การ อุปสรรคในการติดตMอสื่อสารในองค-การ โครงสร�างการ
สื่อสารในองค-การ การสื่อสารระหวMางบุคคลในองค-การ การสื่อสารด�วยอวัจนภาษา การสื่อสารด�วย
วาจา การฟYง รวมถึงการเจรจาตMอรอง ท้ังเอกสาร หนังสือ ตารา แผMนพับ สื่อชนิดตMางๆ และ 
Internet ผMาน Website ตMางๆ 

1.2 ประยุกต-ใช�เทคนิคการวิจัยแบบการวิเคราะห-บทสนทนา (Conversation 
Analysis: CA) ระหวMางพนักงานบริหารงานลูกค�าในระดับ Account Executive: AE กับลูกค�าหรือ
กับเพ่ือนรMวมงาน เพ่ือเจาะลึกลงไปถึงข�อมูลเชิงลึกของปYญหาเชิงประจักษ-ท่ีปรากฏอยูMในการทํางาน
จริงของพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านการใช�ทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนรMวมงาน อยMางไรการวิจัยนี้ไมM
ต�องการความละเอียดอMอนเหมือนการวิจัยท่ีใช�วิธีวิจัยวิเคราะห-บทสนทนาท่ีทางการแพทย-นิยมใช�กัน 
การเข�าถึงข�อมูลจึงสามารถเปGนไปได�โดยสะดวก เนื่องจากผู�วิจัยเปGนพนักงานบริหารงานลูกค�า ใน
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ระดับผู�อํานวยการสายงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา จึงสามารถขอความรMวมมือจาก
ผู�รMวมงานในองค-การให�ข�อมูลได�โดยงMาย 
  เทคนิควิธีในการเก็บข�อมูล โดยผู�วิจัยเก็บข�อมูล 2 วิธีการด�วยกัน คือการบันทึกการ
สนทนาระหวMางท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�านําเสนองานลูกค�าหรือท่ีประชุม เพ่ือสรุปความต�องการ
ให�กับเพ่ือนรMวมงานถึงความต�องการของลูกค�า และการสังเกตอากัปกิกริยาตMางๆ ขอพนักงาน
บริหารงานลูกค�าระหวMางการสนทนาเพ่ือให�เกิดความชัดเจน 
  การบันทึกการสนทนา ถือเปGนวิธีการหลักท่ีนํามาซ่ึงข�อมูลสําหรับใช�ในการวิจัย เพราะ
ข�อมูลท่ีได�มาจากการสนทนาระหวMางพนักงานบริหารงานลูกค�ากับลูกค�าหรือกับเพ่ือนรMวมงาน โดย
ผู�วิจัยเลือกใช�อุปกรณ- เครื่องบันทึกแถบเสียงเอ็มพีสาม (MP3) จํานวน 1 เครื่องและโทรศัพท-มือถือ
ซัมซุง 5S 1 เครื่อง สําหรับบันทึกเสียงเพ่ือปfองกันความผิดพลาดในการบันทึกข�อมูลได�เปGนอยMางดี 
เพราะหากอุปกรณ-ใดอุปกรณ-หนึ่งเกิดบกพรMอง อุปกรณ-อื่นยังจะสามารถบันทึกข�อมูลตMอไปได� 
นอกจากนั้นแล�วไฟล-เสียงท่ีบันทึกข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลตMางๆ ถูกเก็บรักษาไว�อยMางปลอดภัยระหวMาง
การศึกษาวิจัย และใช�การสังเกต (direct observation)  
  การวิเคราะห-ข�อมูลจากบทสนทนา (Conversation Analysis) งานวิจัยนี้ยังมุMงเน�นท่ี
จะแสดงถึงรายละเอียดเก่ียวกับตัววิธีวิทยาและการเก็บข�อมูลด�วยการกลMาวถึงฐานคิดของวิธีวิทยา 
การให�ความสําคัญตMอข�อมูลหลักคือข�อมูลท่ีมาจากการพูดคุย (talk-in-interaction) การวิเคราะห-
ข�อมูลการสนทนาภายใต�ข�อบังคับของวิธีวิทยานี้ จึงดําเนินไปโดยการวิเคราะห-จากอุปกรณ-บันทึกเสียง
พร�อมกับบทสนทนาท่ีผู�วิจัยถอดออกมาเปGนบทสัมภาษณ- (transcript) ภายในบทสัมภาษณ-มีคําพูด
และเครื่องหมายใสMกํากับท่ีคําเพ่ือให�ทราบวMาผู�พูดพูดอะไรและพูดอยMางไร เชMนผู�พูดเน�นคํา (stress) 
พูดเบาหรือพูดพร�อมกัน (overlap speaking) ผู�วิจัยใสMเครื่องหมายเพ่ือให�เห็นวMาผู�พูด พูดอยMางไรมิใชM
นําเสนอเพียงคําพูดเทMานั้น นอกจากนั้นยังเน�นถึงการอธิบายตามองค-ประกอบของโครงสร�างของการ
สนทนา (Conversational Structure) เกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนผลัดกันพูด (Turn–Taking)      
คูMวัจนกรรม (Adjacency Pair) การปรับแก� (Repair) รวมท้ังการเปmดการสนทนา (Conversation 
Opening) และการปmดการสนทนา (Conversation Closing) นอกจากนี้ยังศึกษารวมถึงหัวข�อ 
(topic) และการเปลี่ยนหัวข�อ (topic shift) ของการสนทนาด�วยซึ่งสอดคล�องกับแนวคิดของ
แซกซ-  เชกลอฟฟp และ เจฟเฟอร-สัน (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974)  
  ความเชื่อม่ัน (Validity) และความนMาเชื่อถือ (Reliability) ในข�อมูลจากภาคสนาม สิ่ง
ท่ีถูกกลMาวขานถึงอยMางกว�างขวางในงานวิจัยเชิงคุณภาพคือเรื่องความนMาเชื่อถือ และความถูกต�อง 
ของการได�มาซ่ึงข�อมูลจากภาคสนามวMามีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะใช�เปGนข�อมูลในการวิจัยหรือไมM แม�วMา
งานวิจัยนี้เปGนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีฐานคิดและกระบวนการวิจัยตMางจากงานวิจัยเชิงปริมาณ แตMใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพก็ให�ความสําคัญตMอความนMาเชื่อถือและความถูกต�องอยMางถึงพร�อมด�วยศักยภาพท่ี
วิธีวิทยางานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีทําได� ความนMาเชื่อถือ ในความเปGนงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะเก่ียวกับ
การยืนยันตMอข�อค�นพบ ความคงเส�นคงวา หรือความไมMเปGนอิสระ (Lewis and Ritchie, 2003) สิ่ง
เหลMานี้เปGนสิ่งสําคัญในการประเมินคุณภาพของงานวิจัย ผู�วิจัยจะต�องแสดงให�เห็นถึงความนMาเชื่อถือ
ของการวิจัยท่ีจะต�องปรากฏซํ้าๆ ของข�อมูลดิบด้ังเดิมและวิธีท่ีข�อมูลเหลMานั้นถูกตีความ เพ่ือเปGนการ
ยืนยันถึงความนMาเชื่อถือของข�อค�นพบนั้น ซ่ึงจะต�องสะท�อนออกมาในการสรุปผลของงานวิจัย ในการ
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เก็บข�อมูลภาคสนามของงานวิจัยนี้มีความถูกต�องสูง เนื่องจากการบันทึกข�อมูลด�วยอุปกรณ-บันทึกเสียง
ทุกคําพูด กMอนนําข�อมูลเหลMานั้นมาถอดแบบคําตMอคํา ซ่ึงจะเห็นถึงรายละเอียดการใช�น้ําเสียงและ
ทMาทาง รวมเปGนบทสัมภาษณ- ข�อมูลท่ีได�มานั้นเปGนข�อมูลดิบด้ังเดิมมิได�ถูกปรับเปลี่ยนแตMอยMางใด และ
ยังสามารถนํามาให�ผู�เกี่ยวข�องตรวจสอบถึงความครบถ�วนถูกต�อง และผู�วิจัยสามารถนํามาศึกษา 
วิเคราะห-ได�ไมMจํากัดจํานวนครั้งตามท่ีต�องการ ทําให�กลMาวได�วMาข�อมูลจากภาคสนามของงานวิจัยนี้มี
ความนMาเชื่อถือ 
  ในด�านความถูกต�อง โดยผู�วิจัยตรวจสอบถึงสิ่งตMอไปนี้ 1) กลุMมผู�ให�ข�อมูลมีอคติหรือ
ข�อคิดใดบ�างท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อการวิจัย รวมถึงเง่ือนไขท่ีใช�ในการคัดเลือกกลุMมผู�ให�ข�อมูล 2) การค�นหา
สิ่งท่ีอยูMในปรากฏการณ-และสภาพแวดล�อมตMางๆ คุณภาพของคําถามดีเพียงพอท่ีจะให�ผู�ให�ข�อมูลตอบ
อยMางมีประสิทธิภาพ ให�การอธิบายมุมมองของผู�ให�ข�อมูลได�อยMางรอบด�าน 3) การกําหนดปรากฏการณ-ได�
ถูกนิยาม จัดกลุMม ในทิศทางท่ีผู�ให�ข�อมูลสามารถให�คําตอบได� และ 4) การนําเสนอข�อค�นพบเปGนไป
ตามความจริงของข�อมูลดิบด้ังเดิมและเห็นได�ถึงกระบวนการวิเคราะห- ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ  
เลวิส และ ริทชี่ (Lewis and Ritchie, 2003) 

1.3 สังเคราะห-ข�อมูลตMางๆ โดยผู�วิจัย 
1.4 ดําเนินการรMางแบบรูปแบบสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� เพ่ือ

นําไปพัฒนาในลําดับตMอไป 
1.5 ผู�วิจัยประยุกต-ใช�เทคนิคการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือ

ดําเนินการพัฒนารูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม โดยผู�วิจัยได�กําหนดวิธีการศึกษาไว�คือ  
  การสัมภาษณ-เชิงลึกนั้นผู�วิจัยประยุกต-ใช�เทคนิคการสัมภาษณ-เชิงลึกพนักงาน
บริหารงานลูกค�าท่ีสอดคล�องกับแนวคิดของ ชาย โพธิสิตา (2550) ตามท่ีได�กลMาวไว�วMา การสัมภาษณ-
เชิงลึกควรนํามาใช�ในงานวิจัยท่ีต�องการข�อมูลแบบพรรณนา แสดงรายละเอียดของปรากฏการณ-ท่ี
ศึกษาแบบลงลึก ให�ความสําคัญแกMทัศนะและความหมาย ซึ่งผู�วิจัยได�ศึกษาและฝzกฝนทักษะการ
สัมภาษณ-จนเกิดความชํานาญและมีความรู�ในเรื่องนั้นๆ  โดยใช�หลักการสัมภาษณ-ท่ีเปGนเหมือนการ
สนทนาในชีวิตประจําวันคือไมMเปGนทางการเพ่ือให�สามารถเข�าถึงข�อมูลท่ีต�องการได�เปGนอยMางดี 
นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ผู�วิจัยใช�การกําหนดทิศทางคําถามครMาวๆ  แบบก่ึงโครงสร�างในการสัมภาษณ-
เก่ียวกับเรื่องทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า วMาควรมีรูปแบบ
อยMางไร และแนวทางการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าควรเปGนอยMางไร อยMางไรก็ตามผู�วิจัยทําด�วยความระมัดระวังและคํานึงหลายปYจจัยเข�ามาเก่ียวข�อง 
ไมMวMาจะเปGนเพศ อายุและภูมิหลังของผู�ให�การสัมภาษณ- นอกจากนั้นมีบางข�อมูลท่ีไมMพึงเปmดเผยหรือ
ถูกขอให�เปGนความลับ ซ่ึงผู�วิจัยได�ให�ความตระหนักและพึงระวังในการดําเนินการ และเพ่ือให�การ
ดําเนินการสนทนาอยMางเปGนธรรมชาติมากท่ีสุดและได�ได�ข�อมูลท่ีสมบูรณ-ท่ีสุด  
  นอกจากนี้ ผู�วิจัยยังใช�เทคนิคการสังเกต (direct observation) รMวมกับการสัมภาษณ-
เชิงลึก เพ่ือสังเกตอากัปกิริยาของผู�ให�ข�อมูลโดยเฉพาะผู�อํานวยการบริหารงานลูกค�า โดยการสังเกตนั้น
ผู�วิจัยรู�วMาจุดสําคัญของปรากฏการณ-ที่สังเกตคืออะไร ตั้งคําถามจากสิ่งที่ได�เห็นและสิ่งที่ได�ฟYง
ตลอดเวลา และเม่ือได�โอกาสผู�วิจัยก็ซักถามสิ่งท่ีสงสัย เพ่ือให�ม่ันใจได�วMาสิ่งท่ีเข�าใจนั้นมีความถูกต�อง
ในทัศนะของผู�ได�รับการสังเกตหรือรับการสัมภาษณ- จากแนวทางปฏิบัติท่ีได�กลMาวมาแล�ว ผู�วิจัยยึดถือ



99 
 

อยMางเครMงครัด โดยท่ีผู�วิจัยทําการฝzกฝนเทคนิคการสัมภาษณ-และหาความรู�ในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง กMอนท่ี
ลงเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ- ผู�ให�ข�อมูลหลักคือพนักงานบริหารงานลูกค�าแบบเผชิญหน�า 
และกําหนดแนวคําถาม (Interview Guideline) แบบปลายเปmด ให�ครอบคลุมประเด็นท่ีต�องการถาม
ไว�ลMวงหน�า โดยใช�การซักถามอยMางเปGนธรรมชาติจากประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว� พร�อมท้ังเปmดโอกาส
ให�ผู�ให�ข�อมูลอธิบายแบบพรรณนาถึงรายละเอียดและทัศนะท่ีแท�จริง ซ่ึงผู�วิจัยจะถามถึงเหตุผลรMวม
ด�วยเสมอซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของชาย โพธิสิตา (2549) ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ผู�วิจัยจะใช�เทคนิคการ
เก็บข�อมูลเชิงลึกรMวมกับการสังเกต เพ่ือตอบโจทย-งานวิจัยนี้ในข�อ 1 ดังท่ีกําหนดไว�ในบทท่ี 1 รูปแบบ
ของสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าเปGนอยMางไร 
  อยMางไรผู�วิจัยคํานึงถึงความสําคัญของการออกจากพ้ืนท่ี (leaving the site) เม่ือ
สิ้นสุดการเก็บข�อมูลวิจัย วMามีความสําคัญไมMน�อยไปกวMาการเข�าสูMพ้ืนท่ี ผู�วิจัยจึงออกจากพ้ืนท่ีด�วย
ความระมัดระวัง เพ่ือให�เกิดความรู�สึกดีๆ ตMอกัน แม�จะผMานข้ันตอนของการเก็บข�อมูลแล�ว แตMใน
ข้ันตอนของการวิเคราะห-ข�อมูล ผู�วิจัยก็ทราบถึงข�อจํากัดบางประการ เชMน พนักงานบริหารงานลูกค�า
เปGนบุคคลท่ีมีข�อจํากัดด�านเวลา ทํางานอยูMในบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีเปGนคูMแขMงทางธุรกิจ กลMาวคือ
ผู�วิจัยอาจจะต�องอาศัยความรMวมมือจากผู�ให�ข�อมูลเพ่ิมเติมในบางประเด็น ในการตอบข�อสงสัยของ
ผู�วิจัย เปGนต�น 
  นอกจากนั้นผู�วิจัยใช�การวิเคราะห-ข�อมูลจากการสัมภาษณ-เชิงลึกลึก โดยผู�วิจัย
วิเคราะห-ข�อมูลจากการสัมภาษณ-ตามวิธีวิทยาการวิเคราะห-การสนทนา โดยเริ่มจากการท่ีผู�วิจัยนํา
ข�อมูลจากการสัมภาษณ-ระดับลึกท่ีอยูMในอุปกรณ-บันทึกข�อมูลมาถอดเทปแบบคําตMอคํา (verbatim) 
พร�อมท้ังระบุข�อมูลสําคัญตMางๆ ท่ีเก่ียวกับผู�ให�การสัมภาษณ- สถานท่ี และเวลา และผู�วิจัยทําความ
เข�าใจข�อมูลท่ีได�มาโดยคํานึงถึงประสบการณ-และความเปGนจริงของผู�ให�การสัมภาษณ- จึงจะสามารถ
กําหนดเปGนมโนทัศน- (concept) ได�วMาสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปGนเรื่องอะไร ในท�ายสุดผู�วิจัยนําข�อเสนอและ
เง่ือนไขตMางๆ มาเชื่อมโยง เพ่ือให�เห็นถึงเหตุผลท่ีมาของแนวคิดและการกระทําตMางๆ นอกจากนั้นแล�ว
ผู�วิจัยได�สะท�อนถึงสิ่งท่ีผู�ให�การสัมภาษณ-บอกเลMาในทุกประเด็น และใช�การวิเคราะห-ข�อมูลจากการ
สังเกต ซ่ึงในการสังเกตเหตุการณ-ตMางๆ ผู�วิจัยคํานึงถึงความไวตMอลักษณะการสื่อสารและศึกษาความรู�
เรื่องของการทํางานของรMางกาย การใช�ทMาทางประกอบ จึงสามารถเชื่อมโยงในสิ่งท่ีสังเกตกับสิ่งท่ีควร
อธิบายได� นอกจากนั้นผู�วิจัยยังสอบถามพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีมีประสบการณ-วMาสิ่งท่ีผู�วิจัย
ตีความนั้นตรงกับที่พนักงานบริหารงานลูกค�าสื่อสารด�วยหรือไมM ซ่ึงเทMากับเปGนวิธีการสร�างความ
นMาเชื่อถือในข�อมูลท่ีผู�วิจัยวิเคราะห-ด�วย  

1.6 เม่ือได�ข�อมูลจากกระบวนการดังกลMาวข�างต�นแล�ว ผู�วิจัยดําเนินการคัดเลือก
รูปแบบการสนทนาท่ีเหมาะสม แล�วนํารูปแบบการสนทนาที่เหมาะสมไปตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาคMาดัชนีความสอดคล�องของรูปแบบการสนทนา (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) จากผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC เพ่ือนําไปปรับปรุง
แก�ไขกMอนนํารูปแบบของสนทนาไปสังเคราะห-ข้ึนรูปแล�วรMางเปGนโปรแกรมตMอไป 

1.7 นําไปสูMการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
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 2. ผู�ให�ข�อมูลหลักผู�วิจัยได�กําหนดผู�เชี่ยวชาญ โดยการวิจัยนี้ให�ความสําคัญกับผู�ให�ข�อมูล
หลักท่ีเปGนผู �เชี ่ยวชาญที่มีบทบาท มีประสบการณ- หรือเปGนนักวิชาการที่มีชื ่อเสียง เปGนผู �มี
ประสบการณ-ท่ีเกี่ยวข�องกับประเด็นปYญหาที่ศึกษาเปGนสําคัญ โดยผู�วิจัยคัดเลือกผู�เชี ่ยวชาญ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด จํานวน 11 คน ซ่ึงไมMได�ถือวMาเปGนจํานวน
ท่ีเปGนเกณฑ-มาตรฐาน แตMเปGนจํานวนท่ีผู�วิจัยดําเนินการสัมภาษณ-ผู�เชี่ยวชาญและได�ข�อมูลท่ีอ่ิมตัวใน
เชิงเนื้อหาแล�ว ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสายงานบริหารงานลูกค�า จํานวน 5 คน ผู�มีสMวนได�สMวนเสีย 
4 คน นักวิชาการ 2 คน ซ่ึงผู�วิจัยได�ตรวจสอบข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยเทคนิคสามเส�า (Triangulation)  

  การเตรียมกลุMมผู�เชี่ยวชาญในการวิจัยในนี้ มีความสําคัญและจําเปGนอยMางยิ่ง เบ้ืองต�น
ผู�วิจัยดําเนินการติดตMอผู�เชี่ยวชาญเปGนการสMวนตัว โดยผู�วิจัยได�ดําเนินการจัดสMงประเด็นสําคัญของ
งานวิจัย เค�าโครงวิทยานิพนธ- ข�อมูลตMางๆท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นงานวิจัยท่ีศึกษาและแนวคําถาม
สัมภาษณ- ให�ผู�เชี่ยวชาญได�รับทราบถึงวัตถุประสงค- จุดมุMงหมาย ข้ันตอนการวิจัย เวลาท่ีต�องใช�
โดยประมาณและประโยชน-ของการวิจัยเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญได�ศึกษาประเด็นของการวิจัย การวางแผน 
และการเตรียมข�อมูล ประกอบการให�สัมภาษณ- โดยเน�นย้ําถึงความสําคัญและจําเปGนของความคิดเห็น
ของผู�เชี่ยวชาญเปGนสําคัญ จากนั้นจึงขอความรMวมมือและเม่ือได�รับการยืนยันตอบรับจากผู�เชี่ยวชาญ
แล�ว ผู�วิจัยจึงได�ดําเนินการนัดวัน เวลา สาหรับการสัมภาษณ-ตMอไป 

 3. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีสําคัญในการวิจัย คือ ตัวผู�วิจัย เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีละเอียดและครบถ�วน 

ดังนั้น ผู�วิจัยต�องมีความไวตMอทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) โดยผู�วิจัยได�เตรียมตัวในสMวนของ
ความรู�ด�วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได�ของพนักงานในอุตสาหกรรมโฆษณา ผู�วิจัยได�เตรียมแนวคําถามในการวิจัยจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง ใช�คําถามปลายเปmด ด�วยการสัมภาษณ-เชิงลึกและการสังเกตแบบมีสMวนรMวม 
การสัมภาษณ-เปGนแบบสัมภาษณ-แบบเปmดและไมMชี้นํา (Non-Directive Open Ended) โดยมุMงเน�น
ทิศทางใหมMของการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานในอุตสาหกรรม
โฆษณา ท่ีคาดวMามีโอกาสเกิดข้ึนจริง ผู�วิจัยสัมภาษณ-ผู�เชี่ยวชาญทุกคนด�วยตนเอง นอกจากนี้ ผู�วิจัยได�
เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได�แกM ซัมซุงกาแล็กซ่ี เอส5 (Samsung Galaxy S5) และ
อุปกรณ-บันทึกเสียง MP3 สมุดจด ปากกา สําหรับการวิจัยภาคสนามนี้ควรได�รับอนุญาตจาก
ผู�เชี่ยวชาญและในขณะสัมภาษณ- ผู�วิจัยใช�เทคนิคการตะลMอมกลMอมเกลา (Probe) โดยการต้ังคําถาม
ให�ผู�เชี่ยวชาญเลMาให�ฟYงอยMางเสรีไมMมีการชี้นํา เม่ือผMานไปชMวงเวลาหนึ่งจึงคMอยตะลMอมเข�าเรื่องและ
ประเด็นของการวิจัยท่ีต�องการ ทําการสรุปประเด็นให�ผู�เชี่ยวชาญฟYงเปGนระยะๆ เพ่ือเปGนการทบทวน
และให�ผู�เชี่ยวชาญ ปรับแตMงสิ่งท่ีได�ให�ในการสัมภาษณ- เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือการ
สัมภาษณ-เชิงลึก ท้ังนี้ระยะเวลาในการสัมภาษณ- ผู�เชี่ยวชาญแตMละคนจะมีความแตกตMางกัน ต้ังแตM 30 
นาที ถึง 2 ชั่วโมง ชMวงเวลาการสัมภาษณ-ผู�เชี่ยวชาญ ต้ังแตMเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายม 2559 

  แนวทางการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth Interview) ผู�เชี่ยวชาญท่ีเปGนผู�อํานวยการ
บริหารงานลูกค�า (Account Director) ผู�มีสMวนได�สMวนเสีย และนักวิชาการ โดยประเด็นท่ีสําคัญใน
แนวทางการสัมภาษณ-เชิงลึก เปGนประเด็นคําถามในการสัมภาษณ- คือผู�เชี่ยวชาญมีทัศนะอยMางไร
เก่ียวกับรูปแบบสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได�ท่ีเหมาะสมของการเปGนพนักงาน
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บริหารงานลูกค�าท่ีพัฒนามาจากกรอบทฤษฎี โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยใน 
บทท่ี 2 โดยการสัมภาษณ-จากการเน�นแนวโน�มของการค�นหารูปแบบของการสนทนาท่ีเหมาะสม และ
ให�มีความเปGนไปได�มากท่ีสุด ผู�วิจัยให�ความสําคัญอยMางมากแกMบริบทโดยเฉพาะอยMางยิ่งปYจจัยท่ีเปGน
สภาพแวดล�อมหรือภูมิหลังของกลุMมตัวอยMางท่ีศึกษาเนื่องจากประสบการณ-การทํางานและความ
เชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสารในองค-การในสายงานบริหารงานลูกค�า  จะมีความหมายภายใต�บริบท
เฉพาะแหMงเทMานั ้น ดังนั ้นผู �ว ิจัยได�อธิบายลักษณะงานและทักษะการสื่อสารของพนักงาน ให�
ผู�เชี่ยวชาญเข�าใจกMอนการสัมภาษณ- พร�อมกันนี้ผู�วิจัยจดบันทึก ทัศนะ ความคิดเห็น ของผู�เชี่ยวชาญ 
รวมไปถึงประเด็นสําคัญกับการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� เพ่ือทําการสรุป
ประเด็นในแตMละด�าน ผู�วิจัยทําเครื่องหมายสัญลักษณ-และจดบันทึกเพ่ือทราบวMาแนวโน�มใดท่ีผู�เชี่ยวชาญ
ได�กลMาวถึงและได�ให�ทัศนะบ�างแล�ว ประเด็นคําถามมี 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

  ประเด็นสัมภาษณ-ท่ี 1 ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า: 
  1. ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าควรมีก่ีวิธี 
ประกอบด�วยอะไรบ�าง และเพราะอะไร 
  2. ประเภทหรือรูปแบบของสถานการณ-และบทสนทนาท่ีเหมาะสมในการทํางานของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าควรเปGนอยMางไร 

  ประเด็นสัมภาษณ-ท่ี 2 ความต�องการในการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�าน
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�: ทMานมีความต�องการให�หนMวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา
พนักงานบริหารงานลูกค�า ดําเนินการพัฒนาทักษะของพนักงานบริหารงานลูกค�า ด�านทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� หรือไมMอยMางไร 

  ประเด็นสัมภาษณ-ท่ี 3 วิธีการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�า: ทMานคิดวMาวิธีการและ
ข้ันตอนในการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ท่ี
เหมาะสมควรมีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาอยMางไร? 

  ประเด็นสัมภาษณ-ท่ี 4 การพัฒนาโปรแกรม: ทMานคิดวMาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ควรมี
กระบวนการในการพัฒนาอยMางไร? 

  ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู�เชี ่ยวชาญให�ทัศนะและข�อมูลไมMครอบคลุม ผู�วิจัยได�สอบถามใน
ประเด็นท่ีผู�เชี่ยวชาญยังไมMได�ให�ทัศนะหรือประเด็นท่ีผู�เชี่ยวชาญให�ความสําคัญในด�านนั้นน�อย แตMจะ
ไมMบังคับโน�มน�าวและการให�ผู�เชี่ยวชาญยืนยันเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญตอบ สMวนในกรณีท่ีผู�เชี่ยวชาญให�
ทัศนะและได�ข�อมูลครอบคลุมทุกองค-ประกอบหลักแล�ว แตMเวลาในการสัมภาษณ-ยังเหลืออยูMหรือ
ผู�เชี่ยวชาญต�องการให�ข�อมูลเพ่ิมเติม ผู�วิจัยได�สัมภาษณ-ในประเด็นแนวโน�มยMอยของแตMละแนวโน�ม
ตMอไปวMาผู�เชี่ยวชาญมีทัศนะอยMางไร โดยการย้ําถึงแนวโน�มท่ีเปGนไปได� ท้ังท่ีพึงประสงค-และไมMพึงประสงค-
ในอนาคตข�างหน�า เพ่ือเปGนการค�นหาหรือการแสวงหาประเด็นใหมMๆ ท่ียังไมMมีการเปmดเผยมากMอน 
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ภาพท่ี 14 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน

บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา   
 
  จากภาพท่ี 14 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา  นั้นเริ่มต�นด�วยการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน
ด�านการสื่อสารในองค-การของพนักงานบริหารงานลูกค�า จากหัวหน�างาน บุคคลในแผนกอ่ืนๆ รวมถึง
ลูกค�าท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�ามีปฏิสัมพันธ-ในการทํางานด�วย ท้ังเอกสาร หนังสือ ตารา แผMนพับ 
สื่อชนิดตMางๆ และ Internet ผMาน Website ตMาง ๆ และวิเคราะห-บทสนทนาระหวMางพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในระดับ Account Executive (AE) เพ่ือสังเคราะห-บทสนทนาจากการและสังเกต



103 
 

อากัปกิริยาของพนักงานบริหารงานลูกค�าในขณะท่ีประชุมกับลูกค�า หรือเพ่ือรMวมรMวมงาน แล�วนํา
ข�อมูลท่ีได�มาสังเคราะห-ท้ังเอกสาร (Documentary Analysis) และวิเคราะห-บทสนทนา (Conversation 
Analysis) ท้ังแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองค-การ กระบวนการสื่อสารในองค-การ อุปสรรคในการ
ติดตMอสื่อสารในองค-การ โครงสร�างการสื่อสารในองค-การ การสื่อสารระหวMางบุคคลในองค-การ 
การสื่อสารด�วยอวัจนภาษา การสื่อสารด�วยวาจา การฟYง รวมถึงการเจรจาตMอรอง โดยผู�วิจัยสังเคราะห-
ข�อมูลตMางๆ ด�วยตนเอง 

  ลําดับตMอจากนั้นผู�วิจัยรMางรูปแบบสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� โดย
การพัฒนาบทสนทนาตMางๆ ซึ่งผู�วิจัยได�กําหนดวิธีการศึกษาไว�คือ การประยุกต-ใช�เทคนิคการ
สัมภาษณ-เชิงลึกจากผู�เชี่ยวชาญและพนักงานบริหารงานลูกค�าในระดับผู�อํานวยการบริหารงานลูกค�า 
เพ่ือคัดเลือกรูปแบบการสนทนาที่เหมาะสม แล�วนํารูปแบบการสนทนาตMอรองที่เหมาะสมไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาคMาดัชนีความสอดคล�องของรูปแบบการสนทนา 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC 
เพ่ือนําไปปรับปรุงแก�ไขกMอนนํารูปแบบของสนทนาไปสังเคราะห-ข้ึนรูปแล�วรMางเปGนโปรแกรมตMอไป 
และหากพบวMามีคMา IOC สูงกวMา .60 ก็แสดงวMารูปแบบการเจรจาเชิงผลได�นั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ท่ีจะนําไปสังเคราะห- รMางข้ึนรูปเปGนโปรแกรมตMอไป หากรายการใดยังมีคMา IOC ตํ่า กวMา .60 ก็จะ
ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขและสอบถามความเห็นซํ้าอีกจนกวMาจะพบวMารายการนั้นๆ มีคMา IOC ตาม
เกณฑ-ท่ีกําหนด เพ่ือนําไปสูMข้ันตอนการสร�างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาตMอไป สําหรับผล
การตรวจสอบจะได�นําเสนอรายละเอียดไว�ในบทท่ี 4 ตMอไป   

 

ข้ันตอนท่ี 2 การใช�โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 เปGนการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานด�านการสร�างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา  
ดังภาพท่ี  15 มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา พร�อมทั้งจัดทําเอกสารและคูMมือ เพื่อใช�
ประกอบโปรแกรม ซึ่งได�จากการสังเคราะห-ข�อมูลจากการสัมภาษณ-เชิงลึก) เพื่อนํามาจัดทํา
รายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

2. ตรวจสอบความสอดคล�อง (Consistency) เชิงเนื้อหาของโปรแกรม การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยนําโปรแกรมท่ีสร�างข้ึนไปตรวจสอบความสอดคล�องเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิค
การหาคMาสัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส- (Fleiss’s Kappa) ซ่ึงเปGนการใช�วัดความเห็นพ�องต�องกัน
สําหรับข�อมูลท่ีได�จากการวัดเชิงจําแนกประเภท โดยผู�วิจัยนําคําแบบสอบถามเกี่ยวกับรMางของ
โปรแกรม ไปขอคําแนะนาจากอาจารย-ที่ปรึกษาการวิจัย และปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมตาม
ข�อเสนอแนะ จากนั้นนําไปให�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยขอหนังสือแนะนําตัวและขอความ
อนุเคราะห-ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความ
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อนุเคราะห-ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล�องระหวMางโปรแกรมกับวัตถุประสงค-การวิจัย และ
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช� รวมถึงการตรวจสอบความสอดคล�อง (Consistency) ตามเทคนิคแคปปา 
ของฟลิสส- เพ่ือนาไปปรับปรุงแก�ไขกMอนนําโปรแกรม ไปทดลองใช�จริงมีรายละเอียด ดังนี้ 

สถิติแคปปาสําหรับกรณีมีผู�ประเมิน 3 คนข้ึนไปนั้นฟลีสส- (Fleiss, 1971) ได�พัฒนาสถิติ
แคปปาสําหรับการประเมินท่ีมีผู�ประเมินต้ังแตM 3 คนข้ึนไปท่ีเรียกวMา สถิติฟลิสส-แคปปา (Fleiss’s 
Kappa Statistic) เกณฑ-การพิจารณาระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปา เปGนเกณฑ-การพิจารณา
ระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปาตามแนวทางของแลนดิส และค็อช (Landis and Koch, 1977) 
ดังแสดงตามตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 ระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปา ตามแนวทางของแลนดิสและค็อช (Landis and 

Koch, 1977)  

ค0าสถิติแคปปา ระดับความสอดคล�องระหว0างผู�ประเมิน 

0.81-1.00 ความสอดคล�องดีมาก (Almost Perfect) 

0.61-0.80 ความสอดคล�องดี (Substantial) 

0.41-0.60 ความสอดคล�องปานกลาง (Moderate) 

0.21-0.40 ความสอดคล�องพอใช� (Fair) 

0.00-0.20 ความสอดคล�องเล็กน�อย (Slight) 

          น�อยกวMา 0.00 ไมMมีความสอดคล�อง (Poor) 

ท่ีมา: ประสพชัย พสุนนท-, “การประเมินความเชื่อมั่นระหวMางผู�ประเมินโดยใช�สถิติแคปปา,”  
วารสารวิชาการศิลปะศาสตร3ประยุกต3 8, 1 (2558): 8. 
 
   ผลการตรวจสอบพบวMาระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปา ท่ีผMานมาตรฐานและเปGนท่ี
ยอมรับได�นั้น ต�องอยูMในระดับมากกวMา 0.61 สามารถใช�สูตรได�ดังนี้ โดยมีคํ่าสถิติท่ีอธิบายคือ  

                
 Pa = คMาสัดสMวนท่ี k Raters ท่ีมีความเห็นสอดคล�องกัน  
 Pe = คMาสMวนท่ี k Raters ท่ีมีความสอดคล�องกันโดยบังเอิญ  
 โดยมีระดับของความสอดคล�องของข�อคําถามท่ีระดับ 1-5 คือ  

 ระดับ 5 มีความสอดคล�องมากท่ีสุด  
 ระดับ 4 มาก  
 ระดับ 3 ปานกลาง  

KF   =  Pa - Pe 
 1 - Pe 

^
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 ระดับ 2 น�อย 
 ระดับ 1 น�อยท่ีสุด 

3. การทดลองใช� (Try Out) แบบทดสอบท่ีผMานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยจัดพิมพ-เปGนฉบับแล�วนําไปทดลองใช�กับพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา จํานวน 
30 คน จากนั้นจึงรวบรวมข�อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห-คMาความยากงMายของข�อสอบ (Item Difficulty or 
Easiness: p) แล�วคัดเลือกข�อสอบท่ีมีคMาระหวMาง 0.20 - 0.80 มาวิเคราะห-คMาอํานาจจําแนกของ
ข�อสอบ (Item Discrimination: r) โดยคัดเลือกข�อสอบท่ีมีคMา r ต้ังแตM 0.20 ข้ึนไป นําไปวิเคราะห-คMา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ ด�วยวิธีการของคูเดอร- ริชาร-ดสัน (Kuder – 
Richardson Method) ซ่ึงเปGนการใช�แบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับผู�ทดสอบครั้งเดียว ท้ังนี้ 
ผู�วิจัยเลือกใช�สูตร KR-21 เนื่องจากแบบทดสอบครั้งนี้จะกําหนดให�มีคMาความยากในแตMละข�อใกล�เคียง
กันตามแนวคิดของแฟรงเคล และ วอลเลน (Fraenkel and Wallen, 1993) โดยหากมีคMาอยูMระหวMาง 
0 - 1.00 และมีคMาท่ีเข�าใกล� 1.00 แสดงวMาแบบทดสอบมีคMาความเชื่อม่ันสูง มีความเชื่อถือได�สามารถ
วัดได�มีความสอดคล�องภายในและสามารถนําไปใช�ประเมินความรู�ของผู�เข�ารMวมโปรแกรมได� 

4. นําโปรแกรมไปทดสอบเพ่ือเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� กับ
กลุMมเปfาหมาย ในภาคสนาม ได�แกM พนักงานบริหารลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาท่ีสังกัดอยูMในสมาคม
โฆษณาแหMงประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา
แบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental) แบบสองกลุMมมีกลุMมควบคุมวัดกMอน จํานวน 12 คน และหลัง
การทดลอง จํานวน 12 คน (pretest-posttest control and experimental groups design) ซ่ึง
สอดคล�องกับแนวคิดขององอาจ นัยพัฒน- (2551) มีลักษณะ ดังตารางท่ี 7 

 
   

ตารางท่ี 7 รูปแบบการทดลองแบบสองกลุMมมีกลุMมควบคุมวัดกMอนและหลังการทดลอง (pretest-
posttest control and experimental groups design)    
กลุMม ทดสอบกMอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 
C T1 ~X T2 

 

ท่ีมา: มาเรียม นิลพันธ-,  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร3และสังคมศาสตร3,  พิมพ-ครั้งท่ี 3  (นครปฐม: 
คณะศึกษาศาสตร- มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 145. 
 
  เม่ือ   E แทน กลุMมทดลอง คือ กลุMมพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีทําการทดสอบกMอน
และหลังการทดลองโปรแกรมฯ 
   C  แทน กลุMมควบคุม คือ กลุMมพนักงานบริหารงานลูกค�าไมMได�ผMานการทดลอง
โปรแกรมฯ 

 T1  แทน การทดสอบกMอนการทดลอง (pretest) 
 T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง (posttest) 
 X  แทน ดําเนินการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนา 
 ~X  แทน ไมMมีการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาแตMอยMางใด 
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  ในการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ในภาคสนาม มีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 พ้ืนท่ีดําเนินการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 

 สําหรับพ้ืนท่ีในการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา การวิจัยและพัฒนานี้ได�แกM บริษัทตัวแทน
โฆษณาในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปGนกลุMมบริษัทที่ผู�วิจัยปฏิบัติในตําแหนMงผู�อํานวยการฝ�าย
บริหารงานลูกค�า กลMาวคือเพ่ือเปGนการสะดวกตMอการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ตลอดจนเพ่ือเปGน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด�านบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา สMงผลให�การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพอีกด�วย บริษัทตัวแทนโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สังกัดสมาคมโฆษณาแหMง
ประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT)  มีจํานวนท้ังสิ้น 57 บริษัท 
  4.2 กลุMมเปfาหมายการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม     

4.2.1 กลุMมเปfาหมายสําหรับการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาภาคสนามครั้งนี้ได�แกM 
พนักงานบริหารงานลูกค�าได�มาด�วยวิธีการสุMมอยMางงMาย โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบMง
ออกเปGน 2 กลุMม ดังนี้ คือ 1) กลุMมทดลอง และ 2) กลุMมควบคุม สําหรับรายละเอียดของกลุMมเปfาหมาย
แตMละกลุMมเปGนดังนี้ 

4.2.2 กลุMมทดลองจํานวน 12 คน และกลุMมควบคุม จํานวน 12 ประกอบด�วย 
พนักงานบริหารลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสังกัดสมาคมโฆษณาแหMง
ประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าท้ัง 2 กลุMม  
  4.3 การสร�างความรู�ความเข�าใจแกMกลุMมเปfาหมายในการทดลองโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
ในภาคสนามแกMกลุMมเปfาหมายผู�วิจัยได�นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองโปรแกรมให�
กลุMมเปfาหมายได�ทราบในประเด็น ดังตMอไปนี้ 1) รายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) ข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลา 
การดําเนินการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาในภาคสนาม 3) การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
เสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรม
โฆษณากMอนและหลังการทดลองโปรแกรม 
  4.4 ระยะเวลาการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ของการทดลองโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ใน
ภาคสนามกับกลุMมเปfาหมายในครั้งนี้ใช�ระยะเวลา 1 ภาคเรียน คือภาคเรียนท่ี 1/2559 (กุมภาพันธ- 
2559 - กรกฎาคม 2559) 
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  4.5 งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช�ในการดําเนินการ 
 การดําเนินการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง

ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ในภาคสนามกับกลุMมเปfาหมายนี้ ผู�วิจัยใช�
งบประมาณและทรัพยากรสMวนตัว สMวนผู�ดําเนินการและวิทยากรในข้ันการทดลองโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาใน
ภาคสนามแตMละกิจกรรมและรูปแบบ ผู�วิจัยเปGนผู�ดําเนินการเอง  
  4.6 แผนการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 

 การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาในภาคสนาม กําหนดระยะเวลาไว� 1 วัน คือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2559 โดยมีกําหนดการในการดําเนินการ รายละเอียดดังตารางท่ี 8  

 
 

ตารางท่ี 8  แผนการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

ท่ี กิจกรรม กลุ0มเป6าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมช้ีแจงเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�แกM

กลุMมเปfาหมายถึงการทดลองโปรแกรม 
 

1) กลุMมทดลอง 
2) กลุMมควบคุม 

ในระหวMางชMวงต�นเดือน
พฤษภาคม ประมาณ 1  
ช่ัวโมง 

2 ดําเนินการตามโครงการภาคทฤษฎีเพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
มีกิจกรรมดังน้ี 
1) ประเมินกMอนการทดลองโปรแกรม (Pretest) 
2) ดําเนินการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า 

 
 
 
 
1) กลุMมทดลอง 
2) กลุMมควบคุม 
กลุMมทดลอง 

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
ระยะเวลา 1 วัน 
 
 
 

3 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (Pre-
Posttest) ประกอบด�วย 
1)แบบประเมินความรู�ด�านทักษะการสื่อสารโดย
เปรียบเทียบกMอนและหลังการเข�ารMวมโปรแกรม 
รวมถึงเปรียบเทียบระหวMางกลุMมทดลองและกลุMม
ควบคุม  
2) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุMมทดลองท่ี
มีตMอโปรแกรม  
3) แบบประเมินโปรแกรมจากการประยุกต-ใช�ความรู�
ด�านการสื่อสารจากภาคทฤษฎีสูMภาคปฏิบัตเิพ่ือเกิด
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� โดย
เปรียบเทียบกMอนและหลังการเข�ารMวมโปรแกรม 

1) กลุMมทดลอง 
ประเมินชุดท่ี 1-3 
2) กลุMมควบคุม 
ประเมินชุดท่ี 1 
และ 3 

กMอนการทดลองโปรแกรม 
และหลังสิ้นสดุการทดลอง
โปรแกรมในภาคสนาม 

4 วิเคราะห-และสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมภาคสนาม 

ผู�วิจัย หลังแล�วเสร็จการ
ประเมินผลหลังการพัฒนา
ตามโปรแกรม (Posttest) 
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5. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

  ผู�วิจัยประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพนักงานบริหารงานลูกค�ากลุMมทดลองกMอนและ
หลังการเข�ารMวมโปรแกรมนั้น โดยประยุกต-ใช�สถิติการทดสอบลําดับเครื่องหมายของข�อมูลท่ีจับกัน
เปGนคูMของวิลคอกซ-สัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test) ซ่ึงเปGนสถิติท่ีใช�เพ่ือ
ทดสอบดูวMาระดับความรู�หรือทักษะด�านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีเปGนกลุMมทดลอง
จําแนกตามกMอนและหลังการเข�าโปรแกรม ทําให�เกิดคMาคูMลําดับ (Xi, Yi) เพ่ือจะได�ศึกษาดูวMามัธยฐาน
ของ Xi และคMามัธยฐานของ Yi มีคMาแตกตMางกันหรือไมMอยMางไร ซ่ึงมีข้ันตอนการทดสอบดังนี้ ข้ันท่ี 1 
ต้ังสมมติฐานเพ่ือทดสอบ ข้ันท่ี 2 หาคMาแตกตMางระหวMาง Xa และ Xb โดยให� Di = Xai – Xbi ข้ันท่ี 3 
ให�ลําดับท่ีของคMา | D | โดยให�คMา | Di | ท่ีมีคMาตํ่าสุดเปGนลําดับท่ี 1 และคMา | Di | ท่ีมีคMารองตํ่าสุดเปGน
ลําดับท่ี 2 และให�ลําดับตMอไปเรื่อยๆ จนถึงคMา | Di | ท่ีมีคMาสูงสุดเปGนลําดับท่ี n สําหรับกรณีท่ีมีคMา
เทMากันหลายๆ คMา ให�ใช�ลําดับท่ีเฉลี่ย ถ�า Di = 0 จะไมMนํามาพิจารณา ซ่ึงมีผลทําให�ขนาดตัวอยMาง
ลดลง ข้ันท่ี 4 ให�เครื่องหมายของลําดับท่ี จากข้ันท่ี 3 ตามเครื่องหมายของ Di และข้ันท่ี 5 หาผลบวก
ของลําดับท่ี ท่ีมีเครื่องหมายเหมือนกัน (จากข้ันท่ี 4) โดยให�   
  T+ คือผลบวกของลําดับท่ีของ | Di | ท่ีมีคMาเปGนบวก 
  T- คือผลบวกของลําดับท่ีของ | Di | ท่ีมีคMาเปGนลบ 

  สําหรับการทดลองนี้ผู�วิจัยได�กําหนดกลุMมตัวอยMาง จํานวน 2 กลุMม ประกอบด�วย กลุMม
ทดลอง จํานวน 12 คน และกลุMมควบคุม จํานวน 12 คน ซ่ึงท้ัง 2 กลุMมมีความเปGนอิสระตMอกันและไมM
ได�เกิดรMวมกัน โดยข�อมูลจากกลุMมตัวอยMางสามารถเรียงอันดับได� หรือมีลักษณะเปGนมาตรอันดับ 
(Ordinal Scale) กลMาวคือ เปGนข�อมูลท่ีสามารถแบMงเปGนกลุMมได� สามารถบอกอันดับท่ีของความ
แตกตMางได� แตMไมMสามารถบอกระยะหMางของอันดับท่ีแนMนอนได� หรือไมMสามารถเปรียบเทียบได�วMา
อันดับท่ีจัดนั้นมีความแตกตMางกันของระยะหMางเทMาใด ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ กัลยา วานิชย-
บัญชา (2556) ดังนั้น ผู�วิจัยจึงใช�วิธีการของแมนวิทนีย- (the Mann – Whitney U test) ซ่ึงมีความ
เหมาะสมตามเง่ือนไขกับการวิจัยท่ีมุMงเน�นการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตMางระหวMางคุณลักษณะ
ของข�อมูลดังกลMาวโดยนํามาประยุกต-ใช�ในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารฯ ซึ่งกําหนดให�ตัวสถิติ U คือ การนับจํานวนคMาสังเกตในตัวอยMางชุดหนึ่งท่ีนําหน�า 
(Exceeding) แตMละคMาสังเกตในตัวอยMางอีกชุดหนึ่งในข�อมูลท่ีนํามารวมกันและเรียงลําดับซ่ึงมีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 

สูตร            
เม่ือ N1 แทน ขนาดของกลุMมทดลอง 

N2 แทน ขนาดของกลุMมควบคุม 
Ri แทน ผลรวมเรียงลําดับของกลุMมตัวอยMาง 
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  การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดคะแนนประเมินการเปGน
คะแนนด�านทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ตามกิจกรรมของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกในบริษัทตัวแทนโฆษณากลุMมทดลองสูงกวMา
กลุMมควบคุม โดยให�กMอนการทดลองโปรแกรมภาคสนาม หรือ Null Hypothesis (H0) ได�แกM กลุMม
ทดลอง (A) และ กลุMมควบคุม (B) มีลักษณะของการแจกแจงของข�อมูลเหมือนกัน และเม่ือผู�เข�ารMวม
ได�ผMานการทดลองโปรแกรมภาคสนามแล�ว จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ Alternative Hypothesis (H1) 
กลMาวคือ กลุMมทดลองมีลักษณะของการแจกแจงของข�อมูลแตกตMางจากกลุMมควบคุม ในลักษณะ     
H1: A > B ซ่ึงเปGนการทดสอบแบบทิศทางเดียว (One-Tailed)  

  ข้ันตอนการใช�โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกในบริษัทตัวแทนโฆษณา ซ่ึงเปGนข้ันตอนท่ี 2 ของการดําเนินการวิจัยสามารถ
เขียนเปGนแผนผังแสดงข้ันตอนได�ตามภาพท่ี 15 

  ข้ันตอนการสร�างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า เริ่มจาก ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรม
เสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรม
โฆษณา พร�อมท้ังจัดทําเอกสารและคูMมือ เพ่ือใช�ประกอบโปรแกรม ซ่ึงได�จากการสังเคราะห-ข�อมูลจาก
การสัมภาษณ-เชิงลึก ผู�เชี ่ยวชาญทั้งที่เปGนนักวิชาการ และพนักงานบริหารงานลูกค�าในระดับ
ผู�อํานวยการบริหารงานลูกค�า เพ่ือนํามาจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา แล�วดําเนินการ
ตรวจสอบความสอดคล�อง เชิงเนื้อหาของโปรแกรม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนํา
โปรแกรมท่ีสร�างข้ึนไปตรวจสอบความสอดคล�องเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาคMาสัมประสิทธิ์แคปปา 
ของฟลิสส- (Fleiss’s Kappa) แล�วนําโปรแกรมไปทดสอบเพ่ือเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได� กับกลุMมเปfาหมายในภาคสนาม ได�แกM พนักงานบริหารลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ท่ี
สังกัดอยูMในสมาคมโฆษณาแหMงประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) โดยใช�ระเบียบ
วิธีวิจัยและพัฒนาแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental) แบบสองกลุMมมีกลุMมควบคุมวัดกMอน จํานวน 
12 คน และหลังการทดลอง จํานวน 12 คน (pretest-posttest control and experimental 
groups design) และดําเนิน การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
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ภาพท่ี 15  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�า  

เริ่มต�น  

จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา 

เชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

และจัดทําเอกสาร  คูMมือ เพ่ือใช�ประกอบโปรแกรม 

ประเมินโดยผู�เช่ียวชาญ
(Fleiss’s Kappa) 

 

ทดลองภาคสนาม โดยใช�วิธีก่ึงทดลอง 

กลุ0มทดลอง กลุ0มควบคุม 

����ก�����	���
���ก��ก��������������ก���������	�����
���

���ก�����	��������ก 
�!��"#���ก����$�%� 

ปรับแก�
ไข

ผMาน 

สิ้นสุด 

Mann-Whitney U Test 

ประสิทธิภาพการใช�โปรแกรม 

Wilcoxon Singed Ranks Test 
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  จากขั้นตอนทั้ง 2 ขั้นตอนดังกลMาวข�างต�น สามารถสรุปเปGนขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ได�ดังภาพท่ี 16 

 
 
ภาพท่ี 16  ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ

พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 
  จากภาพท่ี 16 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา

เชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา เริ่มต�นกระบวนการด�วยการการศึกษา
ข�อมูลพ้ืนฐานด�านการสื่อสารในองค-การของพนักงานบริหารงานลูกค�า จากหัวหน�างาน บุคคลใน
แผนกอื่นๆ รวมถึงลูกค�าที่พนักงานบริหารงานลูกค�ามีปฏิสัมพันธ-ในการทํางานด�วย ท้ังเอกสาร 
หนังสือ ตารา แผMนพับ สื่อชนิดตMางๆ และ Internet ผMาน Website ตMางๆ แล�วนําข�อมูลท่ีได�มาทําการ
การวิเคราะห-เอกสาร (Documentary Analysis) รวมถึงการประยุกต-ใช�เทคนิคการวิจัยแบบการ
วิเคราะห-บทสนทนา (Conversation Analysis: CA) เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองค-การ 
กระบวนการสื่อสารในองค-การ อุปสรรคในการติดตMอสื่อสารในองค-การ โครงสร�างการสื่อสารใน
องค-การ การสื่อสารระหวMางบุคคลในองค-การ การสื่อสารด�วยอวัจนภาษา การสื่อสารด�วยวาจา การฟYง 
รวมถึงการเจรจาตMอรอง โดยทําการสังเคราะห-ข�อมูลตMางๆ โดยผู�วิจัย  

  ลําดับตMอจากนั้นผู�วิจัยดําเนินการรMางรูปแบบสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิง
ผลได� แล�วดําเนินการพัฒนาบทสนทนา ซ่ึงผู�วิจัยได�ประยุกต-ใช�เทคนิคการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพ่ือคัดเลือกรูปแบบการสนทนาท่ีเหมาะสม แล�วนํารูปแบบการสนทนาท่ีเหมาะสมไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาคMาดัชนีความสอดคล�องของรูปแบบการสนทนา 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC 
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เพ่ือนําไปปรับปรุงแก�ไขกMอนนํารูปแบบของสนทนาไปสังเคราะห-ข้ึนรูปแล�วรMางเปGนโปรแกรมตMอไป 
และหากพบวMามีคMา IOC สูงกวMา .60 ก็แสดงวMารูปแบบการเจรจาเชิงผลได�นั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ท่ีจะนําไปสังเคราะห- รMางเปGนเปGนโปรแกรมตMอไป หากรายการใดยังมีคMา IOC   ตํ่ากวMา .60 ก็จะ
ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขและสอบถามความเห็นซํ้าอีก จนกวMาจะพบวMารายการนั้นๆ มีคMา IOC ตาม
เกณฑ-ท่ีกําหนด  

   ลําดับตMอไปคือข้ันตอนการใช�โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา เปGนรูปของเอกสาร คูMมือ สื่ออิเล็คทรอนิกส- 
เพ่ือใช�ประกอบโปรแกรม ซึ่งได�จากการสังเคราะห-ข�อมูลจากการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth 
Interview) ดังกลMาว แล�วนํามาจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา แล�วดําเนินการตรวจสอบความ
สอดคล�อง (Consistency) เชิงเนื้อหาของโปรแกรม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนํา
โปรแกรมท่ีสร�างข้ึนไปตรวจสอบความสอดคล�องเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาคMาสัมประสิทธิ์แคปปา 
ของฟลิสส-  (Fleiss’s Kappa)  

  ลําดับตMอไปนําโปรแกรมไปทดสอบเพ่ือเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได� กับกลุMมเปfาหมายในภาคสนาม ได�แกM พนักงานบริหารลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีสังกัดอยูM
ในสมาคมโฆษณาแหMงประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัย
และพัฒนาแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental) แบบสองกลุMมมีกลุMมควบคุมวัดกMอน จํานวน 12 คน 
และหลังการทดลอง จํานวน 12 คน (pretest-posttest control and experimental groups 
design) และดําเนินการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา  และสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณาเปGนลําดับตMอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
ในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 

 บทนี้เป�นการนําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ของข้ันตอนท่ี 1 และข้ันตอนท่ี 
2 เพ่ือตอบวัตถุประสงค2คือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลการทดลอง
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา โดยนํา เสนอในรูปแบบการพรรณนาความเรียงประกอบตาราง รูปภาพและอ่ืนๆ 
ตามลําดับ ดังนี้ 1) ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) การใช�โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ตามลําดับดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น ผู�วิจัยได�จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในบทท่ี 2 ซ่ึงเป�นการนําแนวคิดทฤษฎีท่ีได�จากการศึกษามาเป�นกรอบแนวคิด
พ้ืนฐานในการสร�างและออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา และทําการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ด�วยการศึกษา
ข�อมูลพ้ืนฐานด�านการติดต=อสื่อสารในองค2การของพนักงานบริหารงานลูกค�า จากหัวหน�างาน บุคคล
ในแผนกอ่ืนๆ รวมถึงลูกค�าท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�ามีปฏิสัมพันธ2ในการทํางานด�วย ท้ังเอกสาร 
หนังสือ ตํารา แผ=นพับ สื่อชนิดต=างๆ รวมท้ังจาก Internet ผ=าน Website ต=างๆ ด�วย ผู�วิจัยจึงขอ
นําเสนอผลการวิเคราะห2ข�อมูล โดยแบ=งการนําเสนอผลการวิเคราะห2ข�อมูลตาม วัตถุประสงค2ของการ
วิจัย ตามลําดับดังนี้ 

1. การวิเคราะห2จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา จํานวน 10 แนวคิด 

2. การวิเคราะห2บทสนทนาระหว=างพนักงานบริหารงานลูกค�ากับผู�มีส=วนได�ส=วนเสีย 
จํานวน 1 สถานการณ2 

3. การร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาท่ีเหมาะสม 
4. การสัมภาษณ2เชิงลึกผู�เชี่ยวชาญและผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน 
5. การคัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม 
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6. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาค=าดัชนีความสอดคล�องของ
รูปแบบการสนทนา (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

7. บทสนทนาท่ีเหมาะสม 
8. ร=างโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน

บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 ข้ันตอนท่ี 2  ผลการใช�โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 เป�นการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา เพ่ือนําโปรแกรมฯ พร�อมท้ังเอกสาร คู=มือ
ประกอบโปรแกรมฯ และสื่ออินโฟกราฟฟ̀ค (Info Graphic) ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ไปทดสอบดังนี้ 

1. จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา และจัดทําเอกสาร คู=มือเพ่ือใช�ประกอบ
โปรแกรม และสื่ออินโฟกราฟฟ̀ค (Info Graphic) ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยหาค=าความเท่ียงตรงของโปรแกรมจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีจุดมุ=งหมายเพ่ือให�มีการตรวจสอบความถูกต�อง (Accuracy) ความเป�นไปได� 
(Feasibility) ความสอดคล�อง (Congruency) และความเป�นประโยชน2 (Utility) โดยใช�ค=า
สัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส2 (Fleiss’s Kappa) โดยค=าสูงสุดท่ีเป�นไปได�คือ 0.64 หมายถึงทุกฝnาย
เห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ�องต�องกัน 

3. นําโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ไปทดสอบภาคสนามโดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
(Quasi-Experimental) ใช�วิธีการสุ=มตัวอย=างแบบอย=างง=าย เลือกกลุ=มตัวอย=างเพ่ือเข�าร=วมโปรแกรม 
โดยจําแนกออกเป�น 2 กลุ=ม คือกลุ=มทดลอง จํานวน 12 คน และกลุ=มควบคุมจํานวน 12 คน มีการ
ทดลองโดยวัดก=อนและหลังการทดลอง (Pre-test-Post-test Control and Experimental Groups 
Design) 

4. ส=วนการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพนักงานบริหารงานลูกค�ากลุ=มทดลองก=อน
และหลังการเข�าร=วมโปรแกรมนั้น ผู�วิจัยประยุกต2ใช�สถิติการทดสอบลําดับเครื่องหมายของข�อมูลท่ีจับ
กันเป�นคู=ของวิล คอกซ2สัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test) ซ่ึงเป�นสถิติท่ีใช�
เพ่ือทดสอบดูว=าระดับความรู�หรือทักษะด�านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีเป�นกลุ=ม
ทดลองจําแนกตามก=อนและหลังการเข�าโปรแกรม ทําให�เกิดค=าคู=ลําดับ (Xi, Yi) เพ่ือจะได�ศึกษาดูว=า 
มัธยฐานของ Xi และค=ามัธยฐานของ Yi มีค=าแตกต=างกันหรือไม=อย=างไร อย=างไรการทดสอบลําดับ
เครื่องหมายของข�อมูลท่ีจับกันเป�นคู=ของวิลคอกซ2สัน เป�นการทดสอบเพ่ือตอบสนองสิ่งนี้ในกรณีของ
สองตัวอย=างท่ีสัมพันธ2กัน เม่ือมาตรการวัดใช�วัดท้ังความแตกต=างละขนาดของความแตกต=างของแต=ละ
คู=ของค=าสังเกต ซ่ึงมีข้ันตอนการทดสอบดังนี้ ข้ันท่ี 1 ต้ังสมมติฐานเพ่ือทดสอบ ข้ันท่ี 2 หาค=าแตกต=าง
ระหว=าง Xa และ Xb โดยให� Di = Xai – Xbi ข้ันท่ี 3 ให�ลําดับท่ีของค=า | D | โดยให�ค=า | Di | ท่ีมีค=า
ตํ่าสุดเป�นลําดับท่ี 1 และค=า | Di | ท่ีมีค=ารองตํ่าสุดเป�นลําดับท่ี 2 และให�ลําดับต=อไปเรื่อยๆ จนถึงค=า  
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| Di | ท่ีมีค=าสูงสุดเป�นลําดับท่ี n สําหรับกรณีท่ีมีค=าเท=ากันหลายๆ ค=า ให�ใช�ลําดับท่ีเฉลี่ย ถ�า Di = 0 
จะไม=นํามาพิจารณา ซ่ึงมีผลทําให�ขนาดตัวอย=างลดลง ข้ันท่ี 4 ให�เครื่องหมายของลําดับท่ี จากข้ันท่ี 3 
ตามเครื่องหมายของ Di และข้ันท่ี 5 หาผลบวกของลําดับท่ี ท่ีมีเครื่องหมายเหมือนกัน (จากข้ันท่ี 4) 
โดยให�   
  T+ คือผลบวกของลําดับท่ีของ | Di | ท่ีมีค=าเป�นบวก 
  T- คือผลบวกของลําดับท่ีของ | Di | ท่ีมีค=าเป�นลบ 

5. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมท้ัง 2 กลุ=ม คือกลุ=มทดลอง และกลุ=มควบคุม โดย
มีข�อคําถามและแบบสอบถามต=างๆ ในช=วงระหว=างเข�าร=วมโปรแกรม และนํามาวิเคราะห2ข�อมูลโดย
การประยุกต2ใช�วิธีของแมนวิทนีย2 (the Mann-Whitney U test)  

ความหมายและสัญลักษณ2ท่ีใช�ในการนําเสนอผลการวิเคราะห2ข�อมูลสําหรับบทนี้ 
ดังนี้ 

Md  หมายถึง  ค=ามัธยฐาน (Median) 
Mode  หมายถึง  ฐานนิยม (Mode) 
Q1  หมายถึง  ค=าควอไทล2ท่ี 1 
Q3  หมายถึง  ค=าควอไทล2ท่ี 3 
IQR  หมายถึง  ค=าพิสัยระหว=างควอไทล2 หรือคํ่า Q3-Q1  

(Interqurtile Range) 
Kc  หมายถึง  คํ่าสถิติแคปปา 

  ผลการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 และข้ันตอนท่ี 2 สามารถสรุปได�ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 จากการศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ผู�วิจัยได�ศึกษา
และทบทวน เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในบทท่ี 2 และนํามาสกัดเป�นแนวคิดและ
ทฤษฎีเพ่ือใช�เป�นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัยและพัฒนาอันก=อให�เกิดกระบวนการสรรค2สร�างและ
ออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา จากการวิเคราะห2เอกสาร (Doccumentary Analysis) ขององค2ความรู�ท่ี
เก่ียวข�องภายใต�กรอบแนวคิดของการวิจัย ท่ีครอบคลุมถึงแนวความคิดต=างๆ ดังนี้ แนวคิดเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมโฆษณาและการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ2 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรม แนวคิดท่ีเก่ียวข�องการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากร แนวคิดเก่ียวกับการรับรู�และการ
เรียนรู�  แนวคิดเก่ียวบุคลิกภาพ แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองค2การ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการเจรจา
ต=อรอง แนวคิดสถานการณ2เชิงผลได� แนวคิดเทคนิคการวิจัยการวิเคราะห2การสนทนา รวมถึง
การศึกษาและวิเคราะห2จากเอกสาร หนังสือ ตําราวิชาการ สื่อประเภทต=างๆ และการสืบค�นจาก
เว็บไซต2 (Website) ในอินเตอร2เน็ท (Internet) 
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1. การวิเคราะห/จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับทักษะการส่ือสารของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

  ข้ันตอนแรกของการวิจัย ผู�วิจัยเริ่มการศึกษาข�อมูลจากเอกสารท่ีเป�นข�อมูลระดับ
ปฐมภูมิ (Primary Data) คือเอกสารวิชาการ และเชิงวิชาการ ท่ีเผยแพร=ผลการศึกษาค�นคว�า วิจัย 
รายงาน เป�นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติม และข�อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) คือแอกสาร
ท่ีมีการรวบรวมและเรียบเรียงข้ึนมาใหม=จากข�อมูลปฐมภูมิ เช=น หนังสือตําราท่ีรวบรวมเนื้อหาวิชาการ
ในการเรียนการสอน รายงานทางสถิติต=างๆ อย=างไรผู�วิจัยคํานึงถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติของ
แหล=งข�อมูลท่ีนํามาศึกษาค�นคว�า โดยพิจารณาองค2ประกอบดังต=อไปนี้ 1) มีเนื้อหาท่ีถูกต�อง และผ=าน
กระบวนการพิจาณาคุณภาพจากผู�ทรงคุณวุฒิ เป�นท่ียอมรับและสามารถพิสูจน2ทางวิชาการได� 2) มี
ความครบถ�วนสมบูรณ2ของเนื้อหาตามประเด็นท่ีศึกษาค�นคว�าเพ่ือลดข�อขัดแย�งทางด�านเนื้อหา 3) มี
เนื้อหาตรงตามต�องการ และสามารถนําไปใช�ประโยชน2ในงานวิจัยได� 4) มีเนื้อหาเข�าใจง=าย ไม=มี
รายละเอียดท่ีมากเกินไป หรือน�อยเกินไป หรือมีความซับซ�อนเกินไป มีภาพประกอบคําอธิบาย เช=น 
แผนภูมิ ตารางต=างๆ เป�นต�น 5) มีลักษณะเชื่อถือได� มีระบบการอ�างอิงท่ีสมบูรณ2 และสามารถสอบ
ทานแหล=งท่ีมาของข�อมูลได�ง=าย และ 6) ทันต=อเหตุการณ2 คือเป�นข�อมูลท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบท
ในป�จจุบัน อย=างไรการเข�าถึงเอกสารและข�อมูลต=างๆ ผู�วิจัยได�กําหนดความชัดเจนของแผนการ
รวบรวมเอกสารเพ่ือให�ครอบคลุมคุณสมบัติของข�อมูลท่ีนํามาศึกษาค�นคว�า อันจะเป�นประโยชน2ต=อ
การศึกษาวิจัยต=อไป 

  นอกจากนั้น ผู�วิจัยได�ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารโดยการเปรียบเทียบกับ
เอกสารท่ีมีข�อมูลประเภทเดียวกัน เพ่ือยืนยันความถูกต�องน=าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันผู�วิจัยยังคัดเลือก
ความเป�นตัวแทนของเอกสาร ด�านของข�อมูลว=ามีความหนักแน=นเพียงพอท่ีจะนําไปใช�แทนเอกสาร
ประเภทเดียวกันได�หรือไม= จากการวิเคราะห2และสังเคราะห2เอกสารท่ีคัดเลือกแล�ว ผู�วิจัยจึงศึกษาหา
ความสัมพันธ2ระหว=างทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลต=างๆ ท่ีสนับสนุน รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือได�
คําอธิบายปรากฏการณ2ท่ีเกิดข้ึนและแนวโน�มต้ังแต=อดีตจนถึงป�จจุบัน ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม
ต=างๆ ท่ีเก่ียวข�อง พบว=าทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�านั้น 
สามารถสรุปผลสังเคราะห2ได�ว=า การเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้น มีองค2ประกอบต=างๆ ดัง
แสดงตามตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 แนวความคิดของนักวิชาการเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

นักวิชาการ รายละเอียดแนวคิด 
1.ร็อบบินส2 และโคลเตอร2 (2008) (1) การให�โอกาสผู�รับข=าวสารโต�กลับ (Use Feedback) (2) การเลือกใช�

ภาษาท่ีง=ายๆ (Simplify Language)  (3) การตั้งใจรับฟ�ง (Listen 
Actively) (4) ระงับการมีอารมณ2และความรู�สึก (Constrain 
Emotions) (5) สังเกตอากัปกิริยาของคู=สนทนา (Watch Nonverbal 
Cues) 

2.แฮร2รสิ (Harris, 2002) (1) ความมั่นใจ (2) การสร�างความใกล�ชิดและความเป�นกันเองกับคู=
สนทนา (3) การบริหารปฏิสัมพันธ2 (4) การแสดงออกทางทักษะการ
สร�างปฏิสัมพันธ2ระหว=างบุคคล (5) การปรับเข�าหาผู�อ่ืน 
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ตารางท่ี 9 แนวความคิดของนักวิชาการเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร (ต=อ) 
นักวิชาการ รายละเอียดแนวคิด 

3. ซิลัคยี และมาร2ค (Szilagyi & 
Marc, 1990) 

(1) การติดตามผลและการให�ข�อมูลย�อนกลับ (Follow-up and 
Feedback) (2) การใช�การสื่อสารหลายช=องทาง (Parallel Channels) 
(3 ) การกําหนดระยะเวลา (Timeline) (4) การเลือกใช�ระดับของคําและ
ความหมายท่ีง=าย (Simplify Language) (5) การมีศูนย2กลางข�อมูล 
(Information Center) (6) การให�รู�เท=าท่ีจําเป�น (the Exception 
Principle and the Need to Know) (7) การกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติ
ในการสื่อสาร  และ(8) การฟ�งอย=างตั้งใจ (Listen Actively)  

4. ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557)  (1) ทักษะการสื่อสาร (2) ทัศนคติ (3) ความรู� (4) สถานภาพทางสังคม
และวัฒนธรรม (5) ขอบเขตประสบการณ2  
 

5. กอบกาญจน2 วิเศษรัมย2 (2556) (1) ความน=าเช่ือถือ (2) สถานการณ2หรือสภาพแวดล�อมทางการสือ่สาร 
(3) เน้ือหาสาระ (4) ความชัดเจน เข�าใจง=าย ไม=ซับซ�อน (5) ความสามารถใน
การสื่อสารของผู�สื่อสาร (6) ช=องทางในการสื่อสาร (7) ความต=อเน่ือง
และสม่ําเสมอ 

6. ภัสวลี นิตเิกษตรสุนทร (2556) (1) ความน=าเช่ือถือ (Credibility) (2) เน้ือหาสาระ (Content) (3) บริบท
ทางการสื่อสาร (Context) (4) ความชัดเจน (Clarity) (5) ความสามารถใน
การสื่อสาร (Capability) (6) ช=องทางในการสื่อสาร (Channels) และ 
(7) ความต=อเน่ืองและสม่ําเสมอของสาร (Continuity and Consistency)  

7. อนันต2 พันนึก (2554) (1) ความเข�าใจในเรื่องท่ีต�องการสื่อ (2) การพิจารณาวัตถุประสงค2ท่ี
แท�จริงของการสื่อสารแต=ละครั้งว=าต�องการให�เกิดผลอย=างไร (3) คํานึงถึง
กาลเทศะ ความเหมาะสมของเวลา บรรยากาศสภาพแวดล�อมของการ
สื่อสาร (4) วางแผนการสื่อสารอย=างเหมาะสม (5) การรับรู�ความรู�สึก
ของผู�รับข=าวสาร (6) การใช�นํ้าเสียง ความหนักแน=น ความดังของเสียงท่ี
ใช�ในการสื่ออย=างเหมาะสม (7) การติดตามผลการสื่อสารว=าผู�รับสารมี
ความเข�าใจเพียงใด (8) การกระทําให�สอดคล�องกับท่ีได�สื่อสารข�อความ
ไว� (9) การเป�นผู�ฟ�งท่ีดี 

8. ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ2 
และธีระวัฒน2 จันทึก (2559a).   

คือ (1) การเลือกใช�สื่ออย=างเหมาะสมและหลายช=องทาง (2) การเลือกใช�
ภาษาท่ีง=ายๆ และ (3) การตั้งใจรับฟ�งหรือผู�ฟ�งท่ีดี 

9. เรดซา และคณะ (Redza et al, 
2014) 

(1) ความรู� (2) ความไว�วางใจ 

10. เคสส2เลอร2 และคณะ (Kessler,  
et al. 2015)   

(1) การติดต=อ (Contact) (2) การสื่อสาร (Communicate) (3) คําถาม
ท่ีสําคัญ (Core Question) (4) การประสานงาน (Collaborate) และ
(5)การป̀ดการสนทนา (Clossing the Loop) 

 

 
   จากตารางท่ี 9 ผู�วิจัยสังเคราะห2 แนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ออกเป�นประเด็นหลักๆ ประกอบด�วย 1) ประเด็นด�านการเพ่ิมทักษะการสื่อสารของผู�สื่อสารและผู�รับ
สาร อันประกอบด�วยทักษะการพูด ทักษะการฟ�ง ทักษะการเขียน ทักษะการอ=าน รวมถึงทักษะการใช�
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ภาษากายให�เหมาะสม 2) ประเด็นด�านเนื้อหาของสารท่ีต�องการสื่อ ท่ีต�องมีความชัดเจน เข�าใจง=าย 
ไม=ซับซ�อน 3) ประเด็นด�านสื่อหรือช=องทางท่ีเลือกใช� เนื่องจากมีความหลากหลาย ผู�ส=งสารควร
เลือกใช�สื่อท่ีมีความเหมาะสม สอดคล�องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู�รับสาร และ 4) ประเด็นด�าน
ความน=าเชื่อถือของผู�ส=งสาร เนื้อหาสาร รวมถึงการนําเสนอสารนั้น 

  ผู�วิจัยนําแนวทางการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารให�มีประสิทธิภาพ ด�านทักษะการพูด 
ทักษะการฟ�ง ทักษะการเขียน และทักษะการใช�ภาษากาย ดังมีรายละเอียดดังนี้ ทักษะการสื่อสารโดย
การพูด (Oral Communication Skills) ควรคํานึงถึงหลักการพูดดังนี้ การเริ่มต�นการพูด เช=นการพูด
ทักทายผู�ฟ�ง การเลือกใช�คําข้ึนต�นท่ีเหมาะสมกับระดับผู�ฟ�ง การนําเข�าสู=เรื่อง ต�องทําให�เกิดความสนใจ 
เช=น ใช�การกล=าวนําด�วยคําถามเพ่ือให�ผู�ฟ�งอยากรู�คําตอบ อยากติดตามเรื่องโดยตลอด ขณะพูดควร
ตรึงความสนใจของผู�ฟ�งให�ติดตามเรื่องตลอดเวลา ต�องมีศิลปะการนําเสนอ โดยนําเสนอเรื่องท่ีมี
ประโยชน2 น=าสนใจ ทันสมัย เป�นต�น และการจบเรื่องหรือการสรุปเรื่อง ให�มีความสัมพันธ2กับเรื่องราว
ท่ีนําเสนอ ส=วนทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills) นั้นโดยท่ัวไปมักใช�
ในรูปแบบของการบันทึกช=วยจํา หรือบันทึกข�อความ โดยท่ีผู�บันทึกต�องมีความสามารถดังนี้ใช�ภาษาท่ี
ถูกต�อง สั้น กระชับ ชัดเจน เขียนครบถ�วน ตรงประเด็น มีข�อมูลประกอบ เลือกใช�คําได�เหมาะสม ใช�
โครงสร�างประโยคได�หลากหลาย ถูกต�องตามหลักไวยากรณ2 มีการลําดับ ความต=อเนื่อง และใช�
เครื่องหมายวรรคตอนถูกต�องเหมาะสม   

  สําหรับทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) คือ
สภาพการสื่อสารท่ีไม=ใช�คําพูดและการเขียน หรือเป�นการสื่อสารโดยอากัปกิริยาท=าทาง เช=น การแสดง
สีหน�า เช=น ยิ้มแย�ม การประสานสายตา การเคลื่อนไหวส=วนหนึ่งส=วนใดของร=างกาย เช=น การผงก
ศีรษะ การยกมือ โบกมือ ผายมือ การสัมผัส เช=น จับมือ แตะไหล= โอบกอด รูปร=างหน�าตา  ระดับ
ความดังของเสียง โทนเสียง ระยะความใกล�ไกลระหว=างผู�พูดกับผู�ฟ�ง ช=วงเวลาท่ีใช�ในการสื่อสาร  การ
จัดท่ีนั่ง เช=นการจัดห�องสัมมนา ห�องเรียน ห�องประชุม มีผลต=อการสื่อสาร เสื้อผ�าเครื่องแต=งกาย เป�น
ต�น ในขณะท่ีทักษะการฟ�ง (Listening Skills) นั้นเป�นทักษะท่ีสามารถพัฒนาได� ด�วยการปฏิบัติ
ดังต=อไปนี้ กําหนดวัตถุประสงค2ของการฟ�งให�ชัดเจนนั่นคือต�องรู�ว=าสิ่งท่ีกําลังฟ�งนั้นคือเรื่องอะไร และ
สามารถเตรียมข�อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน2ในการฟ�ง มีสมาธิในการฟ�ง คือต�องต้ังใจฟ�ง มุ=งม่ันจด
จ=อกับเรื่องท่ีฟ�ง และเตรียมคําถามเม่ือมีประเด็นท่ีสงสัย มีมารยาทในการฟ�ง ด�วยการสํารวมกิริยา
ท=าทางต=างๆ เพ่ือให�เกียรติผู�พูดและผู�ฟ�งคนอ่ืนๆ เช=น ไม=พูดคุยกับผู�อ่ืนๆ ไม=หลับแล�วกรนส=งเสียง
รบกวน เป�นต�น วิเคราะห2ผู�พูด เพ่ือทราบถึงความคิด ความรู�สึก ความรู� และประสบการณ2ของผู�พูด 
ซ่ึงเป�นผลดีท่ีทําให�สามารถวิเคราะห2ข�อมูลท่ีได�รับฟ�งมา และ สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟ�ง
ได� โดยท่ีผู�ฟ�งต�องสามารถตอบตอบตนเองได�ว=า เรื่องท่ีฟ�งนั้นเป�นเรื่องเก่ียวกับอะไร สิ่งใดเป�น
สาระสําคัญของเรื่อง เป�นต�น  

  อย=างไรรูปแบบของการฟ�งที่ได�ผลนั้นผู�ฟ�งที่ต�องการแก�ไขป�ญหาการฟ�ง ควรมี
พฤติกรรมดังนี้  หยุดพูด ทําให�ผู�พูดรู�สึกสบายใจ แสดงให�เห็นว=ากําลังต�องการฟ�งด�วยการมองและ
แสดงความสนใจผู�พูดไม=อ=านอะไรขณะท่ีผู�พูดกําลังพูดด�วย เอาสิ่งท่ีทําให�ว็อกแว็กออกไป เช=น การ
เคลื่อนไหวไปมา เคาะโต�ะ ควงปากกา เห็นใจผู�พูดโดยพยายามทําตัวเองให�เข�าใจทัศนะของผู�พูด 
อดทนไม=ขัดจังหวะผู�พูดไม=เดินหนีหรือเดินไปท่ีประตู ระงับอารมณ2ไม=โกรธเพราะจะทําให�รับข�อมูล
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ผิดพลาด อย=าโต�เถียง ถามคําถามเพราะการถามจะทําให�ผู�พูดมีกําลังใจและกระตือรือร�น และหยุดพูด
จนกว=าผู�พูดจะพูดจบ เหมือนข�อแรก เพราะเป�นสิ่งสําคัญทําทําให�การฟ�งมีประสิทธิภาพ  

2. การวิเคราะห/บทสนทนาระหว3างพนักงานบริหารงานลูกค�ากับผู�มีส3วนได�ส3วนเสีย  
  ข้ันตอนนี้เป�นส=วนหนึ่งของ ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ

สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงผู�วิจัยได�
ประยุกต2ใช�เทคนิคการวิจัยแบบการวิเคราะห2บทสนทนา (Conversation Analysis: CA) เพ่ือเจาะลึก
ลงไปให�เห็นป�ญหาเชิงประจักษ2ด�านทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�า โดยผู�วิจัย
ดําเนินการขอเก็บข�อมูลด�วยการบันทึกเสียงด�วยอุปกรณ2บันทึกเสียง MP3 และโทรศัพท2มือถือซัมซุง 
S5 ขณะการประชุมผู�วิจัยได�ขอนั่งร=วมเป�นผู�สังเกตการณ2เพ่ือดูอากัปกิริยาของผู�ร=วมประชุม พร�อมทํา
การจดบันทึกไว�ประกอบการวิเคราะห2และสังเคราะห2บทสนทนา ท่ีเกิดข้ึนระหว=างการประชุมภายใน 
(Internal Meeting) ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ2การทํางานจริงของบริษัท ของงานบริหารงานลูกค�ากับ
เพ่ือนร=วมงาน 

  การประชุมภายในองค2การระหว=างพนักงานบริหารงานลูกค�ากับเพ่ือนร=วมงาน คือ
เจ�าหน�าท่ีฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา (Creative) จํานวน 4 คน พนักงานฝnายควบคุมการผลิต 
(Producer) และพนักงานฝnายประสานงาน (Traffic) อีกฝnายละ 1 คน ซ่ึงข้ันตอนนี้เป�นบทวิเคราะห2
ข�อมูลท่ีได�มาจากการพูดคุยกันเป�นหลัก อย=างไรก็ตามผู�วิจัยยังนําข�อมูลจากการสังเกตมาใช�ในบางช=วง
ของการวิเคราะห2ข�อมูลด�วย เพื่อให�การอธิบายเรื่องการสื่อสารในสถานการณ2การประชุม ซ่ึงเป�น
ส=วนหนึ่งของการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค�า มีความชัดเจนมากข้ึน 

  การนําเสนอข�อมูล (Data Presentation) ในขั้นตอนนี้ผู�วิจัยนําเสนอข�อมูลใน
ลักษณะเชิงพรรณนาร=วมกับการยกบทพูด (Excerpt) และภาพท่ีมีการป̀ดบังใบหน�าผู�ร=วมประชุม มา
ประกอบคําอธิบาย โดยบทพูดและภาพท่ียกมาเป�นบทพูดท่ีเกิดข้ึนจริงภายใต�สถานการณ2ของการ
ประชุมร=วมกันในบริษัทระหว=างพนักงานบริหารงาลูกค�า และผู�มีส=วนได�ส=วนเสียหรือเพ่ือนร=วมงาน
แผนกอ่ืนๆ ของบริษัท เดนท2สุ (ประเทศไทย) จํากัด อย=างไรตามข�อบังคับของวิธีวิทยาการวิเคราะห2
การสนทนาและข�อตกลงร=วมกันของนักวิชาการด�านการวิเคราะห2การสนทนา ข�อมูลดิบคือข�อมูลท่ี
บันทึกลงในแถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน2 ส=วนข�อมูลบทสัมภาษณ2คือสิ่งท่ีถอดออกมาช=วยอํานวยความ
สะดวกในการวิเคราะห2ข�อมูลเท=านั้น ไม=ถือเป�นข�อมูลดิบ สอดคล�องตามแนวคิดของ ไพโรจน2 วิไลนุช 
(2556) 
  บทพูดท่ีเกิดข้ึนระหว=างการประชุมภายในส=วนใหญ=ภาษาไทยภาคกลาง เป�นการ
สื่อสารแบบไม=เป�นทางการ ในระหว=างการสนทนากัน ผู�ร=วมประชุมใช�ศัพท2เฉพาะด�านการโฆษณา 
รวมถึงพูดทับศัพท2ภาษาอังกฤษ ซ่ึงอยู=ภายใต�บริบทของการประชุมภายในบริษัท การยกบทพูดมา
ประกอบการอธิบายเชิงพรรณนานี้ ผู�วิจัยต�องการเป̀ดกว�างทางความคิดและเป�นการเป̀ดโอกาสให�
ผู�อ=านสามารถวิเคราะห2ข�อมูลร=วมกับผู�วิจัยในประเด็นของการตีความบทสนทนาท่ีผู�วิจัยยกมานั้น ว=า
ผู�วิจัยนั้นตีความในแต=ละประเด็นได�ถูกต�องมากน�อยอย=างไร สําหรับบทสนทนาที่ผู�วิจัยยกมานั้น 
เป�นไปตามระเบียบวิธีวิทยา ซ่ึงถือว=าเป�นข�อมูลท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Naturally Occurring Data)  
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  ผลจากการประชุมภายในบริษัท ผู�วิจัยแจกแจงผู�ร=วมประชุมออกเป�นตามตําแหน=ง
งาน คือ พนักงานบริหารงานลูกค�า พนักงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา พนักงานฝnายควบคุมการผลิต 
และพนักงานฝnายประสานงาน เพ่ือง=ายต=อการนําข�อมูลไปวิเคราะห2 และสะดวกในการเรียกผู�วิจัย
กําหนดชื่อแทน ตามตารางท่ี 10  

 
ตารางท่ี 10 แสดงตําแหน=งหน�าทีและชื่อแทนของผู�เข�าร=วมประชุม  

ตําแหน3งหน�าท่ี เพศ ช่ือแทน 
พนักงานฝnายบริหารงานลูกค�า (Account Executive) หญิง AE1 
พนักงานฝnายบริหารงานลูกค�า (Account Executive) ชาย AE2 
พนักงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา (Creative) ชาย Cr1 
พนักงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา (Creative) ชาย Cr2 
พนักงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา (Creative) ชาย Cr3 
พนักงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา (Creative) หญิง Cr4 
พนักงานฝnายควบคุมการผลิต (Producer) หญิง Pro 
พนักงานฝnายประสานงาน (Traffic) หญิง Tra 

 

  การเก็บรักษาความลับ (Confidential) ของข�อมูลส=วนตัวของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีเกิด
จากการร=วมประชุมภายใน ผู�วิจัยกําหนดใช� “ชื่อแทน” ข้ึนเพ่ือป̀ดบังชื่อ นามสกุล รวมท้ังพลาง
ใบหน�าผู�ร=วมประชุม และข�อมูลของบริษัท ท้ังนี้เพ่ือความสบายใจของกลุ=มตัวอย=างท่ีเข�าร=วมประชุม
ด�วย 

  ภายใต�บริบทการประชุมภายในระหว=างพนักงานบริหารงานลูกค�ากับเพ่ือนร=วมงานท่ี
เก่ียวข�องดังกล=าวข�างต�น ในบริษัท เดนท2สุ (ประเทศไทย) จํากัด ผู�ร=วมประชุมมีบทหน�าท่ีแตกต=างกัน 
ทํางานร=วมกันภายใต�โครงการ 1 โครงการ มีความเท=าเทียมกันทางความคิดและแสดงออกความ
คิดเห็นได�โดยอิสระ การสนทนาระหว=างการประชุมเป�นไปโดยธรรมชาติ โต�ตอบกันไปมาตาม
สถานการณ2ท่ีเกิดข้ึนระหว=างการประชุม 

  ข้ันตอนนี้ผู�วิจัยแสดงการวิเคราะห2ให�เห็นถึงโครงสร�างบทสนทนาของการประชุม
ร=วมกันระหว=างพนักงานบริหารงานลูกค�ากับเพ่ือนร=วมงานท่ีเก่ียวข�อง โดยโครงสร�างการสนทนา
ประกอบด�วย 3 ช=วงคือ ช=วงแรกคือช=วงเป̀ดการสนทนา โดยการทักทาย ช=วงท่ีสองคือช=วงการอธิบาย
ข�อมูลเพ่ือแบ=งป�นข�อมูลและเสนอข�อคิดเห็นร=วมกัน ช=วงท่ีสามคือช=วงป̀ดการสนทนา ถือเป�นการสรุป
และกล=าวลา  

  โครงสร�างบทสนทนา 
  เพ่ือให�เห็นภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารงานลูกค�าชัดเจนยิ่งข้ึน ผู�วิจัยได�
นําเสนอการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารงานลูกค�าภายใต�สถานการณ2ต=างๆ ท่ีเป�นมาตรฐานท่ัวๆ 
ไปซ่ึงเป�นสถานการณ2ท่ีต�องปฏิสัมพันธ2กับท้ังลูกค�าและเพ่ือนร=วมงานตลอดเวลา โดยแบ=งเป�นข้ันตอน
พ้ืนฐานได�ดังต=อไปนี้ ข้ันตอนท่ี 1 คือการไปรับข�อมูลจากลูกค�า หรือในวงการอุตสาหกรรมโฆษณา
นิยมเรียกทับศัพท2ว=าการรับบรีฟ (Brief) จากลูกค�าเพ่ือนําข�อมูลต=างๆ ที่ลูกค�าเตรียมให�หรือการ



121 

ซักถามข�อมูลต=างๆ จากลูกค�าให�ได�มากที่สุดเพื่อนําไปถ=ายทอดให�กับทีมงานต=อไป ซ่ึงก็จะเข�าสู=
ข้ันตอนท่ี 2 คือการเตรียมสรุปข�อมูลหรือการเตรียมบรีฟทีมงานหรือฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา เม่ือ
เตรียมข�อมูลเสร็จ พนักงานบริหารงานลูกค�าต�องทําการนัดหมายทีมสร�างสรรค2งานโฆษณาผ=านฝnาย
ประสานงาน ซ่ึงจะทําหน�าท่ีคอยประสานกับฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา เม่ือนัดหมายวันเวลาได� ก็เข�า
สู=ข้ันตอนท่ี 3 คือการสรุปงานหรือบรีฟงานให�กับฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา เพ่ือผลิตชิ้นงานโฆษณา
ตามท่ีลูกค�าต�องการ  
  หลังจากบรีฟฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณาเสร็จ ก็นัดหมายเพ่ือเข�าสู=ข้ันตอนท่ี 4 เพ่ือ
ประชุมภายในกับทีมงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนได�มากกว=า 1 ครั้ง เช=นการประชุมภายในเพ่ือให�ข�อมูลเพ่ิมเติม
กับฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณาท่ีเคยขอไว�จากข้ันตอนการบรีฟงาน หรือการประชุมภายเพ่ือนําชิ้นงาน
โฆษณาท่ีฝnายสร�างสรรค2งานลูกค�าทําเสร็จแล�วมาให�ฝnายบริหารงานลูกค�าดูก=อนท่ีจะนํางานไปเสนอ
งานลูกค�า เพ่ือตรวจความถูกต�อง ความสมบูรณ2ของชิ้นงานว=าตรงตามท่ีลูกค�าต�องการหรือไม= หาก
พิจารณาเห็นว=ายังมีจุดบกพร=อง และเป�นประเด็นท่ีสําคัญต�องเสนอแนะให�ฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา
ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�ถูกต�อง และข้ันตอนสุดท�ายคือ การนําเสนองานโฆษณากับลูกค�า ซ่ึงใน
วันท่ีนําเสนอลูกค�าถ�าลูกค�ามีข�อเสนอแนะต�องการให�ปรับแก�เพ่ิมเติม พนักงานบริหารงานลูกค�า ต�อง
เป�นผู�ทําสรุปและนัดหมายกับฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณาอีกครั้งเพ่ือสรุปประเด็นต=างๆ ท่ีลูกค�ามี
ข�อเสนอแนะมา ซ่ึงข้ันตอนดังกล=าวสามารถแสดงได�ดังภาพท่ี 17 

 

 
 

ภาพท่ี 17 แสดงข้ันตอนพ้ืนฐานการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค�า ในสถานการณ2ต=างๆ  
 
  จากภาพท่ี 17 แสดงข้ันตอนพ้ืนฐานการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
สถานการณ2ต=างๆ นั้น ซ่ึงในข้ันตอนการวิเคราะห2บทสนทนาครั้งนี้ ผู�วิจัยวิเคราะห2บทสนทนา ใน
ข้ันตอน “ประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกค�า” ภายใต�บริบทของการประชุม ผู�สนทนามีอํานาจ
ใกล�เคียงกัน โดยผู�วิจัยแบ=งการวิเคราะห2ออกเป�นช=วงตามเนื้อหาของการสนทนาท่ีปรากฏระหว=างการ
ประชุม ตามโครงสร�างการสนทนา 3 ช=วง คือ ช=วงเป̀ดการสนทนา ช=วงการอธิบายข�อมูล และป̀ดการ
สนทนา ดังมีรายละเอียดต=อไปนี้ 
  ช3วงเป6ดการสนทนา 
  การประชุมภายใน (Internal Meeting) ก=อนนําเสนอลูกค�านั้น เป�นข้ันตอนท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการ บรีฟฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณาไปแล�ว การประชุมเกิดข้ึนได�ท้ังในห�องประชุม หรือ
บริเวณมุมพักผ=อน ท่ีบริษัทจัดไว� โครงสร�างการสนทนาเป�นแบบธรรมชาติ ใช�ภาษาท่ีไม=เป�นทางการ 
เริ่มต้ังแต=การทักทายกันแบบกันเองในฐานเพ่ือนร=วมงาน ท=าทางหรือภาษากายท่ีแสดงออกก็เป�นไป
ตามธรรมชาติ ไม=มีการประดิษฐ2เพ่ือสร�างความน=าเชื่อถือแต=อย=างใด เนื่องจากมีความคุ�นเคยกันอยู=



122 

แล�ว ทําให�ช=วงการเป̀ดสนทนานี้เป�นช=วงสั้นๆ ใช�เวลาทักทายกันเพียงแค=ประโยค หรือ 2 ประโยค เช=น 
“ไงน้ํา(.)สบายดี” แต=ก็มีการใช�ภาษากายประกอบด�วย เช=น การยิ้มทักทาย การจับมือกัน  
  ผู�วิจัยยกตัวอย=างการสนทนาในช=วงเป̀ดการสนทนา ของการประชุมภายในระหว=าง
พนักงานบริหารงานลูกค�า พนักงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา พนักงานฝnายควบคุมการผลิต และ
พนักงานฝnายประสานงาน ของบริษัท เดนท2สุ (ประเทศไทย) จํากัด การยกตัวอย=างบทพูดและการ
วิเคราะห2ในงานวิจัยนี้ ผู�วิจัยนําเสนอภาพผู�ร=วมประชุมระหว=างการประชุม บางส=วนประกอบเพ่ือ
ความชัดเจนในการวิเคราะห2 สําหรับการนําเสนอบทสนทนาเพ่ือประกอบการอธิบายในการวิเคราะห2
ข�อมูลตามระเบียบวิธีวิทยา ผู�วิจัยบอกท่ีมาของข�อมูลอย=างน�อย 3 ส=วน และสําหรับงานวิจัยนี้ผู�วิจัย
บอกท่ีมาของข�อมูล 3 ส=วน คือ ส=วนท่ี 1 บอกถึงบริษัทท่ีงานวิจัยท่ีได�เข�าไปทําการวิจัยและเก็บข�อมูล 
ส=วนท่ี 2 บอกสถานการณ2ท่ีงานวิจัยนี้ได�นํามาวิเคราะห2และเก็บข�อมูล ส=วนท่ี 3 แสดงเวลาของบท
สนทนาท่ีนํามาวิเคราะห2 เช=น 00:01:01 (ชั่วโมง:นาที:วินาที) คือบทสนทนานี้เกิดข้ึนนาทีท่ี 01 วินาที
ท่ี 01  

#1[DTL-Internal Meeting-2016-00:00:09] [เทปเสียง]* 
1      AE1      เฮลโล:::: (ชื่อ Cr2) (.)  สบายดีม้ัย

 

2      Cr2 ((ยิ้มรับ)) 
3      Cr1 =เอ�อ (.) พ่ีว=าเม่ือวานทําไมไม=เห็นพูดถึงตรงนี้กันเลย (3) ไอ�ระบบ 

ตรงนี้ 
4      Cr2 [อ�อ 
5      AE1 [ค=ะ     

 

  จากบทพูดท่ียกมา เป�นบทพูดระหว=าง AE1 และ Cr2 ในช=วงเป̀ดการสนทนา เริ่มจาก 
Cr2 เดินเข�ามาถึงบริเวณท่ีประชุม AE1 ได�เริ่มการสนทนาก=อนโดยการทักทายและกล=าวว=า “เฮลโล:::: 
Cr2 (.) สบายดีม้ัย” (บรรทัดท่ี1) จากนั้น Cr2 ก็ยิ้มรับ โดยไม=ได�กล=าวอะไร เพราะ Cr1 พูดแทรก
ข้ึนมาทันทีว=า “=เอ�อ (.) พ่ีว=าเม่ือวานทําไมไม=เห็นพูดถึงตรงนี้กันเลย (3) ไอ�ระบบตรงนี้” (บรรทัดท่ี 
3) แล�วก็นั่งท่ีเก�าอ้ี สนทนากันต=อ 
  ผู�วิจัยได�ศึกษาบทสนทนาและสามารถสรุปการเป̀ดสนทนาได�ดังนี้ บทสนทนาเริ่มต�น
ด�วยการทักทาย ซ่ึงฝnายใดฝnายหนึ่งสามารถเริ่มก=อนก็ได� เม่ือทักทายกันเสร็จทุกคนจึงนั่งกันตาม
อัธยาศัย บางคนยืนดูเอกสาร บางคนนั่งในท=าท่ีสบายๆ แบบไม=เป�นทางการ ไม=มีการเชิญให�ผู�ร=วม
ประชุมนั่งเพราะมีความคุ�นเคยเป�นกันเองอยู=แล�ว หลังจากนั้นพนักงานบริหารงานลูกค�า แจกเอกสาร
ท่ีเตรียมมา เพ่ือเข�าสู=การสนทนาช=วงต=อไป  
  ช3วงการอธิบายข�อมูล 
  ช=วงการสนทนาเป�นช=วงท่ีต=อเนื่องจากช=วงเป̀ดการสนทนา ในช=วงนี้ผู�เข�าประชุม
สนทนาเก่ียวกับเนื้อหาของงาน ความต�องการของลูกค�า หรือข�อมูลท่ีฝnายบริหารงานลูกค�าได�รับมา
เพ่ิมจากลูกค�า แล�วนํามาอธิบายให�เพ่ือนร=วมงานทราบเพ่ิมเติม ช=วงการสนทนานี้มักมีการซักถาม
เพ่ือนร=วมงาน เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันว=าลูกค�าต�องการให�ถ=ายใหม=หรือใช�วัตถุดิบท่ีมีอยู=แล�ว ทําให�
บรรยากาศการประชุมเป�นไปโดยธรรมชาติ มีการปรึกษากัน ถกเถียงกัน แบ=งป�นความคิดเห็นกัน 
ภาษาท่ีใช�เป�นภาษาท่ีไม=เป�นทางการ แสดงถึงความเป�นกันเอง เช=นพูดว=า “เอ�อ(.)” หรือ “โครตตลก



123 

เลยหวะ” หรือ “ง้ันอันนี้เด๋ียวเช็ค” เป�นต�น และพูดคุยกันในฐานะเพ่ือนร=วมงานมากกว=าหัวหน�างาน
กับลูกน�อง อย=างไรก็ตามยังมีการแสดงออกถึงความให�เกียรติกันตามความอาวุโส ด�วยการพูดลงหางเสียง
ว=า “ใช=ค=ะ” จากการบันทึกเสียงระหว=างการประชุมภายในของพนักงานบริหารงานลูกค�าและเพ่ือน
ร=วมงานของบริษัท เดนท2สุ (ประเทศไทย) จํากัด ใช�เวลาประมาณ 19 นาที สําหรับการสนทนาในการ
ประชุมภายใน 
  ต=อไปนี้เป�นการยกตัวอย=างบทสนทนาระหว=างการประชุมภายในระหว=างพนักงาน
บริหารงานลูกค�ากับเพ่ือนร=วมงาน การยกบทพูดท่ีนําเข�าสู=ช=วงการสนทนา และบทพูดท่ีเป�นประเด็น
สําหรับการวิเคราะห2โครงสร�างการสนทนาพร�อมภาพประกอบ 
  #2[DTL-Internal Meeting-2016-00:00:11] [เทปเสียง] 

1      Cr1 =เอ�อ (.) พ่ีว=าเม่ือวานทําไมไม=เห็นพูดถึงตรงนี้กันเลย (3.0) ไอ� 
ระบบตรงนี้ 

2      Cr2 [อ�อ 
3      AE1 [ค=ะ 
4      Cr1 มันต�องมี (.) ทําไมไม=พูดถึง (.) อะไรหว=า 
5      AE2 อ�อ:: มันเป�นจุดท่ี:: — 
6      Cr1 มันมันมันจะใช�รูปเดิม (.) ใช=ม้ัย  
7      AE1 =ใช=ค=ะ (.) ใช�รูปเดิมเลย (.) แบบเดิม 
8      Cr1  รูปเดิม (.) แล�วมันดูเป�นรถเก=าหรือแปล=า 
9      AE1 มันเป�นเฉพาะล�อหน�า 
10     Cr1 บ�า (.) มันเห็นบังโคลนต�องดูว=ามันเปลี่ยนอะไรหรือเปล=า (3.0)  

และสีรถไม=รู�ว=ามีสีนี้หรือเปล=าเราก็ไม=รู�นะเนียะ  
11     AE1 =อ=า (.) โอเค (.) ง้ันเด๋ียวเช็ค  
12     Cr1 =คือตรงนี้ ((ชี้ไปท่ีรูป)) ไม=รู�ว=าเหมือนเดิมหรือเปล=า (.) เพราะรถ 

เครื่องมันเปลี่ยนไป (3.0) คือแต=เขาบอกว=าใช�รูปเดิมหรือเปล=าหละ  
13     AE1 =อันนั้นเอาอันเก=า — 
14     Cr1 แล�วระบบล�อมันหายไปไหนวะเนียะ 
15     AE2 เขารีทัชออก — 
16     Cr1 โครตตลกเลยหวะ  
17     Tra (5.0) อันนั้นเขาตัดให�  
18     AE1 (3.0) ถ�าอันนี้เด๋ียวเช็ค        
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ภาพท่ี 18 DTL – Internal Meeting – 2016-00:00:46 
 

  จากบทพูดท่ียกมาเป�นบทพูดในช=วงการสนทนาระหว=างพนักงานบริหารงานลูกค�ากับ
เพ่ือร=วมงาน ในช=วงนี้เป�นช=วงท่ีต=อเนื่องจากช=วงเป̀ดการสนทนา โดย Cr1 เป�นผู�เริ่มเข�าสู=กระบวนการ
สนทนา โดยพูดว=าว=า “เอ�อ (.) พ่ีว=าเม่ือวานทําไมไม=เห็นพูดถึงตรงนี้กันเลย (3) ไอ�ระบบตรงนี้” 
(บรรทัดท่ี 1) ซ่ึงประเด็นท่ี Cr1 พูดถึงมีการใช�คําพูดท่ีอ�างถึงการประชุมท่ีผ=านมาด�วย และคําพูด
แสดงออกถึงความไม=พอใจ ว=าทําไมไม=มีใครสนใจประเด็นนี้ ซ่ึงเป�นจุดสําคัญ โดยพูดว=า “แล�วระบบ
ล�อมันหายไปไหนวะเนียะ” (บรรทัดท่ี 14) และ “โครตตลกเลยหวะ (5)” (บรรทัดท่ี 16) ในขณะท่ี
พนักงานบริหารงานลูกค�า (AE1) จะเป�นฝnายต้ังรับ ควบคุมอารมณ2 คอยให�ข�อมูลตามท่ีได�รับจาก
ลูกค�ามา กรณีท่ีไม=ทราบก็จะสอบถามาลูกค�าเพ่ิมเติมให� โดยไม=แสดงอารมณ2โต�ตอบกลับ เพ่ือรักษา
บรรยากาศการประชุมให�ดําเนินไปด�วยดี ดังท่ีเธอกล=าวว=า “ใช=ค=ะ (.) ใช�รูปเดิมเลย (.) แบบเดิม” 
(บรรทัดท่ี 7) หรือ “อ=า (.) โอเค (.) ง้ันเด๋ียวเช็ค” (บรรทัดท่ี 11) ต=อจากนั้นพนักงานบริหารงานลูกค�า 
(AE1) จึงเข�าสู=การนําเสนอข�อมูลส=วนท่ีได�รับเพ่ิมจากลูกค�า แก=เพ่ือนร=วมงาน ดังตัวอย=างบทพูดท่ี       
ยกมาดังต=อไปนี้ 
  #3[DTL-Internal Meeting-2016-00:01:35] [เทปเสียง] 
  1      AE1 พอดี (.) ด�วยความไวอะค=ะ (.) ก็เลยถามว=าจะเอาอะไร (.) ไม3เอา 

อะไร (.) จะเอาไว�ตรงไหน (.) เราจะได�เซฟเวลา (.) ก็เด๋ียว (.) 
ไอคอนยามาฮ=า (.) โซไซต้ีไทยแลนด2ย�ายไปอยู=ข�างหน�า 

  2      CR1 อืม::: 
  3      AE1 นะคะ (.) แล�วก็ (3.0) อย=างตัวข�างในอะค=ะ (.) เขาบอกแล�วว=า 

แบบ (.) พ้ืนท่ีมันจะค=อนข�างแบบกินไปเยอะสามในสี่เลยด�วยซํ้า (.) 
เพราะฉนั้นเนี่ยะ (.) ถ�าอยากให�เครื่องมันแบบ (.) มันเด=น (.) 
เนื่องจากเป�นเครื่องใหม=เราจะต�อง (.) เอ=อ (.) โบลด2ข�อมูล (.) >เขา
ก็เลยบอกว=า< (.) ง้ันเปลี่ยนขนาดเป�นเท=ากับอาสาม (3.0) ซ่ึงมัน
จะอยู=ท่ี (.) 58คูณ—  

  4      Tra 26คูณ26เซน  
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  5      AE1 (5.0) เอ=อ (.) หน�าหนึ่งคือ 26 คูณ 26 เซน (5.0) แล�วก็:: 
  6      Cr1 =หมายถึงอะไร (.) รูปแบบเล=มเหรอ 
  7      Tra [รูปแบบเล=มค=ะ (.) เพราะตอนแรก 
  8      AE1 [ไซ�เล=มค=ะ 
  9      Cr1 อ=อเหรอ 
  10    Cr2 ฟ̀กแล�วใช=ม้ัยเนี่ยะ 
  11     AE1 ใช=ค=ะ (.) ฟ̀กแล�วเท=ากับอาสาม (.) คือไม=ง้ันก็เลยบอกว=า (.)  

ถ�าเท=าเดิมอะ (.) ถ�าจะเอา (.) เครื่องใหญ=อะ (.) ทุกอย=าง (.) มันดู
แน=น (.) ไปหมดเลยอะ (.) มันดูแน=น (.) ไม=รู�จะอ=านอะไรก=อน (.) >
เขาก็เลยบอกว=า< ง้ันเอาขนาดแบบเท=ากับอาสาม ดีกว=าครับ (.) 
อันนี้ก็จะได�มีเนื้อท่ี (3.0) ในการแบบ (3.0) ไม=อึดอัดเกินไป 

  12     Cr1 <เท=าอาสาม > 
  13     AE1 ใช=ค=ะ (.) ก็คือเท=านี้ ((ยื่นตัวอย=างให�ดู)) 
  14     Cr1 เล=มมันไม=เล็ก 
  15     Tra คือเท=าเอ็นแม็ก  
  16     Cr1 (3.0) จริงเหรอ 
  17     AE1 [ค=ะ 
  18     Tra [ค=ะ 
  19     Cr1 แล�ว (.) พับแล�วมันจะเหลือแบบนี้ได�ง้ัน (5.0) ใช=เหรอ (5.0) อ=อ (.)  

26 (3.0) ก็อาจจะได� (.) >คราวท่ีแล�ว< แค=นี้นะ 
  20     AE1 ครับโผม:: แล�ว (.) ข�อมูลตัว 5 ป�ก็ยังเหมือนเดิม (.) คือหน�านี้ AE1  

ก็ว=า (.) ถ�าลงเครื่องกับลง (.) เออ (.) เด๋ียวก=อนนะ (.) เอ=อเรื่อง (.) 
ล�อหน�าเนียะ (.) ก็เต็มแล�วอะ (.) หน�านี้ 

  21     Cr1 อันนี้ (.) เหมือนเดิมเหรอ (.) ใช�โลโก�เดิมได�เลยเหรอ 
  22     AE1 [ใช�โลโก� 
  23     Tra [ใช�โลโก�เดิม 5 ป� 
  24     AE1 ใช= (.) แล�วก็มีเขียนอธิบาย (.) อยู=ด�านล=างเหมือนเดิม 
  จากบทพูดท่ียกมาเป�นบทพูดในช=วงการสนทนาระหว=างพนักงานบริหารงานลูกค�ากับ
เพ่ือนร=วมงานในช=วงนี้ พบว=าพนักงานบริหารงานลูกค�า AE1 พูดเพ่ือเข�าสู=การอธิบายข�อมูลท่ีได�รับมา
จากลูกค�า โดยพูดว=า “พอดี (.) ด�วยความไวอะค=ะ (.) ก็เลยถามว=าจะเอาอะไร (.) ไม=เอาอะไร (.) จะ
เอาไว�ตรงไหน (.) เราจะได�เซฟเวลา (.) ก็เด๋ียว (.) ไอคอนยามาฮ=า (.) โซไซต้ีไทยแลนด2ย�ายไปอยู=
ข�างหน�า” (บรรทัดท่ี 1) นอกจากนั้น AE1 ยังกล=าวว=า “นะคะ (.) แล�วก็ (3.0) อย=างตัวข�างในอะค=ะ (.) 
เขาบอกแล�วว=าแบบ (.) พ้ืนท่ีมันจะค=อนข�างแบบกินไปเยอะสามในสี่เลยด�วยซํ้า (.) เพราะฉนั้นเนียะ (.) 
ถ�าอยากให�เครื่องมันแบบ (.) มันเด=น (.) เนื่องจากเป�นเครื่องใหม=เราจะต�อง (.) เอ=อ (.) โบลด2ข�อมูล 
(3.0) >เขาก็เลยบอกว=า< (.) ง้ันเปลี่ยนขนาดเป�นเท=ากับอาสาม (3.0) ซ่ึงมันจะอยู=ท่ี (.) 58คูณ —” 
(บรรทัดท่ี 3) ระหว=างการอธิบายของ AE1 เพ่ือนร=วมงานก็พูดแทรกบ�าง แสดงความคิดเห็นบ�าง        
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แต=บรรยากาศการประชุมภายในก็เริ่มดีข้ึน ดังตัวอย=างบทพูดของ Cr1 ท่ีว=า “อืม:::” (บรรทัดท่ี 2) 
“อ=อเหรอ” (บรรทัดท่ี 9) เป�นการพูดตอบรับสิ่งท่ี AE1 นําเสนอ นอกจากนั้น Tra ก็ช=วยสนับสนุน
ข�อมูลในขณะท่ี AE1 นําเสนอ ดังบทพูดท่ีว=า “26คูณ26เซน (5)” (บรรทัดท่ี 4) “[รูปแบบเล=มค=ะ (.) 
เพราะตอนแรก” (บรรทัดท่ี 7) “คือเท=าเอ็นแม็ก (3)” (บรรทัดท่ี 15) “[ค=ะ” (บรรทัดท่ี 18) และ 
“[ใช�โลโก�เดิม 5 ป�” (บรรทัดท่ี 23) 
  ในระหว=างการประชุมภายใน หลังจากท่ี AE1 นําเสนอข�อมูลท่ีได�รับจากลูกค�าให�กับ
เพ่ือนร=วมงานแล�ว ยังมีการปรึกษากันในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมด�วยเพ่ือให�สอบถามความคืบหน�าของ
งานท่ีส=งมอบไปแล�วว=าลูกค�าผลิตหรือยัง ดังตัวอย=างบทพูดท่ียกมาดังต=อไปนี้ 
  #4[DTL-Internal Meeting-2016-00:15:27] [เทปเสียง] 
  1      Cr3 โบว2ชัวร2มอเตอร2อาร2สาม พิมพ2ยังเนี่ยะ 
  2      AE1 พิมพ2แล�ว (.) กระดาษ 360 กรัมด�วยนะ 
  3      Cr3 แกรม (.) หนาแกรม (.) ((หัวเราะ)) กรัมเธอจะช=างกิโลขายแล�วฮะ 

ฮะฮ=า:::: 
  4      Tra ((หัวเราะ)) ช=างได�3กิโล 
  5      AE1 แล�วAE1ก็ถามลูกค�าว=าทําไมเล=มใหญ=ขนาดนี้ (.) เขาบอกว=าหัวหน�า 

บอกว=า:: 360 ไปเลย:: มันคือบ้ิกไบค/ใช3ม้ัย เอาแกรนด/ๆ 
  6      Cr1  360 ใช=ม้ัย (.) เขาหมายถึงจับ 3 พับแบบนี้รวมกัน ฮะฮะฮา::::  

((หัวเราะ)) 
  7      AE1 ((หัวเราะ)) ฮะฮะฮะฮา 
  จากบทพูดท่ียกมาเป�นบทพูดในช=วงการสนทนาระหว=างพนักงานบริหารงานลูกค�ากับ
เพ่ือร=วมงาน ในช=วงต�นของการสนทนาเป�นการถาม-โต�ตอบ ดังคําถามของ Cr3 ท่ีพูดว=า “โบว2ชวัร2
มอเตอร2 อาร2สาม พิมพ2ยังเนียะ” แล�ว AE1 ก็โต�ตอบ โดยพูดว=า “พิมพ2แล�ว (.) กระดาษ 360 กรัม
ด�วยนะ” จากคําพูดของ AE1 พบว=าพนักงานบริหารงานลูกค�า AE1 พูดผิดจากคําว=า “แกรม” เป�น 
“กรัม” ดังตัวอย=างท่ีพูดว=า “พิมพ2แล�ว (.) กระดาษ 360 กรัมด�วยนะ” (บรรทัดท่ี 2) กลายเป�นการ
สร�างบรรยากาศสนุกสนานในการประชุมภายในไป เรียกเสียงหัวเราะจากเพ่ือนๆ ร=วมงานได� พูดไป
หัวเราะไป ดังบทพูดของ Cr3 “แกรม (.) หนาแกรม (.) ((หัวเราะ)) กรัมเธอจะช=างกิโลขายแล�วฮะ
ฮะฮ=า::::” (บรรทัดท่ี 3) หรือบทพูดของ Tra “((หัวเราะ)) ช=างได� 3 กิโล” (บรรทัดท่ี 4) หรือบทพูด
ของ Cr1 “360 ใช=ม้ัย (.) เขาหมายถึงจับ 3 พับแบบนี้รวมกัน ฮะฮะฮา:::: ((หัวเราะ))” (บรรทัดท่ี 6) 
  พบว=าช=วงการอธิบายข�อมูลของพนักงานบริหารงานลูกค�านั้น ปรากฏดังนี้ พนักงาน
บริหารงานลูกค�าเป�นผู�อธิบายข�อมูลท่ีได�รับจากลูกค�า แก=เพ่ือนร=วมงาน และเพ่ือนร=วมงานสามารถพูด
หรือถามแทรกระหว=างการอธิบายข�อมูลได�ตลอดเวลาเม่ือเกิดความสงสัย พนักงานบริหารงานลูกค�า
ต�องคอยควบคุมบรรยากาศการประชุมให�เกิดความราบรื่นท่ีสุดด�วยการหาจังหวะ เพ่ือเข�าสู=การ
อธิบายข�อมูลเม่ือมีโอกาส ทําให�การประชุมดําเนินไปอย=างราบรื่นแม�จะถูกขัดจังหวะจากเพ่ือนร=วมงานบาง
ช=วงเวลา และพยามรักษาบรรยากาศการประชุมไม=ให�เกิดความเคร=งเครียดเหมือนช=วงเริ่มการประชุม 
และสามารถเรียกเสียงหัวเราะของเพ่ือนร=วมงานได� การประชุมภายในดําเนินไปจนถึงช=วงสุดท�ายคือ
ช=วงป̀ดการสนทนา 
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  ช3วงป6ดการสนทนา 
  ช=วงป̀ดการสนทนาเป�นการสนทนาต=อเนื่องจากช=วงการอธิบายข�อมูล เป�นการสรุป
ประเด็นต=างๆ ท่ีอธิบายไปแล�ว รวมถึงสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดตามมา และกําหนดการวันนําเสนองาน
ลูกค�า เพ่ือทบทวนสิ่งท่ีประชุมไปและสรุปให�เข�าใจตรงกันอีกครั้งหนึ่งเช=น สรุปเรื่องวันท่ีต�องเข�าไป
นําเสนองานลูกค�าครั้งแรก สรุปเรื่องวันท่ีต�องเสนอราคาขายให�ลูกค�า และตรวจสอบเรื่องวันถ=ายทํา 
ไม=ตรงกับวันหยุด เป�นต�น ดังตัวอย=างบทพูดระหว=างการประชุมภายในท่ียกมา  
  #5[DTL-Internal Meeting-2016-00:19:56] [เทปเสียง] 
  1      AE1 ครับ (.) นี่คือท้ังหมดท่ีเราคุยกันอยู= 
  2      Cr3 หืม (.) ขายวันพุธใช=ม้ัย 
  3      Tra ขาย 19 วันพฤหัสฯ (.) เพราะว=า 20 เป�นวันหยุด 
  4      Pro รอบแรกเหรอคะ 19 (.) อีกวีคหนึ่งก็รอบสอง 
  5      Tra ใช=ค=ะ  
  6      Pro (3.0) ก็ถ=ายปลายๆเดือน (.) เนอะ 
  7      Cr3 ปลาย (.) ปลายหรือต�นอะ (.) ปลายหรือต�น 
  8      Pro พ่ีต�องเอาอาร2ตเวอร2คเม่ือไหร= 
  9     AE1 คือต�อง (.) ทําราคาเสร็จภายใน — 
  10     Pro 15เดือนหน�าใช=ม้ัย 
  11    AE1 ใช= 
  12 Cr3 เธอ (.) เธอต�อง (.) ดูด�วยว=าเดือนหน�าเราไป  

     (.) คอมพานีทริปนะจะ  
  13 AE1 (.) คร�าบ:: ผม:: 
  14 Cr3 ดูวันดีๆนะจะ 
  16 AE2 ก็หลบๆกันดีๆ 
  17 Pro =ไม=ชนหรอก 
  18 Cr3 ก็อย=าชนเสาร2อาทิตย2 (.) จันทร2 
  19 Tra ศุกร/ (.) เสาร2อาทิตย2จันทร2 
  20 Cr2 แล�วก็ไปพร�อมกันด�วย 
  จากบทพูดท่ียกมาเป�นบทพูดท่ียกมาในช=วงป̀ดการสนทนาระหว=างพนักงาน
บริหารงานลูกค�ากับเพ่ือนร=วมงาน  ช=วงป̀ดการสนทนานี้พนักงานบริหารงานลูกค�ากล=าวถึงบทสรุปท่ี
ได�อธิบายไป โดยใช�คําพูดว=า “ครับ (.) นี่คือท้ังหมดท่ีเราคุยกันอยู=” (บรรทัดท่ี 1) นอกจากนั้นยังสรุป
กําหนดการท่ีจะเกิดข้ึนตามมาโดยใช�การถาม-โต�ตอบ  ดังบทพูดท่ีพูดถึงวันท่ีต�องเข�าไปนําเสนองาน
ลูกค�า โดย Cr3 พูดว=า “หืม (.) ขายวันพุธใช=ม้ัย” (บรรทัดท่ี 2) แล�ว Tra โต�ตอบกลับว=า “ขาย 19 วัน
พฤหัสฯ (.) เพราะว=า 20 เป�นวันหยุด” (บรรทัดท่ี 3) นอกจากนั้นยังพูดถึงวันท่ีต�องเสนอราคาลูกค�า 
ดังบทพูดของ AE1 ว=า “คือต�อง (.) ทําราคาเสร็จภายใน (.) —” (บรรทัดท่ี 9) แต= AE1 พูดยังไม=ทัน
จบ Pro ก็พูดแทรกว=า “=15 เดือนหน�าใช=ม้ัย” (บรรทัดท่ี 10) เพราะการทําราคาของกระบวนการ
ผลิตเป�นหน�าท่ีของ Pro นั่นเอง นอกจากนั้น Pro ยังได�คาดการณ2วันท่ีต�องทําการถ=ายทํากับทีมไว�



128 

คร=าวๆ โดยพูดว=า “ก็ถ=ายปลายๆเดือน (.) เนอะ” (บรรทัดท่ี 9) นอกจากนั้น Cr3 ยังพูดถึงประเด็น
สําคัญคือเรื่องของข�อจํากัดในการดําเนินการท่ีจะเกิดข้ึนว=า อย=าให�ตรงกับกิจกรรมของบริษัท ท่ีจะ
เกิดข้ึนในช=วงนั้นด�วย โดย Cr3 พูดว=า “เธอ (.) เธอต�อง (.) ดูด�วยว=าเดือนหน�าเราไป (.) คอมพานีทริป
นะจะ (.)” (บรรทัดท่ี 12)  
  นอกจากนั้นระหว=างประชุมภายในช=วงป̀ดการสนทนา ยังพูดถึงข�อจํากัดของการผลิต
ในประเด็นท่ีสําคัญๆ เพ่ือป�องกันข�อผิดพลาดหรืออุปสรรคต=าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนการผลิต 
เช=น การถ=ายทํารถต�องถ=ายในท่ีป̀ดเพ่ือป�องกันข�อมูลลูกค�าเป̀ดเผยออกไปก=อนการเป̀ดตัวอย=างเป�น
ทางการ จึงให�พนักงานบริหารงานลูกค�าตรวจสอบกับลูกค�าก=อนท่ีจะหาสถานท่ีถ=ายทํา และป̀ดการ
สนทนาด�วยการกล=าวขอบคุณกัน ดังตัวอย=างบทพูดท่ียกมาดังต=อไปนี้ 
  #6[DTL-Internal Meeting-2016-00:21:26] [เทปเสียง] 
  1 Pro =แล�ว (.) แล�ว (.) ปกติแล�ว (.) Riding Shot พวกนี้มันนต�องไป 

ถ=ายท่ี Location (.) เด๋ียว (.) ค=อยมาว=ากันอีกทีนะ 
 

  2 Cr3 ไม=ใช=โล (.) มันต�องเป�นท่ีเป̀ดเอ�ยท่ีป̀ดอะ (.) ท่ีป`ดได�  
(.) เพราะว=ามันเป�นรถใหม= 

  3 Pro  ท่ีป`ดอีกละ (2.0) ความลับ 
  4 AE2 เช็คเรื่องความลับหน=อย (.) ว=าถ=ายได�เปล=า (.) เพราะว=า (.) มัน 

ไม=ได�มีอะไรเปลี่ยนเลย 
  5 AE1 oลับจริงจังo 

  6 Cr3 เอ�ะ (.) แต=จริงๆแล�ว (.) เขาก็เป̀ดมาแล�วนะ (.) ว=ามันจะออก  
(.) ไอ�155 (.) ถ�ามันไม=ลับขนาดนั้น (.) ถ=ายได�ก็ถ=ายโล 

  7 Cr3 =ถ=ายโล (.) แบบ Real Location  
  8 Cr3  ง=ายๆ (.) ก็ [เผื่อจะถ=ายเหมือนเอสอาร2สี่ร�อย 
  9 Tra [ถามเขาว=าเอาอย=างไง (.) เพ่ือความสบายใจ 
  10 Pro เอ=อ (.) ขอเช็คก=อนก็ได�ค=ะ (.) โอเคครับ 
  11 AE1 ได�:: 
  12 Tra เคลียเนอะ (.) อย=าลืมทําให�พ่ี Cr4 ด�วยน�า::: 
  13 AE1 คร�าบ::: ขอบคุณคร�าบ:: 
  14 Pro ขอบคุณครับ 
  เป�นช=วงท่ีทุกคนต=างช=วยกันหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับการทํางานให�ลูกค�า เพ่ือให�งาน
ออกมามีคุณภาพดีและถูกใจลูกค�ามากท่ีสุด ดังบทพูดของ Pro ท่ีว=า “=แล�ว (.) แล�ว (.) ปกติแล�ว (.) 
Riding Shot พวกนี้มันต�องไปถ=ายท่ี Location (.) เด๋ียว (.) ค=อยมาว=ากันอีกทีนะ” (บรรทัดท่ี 1) 
เพราะการถ=ายท่ีสถานท่ีจริงทําให�งานโฆษณาออกมาดูสมจริงและสวยงามกว=าการถ=ายในสตูดิโอ 
(Studio) แต=ท้ังนี้ข้ึนอยู=กับความเหมาะสมคือถ�าลูกค�าพิจารณาเห็นว=าเป�นความลับของบริษัทเพราะก็
อาจไม=เห็นด�วยกับการถ=ายทําในสถานท่ีจริง ดังบทพูดของ Cr3 ท่ีว=า “ไม=ใช=โล (.) มันต�องเป�นท่ีเป̀ด
เอ�ยท่ีป̀ดอะ (.) ท่ีป̀ดได� (.) เพราะว=ามันเป�นรถใหม=” (บรรทัดท่ี 2) แต=ก็ยังหาข�อสรุปไม=ได�เพราะต�อง
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สอบถามความเห็นของลูกค�าดูก=อนว=ามีความเห็นเป�นอย=างไร ดังบทพูดของ Tra ท่ีว=า “[ถามเขาว=าเอา
อย=างไง (.) เพ่ือความสบายใจ” (บรรทัดท่ี 9) และคําพูดของ Pro ว=า “เอ=อ (.) ขอเช็คก=อนก็ได�ค=ะ (.) 
โอเคครับ” (บรรทัดท่ี 10)  
   สุดท�ายการประชุมภายในก็ดําเนินมาถึงการช=วงป̀ดการสนทนาด�วยการกล=าว
ขอบคุณกัน ดังบทพูดของ Tra ว=า “เคลียเนอะ (.) อย=าลืมทําให�พ่ี Cr4 ด�วยน�า:::” (บรรทัดท่ี 12) และ
คําพูดขอบคุณของ AE1ว=า “คร�าบ::: ขอบคุณคร�าบ::” (บรรทัดท่ี 13) และสุดท�ายคําพูดขอบคุณของ 
Pro ว=า “ขอบคุณครับ” (บรรทัดท่ี 14) แล�วทุกคนก็แยกย�ายกลับไปทําภาระกิจของตน 
  จากบทพูดท่ียกมาบางส=วนของการประชุมภายในระหว=างพนักงานบริหารงานลูกค�า
กับเพ่ือนร=วมงาน สามารถสรุปช=วงป̀ดการสนทนาได�ดังนี้ พนักงานบริหารงานลูกค�าสรุปประเด็นท่ี
อธิบายให�เพ่ือนร=วมงานฟ�ง เพ่ือนร=วมงานช=วยกันสรุปกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนต=อจากการประชุมว=าจะมี
อะไรเกิดข้ึนบ�าง เช=น กําหนดการนําเสนอลูกค�า กําหนดการนําเสนอราคา ช=วยกันหาแนวทางป�องกัน
อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวทางการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือความพอใจของลูกค�า
สูงสุด และป̀ดการประชุมภายในช=วงป̀ดการสนทนาด�วยการพูดขอบคุณซ่ึงกันและกัน 
  ผู�วิจัยวิเคราะห2บทสนทนา ของพนักงานบริหารงานลูกค�ากับเพ่ือนร=วมงาน ใน
สถานการณ2ประชุมภายในนั ้น พบว=าใช�รูปแบบการสื ่อสารแบบไม=เป�นทางการ (Informal 
Communication) โดยเกิดจากการมีกิจกรรมร=วมกันคือการประชุมภายในเพ่ือกระจายข�อมูลจาก
ลูกค�าสู=กลุ=มเพ่ือนร=วมงาน และเป�นการสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป�น
การสื่อสารระหว=างบุคคลในระดับเดียวกันตามโครงสร�างขององค2การ และระดับต=างกันแต=ไม=มี
ความสัมพันธ2กันในเชิงผู�บังคับบัญชา และใช�วิธีการสื่อสารโดยใช�ถ�อยคํา (Verbal Communication) 
ซ่ึงเป�นการสื่อสารโดยตรงหรือเผชิญหน�ากันโดยใช�วาจา คือท้ังการพูด และการเขียน รวมถึงใช�ภาษากาย 
(Non-verbal Communication) และการฟ�ง (Listening) ประกอบการประชุมด�วย นอกจากนั้น
สามารถสรุปทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�า (AE1) ได�ดังนี้คือ สามารถพูดนําเสนอได�
ค=อนข�างตรงประเด็น มีข�อมูลประกอบบ�างแต=ยังไม=ค=อยชัดเจน การเลือกใช�ศัพท2 สํานวนและ
โครงสร�างประโยคมีท่ีผิดพลาดแต=ยังสื่อความหมายได� พูดค=อนข�างคล=องแคล=วมีติดขัดบ�าง การลําดับ
ความค=อนข�างต=อเนื่อง สําหรับการใช�ภาษากายนั้นผู�วิจัยไม=ได�วิเคราะห2 เนื่องจากบันทึกแค=เสียงพูด 
นอกจากนั้นผู�วิจัยวิเคราะห2ทักษะการฟ�งของ AE1 พบว=า สามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหาจากลูกค�าได�
เกือบทั้งหมด แต=มีข�อมูลสําคัญบางประเด็นที่ฟ�งมาจากลูกค�าไม=ครบถ�วนหรือขาดการสอบถาม
ลูกค�า ดังเห็นได�จากความสามารถในการตอบคําถามที่เพื่อนร=วมงานถาม แต=พนักงานบริหารงาน
ลูกค�ายังไม=สามารถตอบข�อซักถามได�ครบทุกประเด็นคําถาม ต�องกลับไปสอบถามลูกค�าอีกครั้งหนึ่ง 
  เครื่องหมายท่ีใช�ในบทสัมภาษณ2 (Transcription conventions) 
  ดรูว2และเฮริเทจ (Drew and Heritage, 2006) กล=าวถึงเครื่องหมายท่ีนิยมใช�
วิเคราะห2ข�อมูลเพ่ือทําให�ผู�อ=านเข�าใจและมองเห็นภาพนั้นได�รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก เจฟเฟอร2สัน 
(Jefferson) ซ่ึงผู�วิจัยได�นํามาประยุกต2ใช�สําหรับการวิเคราะห2บทสนทนาของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าในการวิจัยนี้ ดังมีรายละเอียดคือ 

  สัญลักษณ2: (.) 
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  คําอธิบาย: เครื่องหมายมหัพภาคท่ีอยู=ในเครื่องหมายนขลิขิต (เครื่องหมายวงเล็บ) 
แสดงให�เห็นว=าผู�พูด พูดและเว�นวรรคสั้นมากด�วยการเว�นวรรคน�อยกว=า 1/10 วินาที 
  ตัวอย=าง: ไม=ใช=โล (.) มันต�องเป�นท่ีเป̀ดเอ�ยท่ีป`ดอะ  

  สัญลักษณ2: (3.0) 
  คําอธิบาย: ตัวเลขในเครื่องหมายนขลิขิตบอกจํานวนวินาทีท่ีผู�พูดหยุด 
  ตัวอย=าง: พับแล�วมันจะเหลือแบบนี้ได�ง้ัน (5.0) ใช=เหรอ 
  สัญลักษณ2: (( )) 
  คําอธิบาย: วงเล็บคู=ใช�เม่ือต�องการอธิบายการใช�ภาษาท=าทาง 
  ตัวอย=าง: หนาแกรม (.) ((หัวเราะ)) กรัมเธอจะช=างกิโลขายแล�วฮะฮะฮ=า:::: 
  สัญลักษณ2: ::: 
  คําอธิบาย: เครื่องหมายทวิภาคใช�บอกความยาวของเสียง จํานวนทวิภาคข้ึนอยู=กับความยาว 
  ของเสียงท่ีผู�พูดเอ้ือนออกไปหรือลากยาว 
  ตัวอย=าง: คร�าบ::: ขอบคุณคร�าบ:: 
  สัญลักษณ2: แกรม 
  คําอธิบาย: ตัวอักษรเข�มหมายถึงผู�พูดออกเสียงคํานั้นดังกว=าคําอ่ืน 
  ตัวอย=าง: แกรม (.) หนาแกรม 
  สัญลักษณ2: ° ° 
  คําอธิบาย: คําพูดท่ีอยู=ในเครื่องหมายเป�นคําท่ีผู�พูดออกเสียงเบากว=าคาอ่ืน 
  ตัวอย=าง: oลับจริงจังo 
  สัญลักษณ2: > < 
  คําอธิบาย: คําท่ีปรากฏในเครื่องหมายนี้แสดงว=าพูดเร็วกว=าคําอ่ืน 
  ตัวอย=าง: ก็อาจจะได� (.) >คราวท่ีแล�ว< แค=นี้นะ 
  คําอธิบาย: คําท่ีมีลูกศรหัวต้ังปรากฏแสดงว=าผู�พูดข้ึนเสียงสูงท่ีคํานั้น 
  สัญลักษณ2: = 
  คําอธิบาย: เครื่องหมายเสมอภาคใช�เม่ือผู�พูดพูดต=อทันที 
  ตัวอย=าง: =ไม=ชนหรอก 
  สัญลักษณ2: __ 
  คําอธิบาย: คําท่ีมีเครื่องหมายสัญประกาศหรือคําท่ีขีดเส�นใต�เป�นคําท่ีผู�พูดเน�น 
  ตัวอย=าง: ไป 
  สัญลักษณ2: เวลา— 

  คําอธิบาย: คําท่ีเครื่องหมายยัติภาคต=อท�ายแสดงว=าคํานั้นถูกตัดบทด�วยคําพูดของอีกฝnายหนึ่ง 
  ตัวอย=าง: คือต�อง (.) ทําราคาเสร็จภายใน — 
  สัญลักษณ2: [ 

             [ 
  คําอธิบาย: เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมใช�อธิบายคําพูดท่ีผู�พูดเริ่มพูดพร�อมกัน 
  ตัวอย=าง: AE1  [ใช�โลโก� 
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  Tra [ใช�โลโก�เดิม 5 ป� 
3. การร3างรูปแบบสถานการณ/และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� 

  จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงการวิเคราะห2บทสนทนา
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีประชุมภายในกับเพ่ือนร=วมงานนั้น ผู�วิจัยนํามาสังเคราะห2และร=างเป�น
รูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� ดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 ร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� 

รูปแบบสถานการณ/ ร3างบทสนทนนาการเจรจาเชิงผลได� 
รับบรีฟ 

จากลูกค�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- การทักทายลูกค�า  
“สวัสดี ค=ะ/ครับ คุณ(ช่ือลูกค�า) สบายดีนะคะ”  
การชมเพ่ือสร�างบรรยากาศความเป�นมิตรยิ่งข้ึน 
“วันน้ีคุณ(ช่ือลูกค�า) แต=งตัวสวยจังเลยครับ/ค=ะ” หรือ 
“เห็นน�องแพรว ลูกสาวพ่ี(ช่ือลูกค�า) ในเฟสบุค สอบเข�าโรงเรยีน....ได� เรียนเก=งมาก
เลยครับ/ค=ะ ขอแสดงความยินดีด�วยนะครับ/คะ” หรือ 
 

-- ระหว3างการสนทนา  
หากมีข�อสงสัยไม=เข�าใจประเด็นท่ีลูกค�าอธิบายควรสอบถามลูกค�าด�วย
ความสุภาพ เช=น  
“รบกวนคุณ(ช่ือลูกค�า) ช=วยขยายความเรื่องจุดขายของรถรุ=นน้ี ให�ชัดเจนอีกหน=อย
ได�ไหมคะ/ครับ” หรือ  
“คุณมีประเด็นอ่ืนๆ อีกไหมคะ/ครับ” หรือ  
“ท่ีคุณ(ช่ือลูกค�า)พูดว=า.....คุณ(ช่ือลูกค�า)หมายความว=าอย=างไรคะ/ครับ”  
 

-- การลา  
เม่ือลูกค�าให�ข�อมูลเสร็จ ควรกล=าวลาลูกค�า เช=น 
“ขอขอบคุณ คุณ(ช่ือลูกค�า)มากค=ะ/ครับ ท่ีให�โอกาส...(ช่ือบริษัทของตัวเอง)...
สําหรับโครงการน้ี จะรีบนําไปวางแผนการทํางาน แล�วกลับมานําเสนอ คุณ(ช่ือ
ลูกค�า)และทีมงานอีกครั้งหน่ึง ในวันท่ี ...... ท่ีจะถึงน้ีนะคะ/ครับ”  
ในกรณีท่ีเห็นว=า วันส=งมอบงานลูกค�าไม=น=าจะทัน ควรเจรจาต=อรอง ขอ
เลื่อนวันไว�ด�วย โดยกล=าวว=า 
“คุณ(ช่ือลูกค�า)ครับ/คะ วันนําเสนองานรอบแรก ตามท่ีคณุ(ช่ือลูกค�า)แจ�งเมื่อสักครู=
น้ัน ผม/ฉัน เห็นว=ารายละเอียดของงานค=อนข�างเยอะ ผม/ฉัน อยากให�งานออกมา
สมบูรณ2ท่ีสดุ ขออนุญาตขยับวันนําเสนองาน ออกไปอีกสัก 2-3 วัน ไม=ทราบว=า
สะดวกหรือไม=ครับ/คะ” 

ถ�าลูกค�ายืนยันว=าไม=สะดวกเนื่องจากเหตุผลอะไรก็ตาม ควรตอบรับนัด
หมายนั้นเลย และกล=าวว=า 
“ถ�าเป�นอย=างน้ัน ไม=เป�นไรครับ/ค=ะ เดี๋ยวผม/ฉัน จะพยายามอย=างเต็มท่ี เพ่ือให�งาน
ออกมาสมบูรณ2 ท่ีสดุเลยครับ/ค=ะ” 
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ตารางท่ี 11 ร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� (ต=อ) 
รูปแบบสถานการณ/ ร3างบทสนทนนาการเจรจาเชิงผลได� 

เตรียมบรีฟ 
ฝBายสร�างสรรค/ 

(creative) 

ใช�ทักษะการเขียน 
การเขียนบรีฟ ข�อมูลท่ีได�รับจากลูกค�า เพ่ือนําไปอธิบายให�ฝnายสร�าสรรค2  
(Creative)  
1. ใช�ภาษาท่ีถูกต�อง สั้น กระชับ ชัดเจน 
2. เขียนครบถ�วน ตรงประเด็น มีข�อมูล หรือรูปภาพประกอบ   
3. เลือกใช�คําได�เหมาะสม   
4. ใช�โครงสร�างประโยคได�หลากหลาย  ถูกต�องตามหลักไวยากรณ2 มีการ
ลําดับความต=อเนื่อง  
5. ใช�เครื่องหมายวรรคตอนถูกต�องเหมาะสม   

บรีฟ 
ฝBายสร�างสรรค/ 

(creative) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- การทักทาย  
เพ่ือสร�างความกันเองก=อนการสนทนา เช=น 
“สวัสดีครับ/ค=ะ พ่ี (ระบุช่ือ) สบายดีนะครับ/คะ”  
ชมเพ่ือสร�างบรรยากาศความเป�นมิตรยิ่งข้ึน 
“ตัดผมทรงใหม=มา ดเูด็กลงมากเลยนะครับ/คะ พ่ี(ระบุช่ือ)” 
“รองเท�า หรือเสิ้อ หรือกางเกง พ่ีดูเท=มากเลยนะครับ/คะ” 
 

-- ระหว3างสนทนา  
ควรเริ่มด�วยประโยค เช=น 
“ตามท่ีฉัน/ผม ไปรับบรีฟจากลูกค�ามา เมื่อวันอังคาร ฉัน/ผม อยากให�พ่ี(ระบุช่ือ).
ช=วยออกแบบโบว2ชัวร2/บิลบอร2ด/แบนเนอร2 ซ่ึงมีรายละเอียดตามน้ีนะครับ/คะ.” 
 

เม่ือให�ข�อมูลหรือบรีฟเสร็จ สามารถสอบถามความเข�าใจ ของคู=สนทนาได� เช=น 
“ตามท่ีฉัน/ผม ได�บรีฟ/อธิบาย ไปเมื่อสักครู= มีประเด็นไหนท่ีพ่ี(ระบุช่ือ) สงสัย หรือ 
ต�องการรายละเอียดเพ่ิมเติมไหมครับ/คะ” หรือ  
A: “ตามกําหนดการ ท่ีลูกค�าต�องการให�เราส=งงานน้ัน พ่ี(ระบุช่ือ).คิดว=ามีข�อกังวล
เรื่องอะไรหรือเปล=าครับ/คะ”  
C: “สามารถเลื่อนออกไปอีกสัก 2-3 วันได�หรือเปล=าครับ/คะ” 
A: “ต�องขอโทษ พ่ี(ระบุช่ือ) จริงๆ นะครับ/คะ ประเด็นน้ี ผม/ฉัน ได�ต=อรองลูกค�าไป
แล�วเหมือนกัน ลูกค�ายืนยันว=าจําเป�นต�องใช�งานในวันน้ันจริงๆ ครับ/ค=ะ” 
A: พ่ี...ช=วยจัดการให�ผม/ฉัน หน=อยนะครับ หรือว=าจําเป�นต�องหาคน/ฟรีแลนซ2 มา
ช=วยเพ่ิมดีหรือเปล=าครับ/คะ” 
-- การลา:  
เม่ือเสร็จการสนทนา ควรกล=วาว=า 
“ผม/ฉัน ขอขอบคุณพ่ี(ระบุช่ือ) มากนะครับ” 
 

และควรนัดหมายการประชุมครั้งต=อไปด�วย 
“เราเจอกันอีกครั้ง วันท่ี(ระบุวันเวลา) เพ่ือประชุมภายใน ก=อนไปนําเสนอลูกค�านะ
ครับ/คะ” 
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ตารางท่ี 11 ร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� (ต=อ) 
รูปแบบสถานการณ/ ร3างบทสนทนนาการเจรจาเชิงผลได� 

ประชุมภายใน 
ก3อนนําเสนอลูกค�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- การทักทาย  
เพ่ือสร�างความกันเองก=อนการสนทนา เช=น 
“สวัสดีครับ/ค=ะ พ่ี(ระบุช่ือ)”  
“ผม/ฉัน แอบได�ยินคนชมว=า งานออกมาสวย อยากเห็นแล�วครับ/ค=ะ” 
 
-- ระหว3างสนทนา  
เม่ือฝnายสร�างสรรค2 นําเสนองานเสร็จ แล�วควรกล=าวว=า 
 “ผมชอบงาน สองช้ินน้ีมากเลยครับ” หรือ 
“ผม/ฉัน คิดว=า ลูกค�าต�องชอบงาน ของพ่ี(ระบุช่ือ) แน=ๆ เลยครับ” 
 
และถ�าในกรณีท่ี เห็นว=างานของฝnายสร�างสรรค2 นั้นยังมีบางประเด็นท่ีขาด
ไป ควรกล=าวด�วยน้ําเสียงท่ีเป�นมิตร และสุภาพว=า 
“งานของพ่ี(ระบุช่ือ).สวยทุกช้ินเลยครับ แต=มีประเด็นหน่ึงซ่ึงสําคัญมากครับ/ค=ะ 
ต�องรบกวนพ่ี(ระบุช่ือ) ช=วยเพ่ิม/ปรับ ให�ด�วยนะครับ/คะ” 
 
ในกรณีท่ีฝnายสร�างสรรค2 ให�เหตุผลว=าไม=มีเวลา ขอขาย/นําเสนอ ลูกค�า
ก=อน แล�วค=อยปรับ ควรกล=าวว=า 
“พ่ี(ระบุช่ือ) ครับ/คะ จุดน้ี ลูกค�าย้ําว=า มันสําคัญมากเลยครับ ผม/ฉัน คิดว=า ถ�าพ่ี
(ระบุช่ือ)ยอมเสยีเวลาอีกนิดหน่ึง เพ่ือปรับ/แก�ไปเลย เมื่อลูกค�าเห็นงานท่ีสวยและ
สมบูรณ2ของพ่ีแล�ว ต�องประทับใจและซ้ืองานของพ่ีแน=ๆ เลยครับ/ค=ะ” 
 
-- การลา  
เม่ือประชุมภายในเสร็จ ควรกล=าวลา และย้ําเรื่องวันนัดหมาย ท่ีจะไป
นําเสนองานลูกค�าอีกครั้งหนึ่งด�วย เช=น 
“ขอขอบคุณพ่ี(ระบุช่ือ) มาก นะครับ/คะ” 
ชมอีกครั้ง เพ่ือให�กําลังใจ 
“งานสวยๆ แบบน้ี ผม/ฉัน มั่นใจว=า ลูกค�าต�องประทับใจแน=นอนครบั/ค=ะ”  
 
นัดหมายอีกครั้ง 
“เรามีนัด นําเสนองานลูกค�า วัน(ระบุวันเวลา) นะครับ/คะ” 
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ตารางท่ี 11 ร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� (ต=อ) 
รูปแบบสถานการณ/ ร3างบทสนทนนาการเจรจาเชิงผลได� 
นําเสนองานลูกค�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-- การทักทายลูกค�า  
“สวัสดี ค=ะ/ครับ คุณ(ช่ือลูกค�า)...สบายดีนะคะ”  
 

ชมหรือแสดงความห=วงใย เพ่ือสร�างบรรยากาศความเป�นมิตรยิ่งข้ึน 
“คุณ(ช่ือลูกค�า)ทําผมทรงใหม= ดูน=ารัก สดใสมากเลยครับ/คะ” หรือ 
“ผม/ฉัน ชอบชุดน้ีของคุณ(ช่ือลูกค�า) จริงๆ เลยครับ/ค=ะ ทําให�คณุ(ช่ือลูกค�า)ดูเท= มากครับ” 
 

-- ระหว3างการสนทนา การเข�าการนําเสนองาน 
ควรอ�างถึง สิ่งท่ีลูกค�าให�ข�อมูล/บรีฟมา 
“ตามท่ีคุณ(ช่ือลูกค�า) ได�ให�ข�อมลูไว� เมื่อสัปดาห2ก=อน ว=า....” 
“วันน้ี ผม/ฉันและทีม ขอนําเสนองานท่ีร=วมกันพัฒนามา โดยขอเริ่มจากคุณ..... แล�ว
ตามด�วยคุณ....นะครับ/คะ  ขออนุญาต เริ่มจากคุณ... เลยนะครับ/คะ” 
 
เม่ือนําเสนองานเสร็จ ควรกล=าว/ถามลูกค�าว=า  
“สวย ถูกใจทุกช้ินเลย ใช=มั้ยครับ” หรือ 
“ไม=ทราบว=าคุณ(ช่ือลูกค�า) ชอบงานช้ินไหนเป�นพิเศษครับ/คะ” หรือ 
“คุณ(ช่ือลูกค�า)ฟ�งดูแล�วเป�นอย=างไรบ�างครับ/คะ” 
 

ในกรณีท่ีลูกค�ามีข�อคิดเห็น หรือต�องการให�ปรับแก� อาจมีการสนทนา
เกิดข้ึนเพ่ือสอบถามข�อมูล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกัน ควรกล=าว ดังนี้... 
“ท่ีคุณ(ช่ือลูกค�า) พูดว=า....คุณ(ช่ือลูกค�า) หมายความว=าอย=างไรครับ” หรือ 
“ช=วยยกตัวอย=างได�ไหมครับ/คะ” หรือ 
“คุณ(ช่ือลูกค�า) มีประเด็นอ่ืนๆ อีกไหมครับ” หรือ 
“คุณ(ช่ือลูกค�า) ต�องพิจารณาป�จจัยอะไรบ�างครับ/คะ” 
 

-- การลา  
เม่ือนําเสนองานเสร็จ/รับความคิดเห็นจากลูกค�าเสร็จ ควรกล=าวลาลูกค�า 
กรณีท่ีลูกค�าซ้ืองานท่ีนําเสนอ ควรกล=าว ดังนี้... 
“วันน้ีขอบคุณ คุณ(ช่ือลูกค�า)มากนะครับ/คะ” 
“ผม/ฉัน จะนํางานน้ีไปพัฒนาเป�น....ต=อ แล�วมานําเสนอคุณ(ช่ือลูกค�า) อีกครั้ง ใน
วันท่ี... นะครับ/คะ” 
“ขอบคุณมากครบั/ค=ะ” 
 

กรณีท่ีลูกค�ายังไม=ซ้ืองานท่ีนําเสนอ และมีข�อเสนอแนะให�ปรับแก� ควร
กล=าว ดังนี้... 
“วันน้ีขอบคุณ คุณ(ช่ือลูกค�า)มากนะครับ/คะ” 
“สําหรับข�อเสนอแนะท่ีคณุ(ช่ือลูกค�า)แนะนําน้ัน ผม/ฉัน จะนําไปปรับแก� แล�วรีบ
นํากลับมานําเสนอคุณ(ช่ือลูกค�า) อีกครั้งหน่ึง ในวันท่ี....นะครับ/คะ” 
“ขอบคุณมากครบั/ค=ะ” 
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4. ผลการวิเคราะห/ข�อมูลจากสัมภาษณ/ผู�เช่ียวชาญและผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับทักษะ
การส่ือสารท่ีจําเปNนรวมถึงสถานการณ/และบทสนทนาท่ีเหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค�า  

  ผู�วิจัยใช�วิธีวิเคราะห2เนื้อหา และสังเคราะห2ข�อมูล จากการสัมภาษณ2เชิงลึกผู�ให�ข�อมูล
จํานวน 11 คน ประกอบด�วยกลุ=มผู�เชี่ยวชาญด�านวิชาการ ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานลูกค�า และ
ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข�องกับงานบริหารงานลูกค�า โดยเป�นอาจารย2ท่ีสอนและทํางานวิจัยด�านการสื่อสาร 
จํานวน 2 คน กลุ=มผู�เชี่ยวชาญด�านงานบริหารงานลูกค�าและที่เกี่ยวข�องกับงานบริหารงานลูกค�า 
จํานวน 9 คน ผลการสัมภาษณ2ได�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าท่ีจําเป�น วิธีการและขั้นตอนในการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีเหมาะสม กระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ตามความเห็นของผู�เชี่ยวชาญและ
ผู�ทรงคุณวุฒิมีความสอดคล�องกันดังต=อไปนี้ 
  4.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ข�อมูล ตามตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ข�อมูล 
   

ลักษณะส3วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 

เพศ ชาย 4 36.36 

  หญิง 7 63.64 

รวม   11 100.00 

อายุ ต่ํากว=า 31 ป� 0 - 

  31- 40 ป� 4 36.36 

  41-50 ป� 5 45.46 

ตั้งแต= 51 ป�ข้ึนไป 2 18.18 

รวม   11 100.00 

ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 2 18.18 

  ปริญญาโท 6 54.55 

  ปริญญาเอก 3 27.27 

รวม   11 100.00 
   

   จากตารางท่ี 12 พบว=ามีผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ข�อมูลจํานวน 11 คน เป�นเพศหญิง       
คิดเป�นร�อยละ 63.64 และเป�นเพศชาย คิดเป�นร�อยละ 36.36 มีอายุระหว=าง 41-50 ป� คิดเป�นร�อยละ 
45.46 รองลงมา มีอายุระหว=าง 31-40 ป� คิดเป�นร�อยละ 36.36 และมีอายุต้ังแต= 51 ป�ข้ึนไปร�อยละ 
18.18 ตามลําดับ ส=วนระดับการศึกษานั้น ผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ข�อมูลส=วนใหญ= มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท คิดเป�นร�อยละ 54.55 รองลงมา มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาเอก คิดเป�นร�อยละ 
27.27 และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป�นร�อยละ 18.18 ตามลําดับ 
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  4.2 ประเด็นด�านทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาที่ผู�วิจัยสัมภาษณ2ผู�เชี่ยวชาญ สามารถสังเคราะห2ข�อมูล พบว=า
ผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็นว=า ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ท่ีจําเป�น
สําหรับพนักงานบริหารงานลูกค�า ประกอบด�วย ทักษะการพูด ทักษะการเขียน ทักษะการสื่อสาร
ด�วยท=าทาง และทักษะการฟ�ง ดังมีรายละเอียดดังต=อไปนี้คือ ใช�การสนทนาตามโครงสร�างการ
สนทนาคือ การทักทายการสนทนาและการลา ด�วยภาษาท่ีสุภาพเป�นทางการเม่ือสนทนากับลูกค�า 
มีการแต=งกายท่ีเหมาะสม สุภาพ เรียบร�อย มีทักษะการฟ�ง โดยฟ�งอย=างกระตือรือร�น ด�วยความ
ต้ังใจมีสมาธิ สามารถจับประเด็นสําคัญได� เป�นคนช=างสงสัยไม=ด=วนสรุปหรือตัดสินใจล=วงหน�าว=าผู�พูด
กําลังต�องการสื่อสารอะไร เหตุผลท่ีแท�จริงท่ีเขาพูดคืออะไร แล�วทบทวนสิ่งท่ีได�ยินมาว=าถูกต�อง
หรือไม= และนิ่งเงียบเพ่ือรับฟ�ง มีทักษะการใช�ภาษากายท่ีเหมาะสม เช=นขณะฟ�ง เพ่ือให�ผู�พูดเห็นว=า 
ฟ�งอย=างต้ังใจ ควรใช�การประสานสายตา แสดงสีหน�า และท=าทางว=ากําลังฟ�งอยู= รวมถึงมีทักษะการ
จดบันทึก สิ่งท่ีลูกค�าให�ข�อมูล อย=างถูกต�อง ครบถ�วนทุกประเด็น หากสงสัย จดไม=ทันต�องสอบถาม
ลูกค�า และใช�ภาษาท่ีถูกต�อง สั้น กระชับ ชัดเจน ครบถ�วน ตรงประเด็น มีข�อมูลประกอบ เลือกใช�
คําได�เหมาะสม ใช�โครงสร�างประโยคได�หลากหลายถูกต�องตามหลักไวยากรณ2 มีการลําดับความ
ต=อเนื่อง ใช�เครื่องหมายวรรคตอนถูกต�องเหมาะสม ดังตัวอย=างบทสัมภาษณ2ของผู�เชี่ยวชาญท่ีผู�วิจัย
ยกมาประกอบดังนี้ 
   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมุติ (2559) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการสื่อสาร
ของพนักงานบริหารว=า  
 

  การแสดงออกทางสีหน�า โดยเฉพาะการยิ้มแย�ม มีความจําเป�นสําหรับ AE ค=ะ 
เพราะต�องสื่อสารกับเจ�าหน�าที่หลายแผนก ถ�าเราแสดงสีหน�าทางลบ คนอ่ืนก็จะมองว=า คนนี้
หน�าไม=รับแขก นี่คือป�ญหาที่จะเจอกับเด็กๆ ที่เพิ่งเร่ิมทํางาน... จําเป�นต�องฝ กการยิ้มทําให�เป�น
ปกติ...นอกจากนั้น บุคลิก หรือ ภาษากาย (Body Language) ที่แสดงออกมาในการพูดคุย 
รวมถึงหน�าตา ภาษาพูด คําพูด ลักษณะท=าทาง การแต=งกาย ก็เป�นส=วนหนึ่งที่ทําให�เห็นบุคลิก
ของแต=ละบุคคลด�วย ซ่ึงมีผลต=อการสื่อสารด�วยค=ะ...ส=วนเร่ืองการสื่อสารด�วยภาษาเขียนนั้นก็มี
ความจําเป�นค=ะ แต=ถ�าเขียนอธิบายเยิ่นเย�อเกินไป ก็ทําให�คนอ่ืนไม=อยากอ=านค=ะ เพราะปกติ
พนักงานสร�างสรรค2งานโฆษณา (Creative) หรือคนทั่วไป ไม=ชอบอ=านอะไรเยอะๆ ถ�าเขียนน้ําๆ 
ไปก็ไม=มีประโยชน2 ควรแค=สรุปประเด็นที่สําคัญๆ ก็เพียงพอค=ะ...พนักงานบริหารงานลูกค�ามี
หน�าที่หลักๆ คือ รับข�อมูลหรือความต�องการจากลูกค�า เขียนสรุปประเด็นที่รับจากลุกค�ามา แล�ว
นําเสนอทีมงาน ให�ทราบถึงความต�องการของลูกค�า ซ่ึงแต=ละสถานการณ2 ต�องใช�ทักษะที่
แตกต=างกันไป เช=นการสรุปงานภายใน ใช�ภาษาที่ไม=เป�นทางการ แต=ถ�าเป�นการนําเสนองาน
ลูกค�า ควรใช�ภาษาที่เป�นทางการจะเหมาะสมกว=า เพราะลูกค�ามีหลายระดับของความอาวุโสค=ะ  

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมุติ (2559) ให�แนวคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  
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  ทักษะการสื่อสารที่สําคัญและจําเป�นอย=างแรกของพนักงานบริหารงานลูกค�าคือ 
ทักษะการฟ�ง ถ�าทักษะการฟ�งไม=ดี ก็จะส=งผลต=อทักษะการสื่อสารด�านอ่ืนๆ เสียหมด เม่ือฟ�งแล�ว
ต�องเข�าใจเนื้อหาที่ฟ�ง ต�องจับประเด็นให�ได� ด�วยการฟ�งที่มีใจจดจ=ออย=างมีสติและสมาธิ เพื่อ
ป�องกันการรับข�อมูลจากลูกค�ามาไม=ครบถ�วน ผิดพลาด...คนเราส=วนใหญ=มีนิสัยการฟ�งไม=ดี (Bad 
Listening Skill) และส=งให�เกิดทักษะการสื่อสารไม=ดี (Bad Communication Skill) ตามมา
ด�วย ... ตอนประชุมกับลูกค�าเพื่อรับข�อมูลสําหรับทําเรื่องการสร�างภาพลักษณ2 (Branding) 
ให�กับลูกค�านั้น ไม=ได�พูดอะไรเลย ปล=อยให�ลูกค�าเล=าหรืออธิบายข�อมูลเก่ียวกับบริษัททั้งหมด 
แล�วจะเห็นหรือเข�าใจความต�องการและอัตลักษณ2ของบริษัทของลูกค�าผ=านการนําเสนอนั่นเอง...
เป�นทักษะที่มีความสําคัญรองลงมาและสามารถฝ กฝนได� เช=น ฝ กทักษะการพูดให�ตรงประเด็น 
ในระยะเวลาที่กําหนด หรือฝ กทักษะการเขียนให�กระชับ ได�ใจความ...ส=วนทักษะการสื่อสารทาง
ภาษากาย มีความจําเป�นเพราะใช�ประกอบการสนทนา หรือการฟ�งคู=สนทนา และต�องใช�ให�
เหมาะสม คือ ต�องรู�จักการแสดงออกทางสีหน�าและสายตาเพื่อให�เกียรติและเป�นมารยาทในการ
สนทนา พนักงานบริหารงานลูกค�าใหม=ๆ ถ�าฝ กไม=ได�แล�ว เม่ืออายุมากข้ึนยิ่งลําบากค=ะ  

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมุติ (2559) ให�ทัศนะเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  
 

   ต�องมีทักษะการวิเคราะห2สถานการณ2การสื่อสาร เช=น ผู�ร=วมสนทนาคือใคร 
สถานที่สําหรับการสนทนนาคือที่ไหนสนทนาผ=านอะไร EQ หรือทักษะทางอารมณ2เป�นอย=างไร 
ทักษะการฟ�ง ต�องสามารถฟ�งได�อย=างลึกซ้ึง เพราะบางคร้ังกลายเป�นว=าลูกค�าบอกความต�องการ
ของเขาออกมาเอง มีทักษะการโน�มน�าวใจ... การใช�ภาษาเขียนให�เหมาะกับผู�รับสาร เช=น อ=าน
แล�วรู�สึกว=าบังคับผู�รับสารที่เป�นผู�ใหญ=เกินไปหรือไม=...นอกจากนั้นรวมถึงเร่ืองการแต=งตัว การแต=งหน�า 
การทําทรงผม ต�องเหมาะสมด�วย เป�นต�น  

 
 ส=วนผู�เชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมุติ (2559) ให�แนวคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือ

การเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  
 

  การฟ�ง เป�นทักษะที่สําคัญที่สุด และต�องเป�นผู�ฟ�งที่ดีด�วยการ ขณะที่ฟ�ง ก็ควร
คิดตาม ใจจดจ=อกับผู�พูด จับใจความสําคัญให�ได� ถามให�เป�น เพราะบางคร้ังสิ่งที่ลูกค�าสื่อออกมา
แค=ว=า ไม=ชอบ ไม=สวย เพราะลูกค�าอาจไม=เข�าใจว=าจะต�องอธิบายอย=างไร ดังนั้นเออีต�องมีความรู� 
ความเข�าใจในงานของตน แล�วโยนคําถามกลับ ว=าที่ลูกค�าบอกว=า ไม=ชอบ ไม=สวย เป�นเพราะเร่ือง
อะไร โดยยกตัวอย=างให�ลูกค�าฟ�ง เช=น ที่บอกว=าไม=ชอบ นั้นเป�นเร่ืองของโทนสี หรือเร่ืองของการ
ออกแบบครับ หรือเป�นเพราะว=าพื้นหลัง (Background) ครับ ... เออีต�องรู�จักข้ันต�นของการ
เจรจาต=อรอง เช=นการรู�จักถอยออกมาก=อนเพื่อตั้งรับ แล�วค=อยหาทางออกที่เหมาะสม...โดย
ภาพรวมแล�วพนักงานบริหารงานลูกค�าต�องเป�นคนที่ดูดี (Nice) ใช�คําพูดที่สุภาพ เช=น คะ ครับ 
ได�ครับ ใช�คําพูดที่เป�นบวก (Positive) สําหรับเสนอทางออกให�ลูกค�า เป�นต�น ต�องรู�จักทักษะการ
สื่อสารโดยภาษากาย เช=น ไม=นั่งกระดิกขา เท�า การใช�สายตาประสานกับคู=สนทนา การใช�มือ 
แขนขณะสนทนา รวมถึงการแต=งกายที่เหมาะสมกับกาลเทสะ ดูน=าเชื่อถือ และน้ําเสียงต�องปรับ
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โทนเสียงหรือฝ กให�ไม=รู�สึกก�าวร�าว (Aggressive) ... นอกจากนั้นต�องมีทักษะการเขียนที่ดี เพราะ
ใช�เป�นหลักฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจเพราะใช�ยืนยัน (Confirm) เพื่อตกลงหรือยอมรับ
ข�อเสนอต=างๆ เช=น ราคา การสั่งซ้ืองาน การแจ�งข�อแนะนําให�ปรับแก�งาน เป�นต�น ดังนั้น
พนักงานบริหารงานลูกค�า ต�องมีทักษะการเขียน โดยเฉพาะเมื่อต�องใช�การเขียนจดหมาย 
อีเล็คทรอนิค (Email) ถึงลูกค�า ต�องสามารถใช�ภาษาได�ถูกต�อง ข้ึนต�น ลงท�ายเป�น ใช�โครงสร�าง
ภาษาได�ดี ควรเลี่ยงการผสมคําภาษาไทยกับภาษาต=างชาติ เช=น Thank you krab ใช�คําสุภาพ 
และเม่ือเขียนเสร็จอย=ารีบร�อนส=งออก ควรอ=านทบทวนอีกหนึ่งรอบ เพื่อป�องกันคําผิด คําไม=สุภาพ 
คําที่มีความหมายเชิงลบ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมุติ (2559) ให�ทัศนะเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ท่ีจําเป�นว=า  
 

  ประเด็นแรก เด็กรุ=นใหม=จําเป�นต�องพัฒนาด�านบุคลิกภาพที่แสดงออก หรือที่
เรียกว=าทักษะการสื่อสารด�วยภาษากาย (Non-verbal Communication Skill) เพื่อให�เกิด
ความประทับใจตั้งแต=แรกพบ (First Impression) ไล=มาตั้งแต=เสื้อผ�า หน�าผม การฉีกยิ้ม บุคลิก
การเดิน การนั่ง เป�นต�น ต�องเต็มไปด�วยความเชื่อม่ันในตัวเอง แต=ก็ต�องพอดี ไม=มากเกินไป 
นอกจากนั้นยังมีการใช�สายตา (Eye contact)  การประสานสายตาขณะพูด หรือขณะฟ�ง 
ประเด็นที่สอง ของทักษะการสื่อสาร ก็คือการกล=าวทักทาย การทักทายลูกค�าที่จะให�ผลเชิงบวกนั้น 
ต�องคํานึงถึงวัฒนธรรมของแต=ละประเทศด�วย ถ�าเข�าใจวัฒนธรรมของลูกค�าแล�วกล=าวทักทาย
โดยใช�วัฒนธรรมของลูกค�า ก็เป�นการสร�างความประทับใจให�ลูกค�าได� คือต�องสามารถใช�ทักษะ
การสื่อสารทั้งที่เป�นทักษะการพูด ก=อนการเจรจาเชิงผลได�นั้น การสร�างความสนิทสนมเป�นสิ่งที่
จําเป�น AE อาจจะต�องมีการแนะนําตัวให�ข�อมูลของตัวเอง กับลูกค�าในกรณีที่พบกันคร้ังแรก ซ่ึง
จําเป�นต�องสามารถแนะนําตัวเองและก็สร�างสัมพันธภาพที่ดีให�ได�ภายในเวลา 5 นาที … พี่จะให�
โมเดลเร่ืองการเจรจาต=อรองด�วย...ถ�าเจอลูกค�าที่เน�นเร่ืองผลประโยชน2 โมเดลการเจรจาต=อรอง
หนึ่งคือ โมเดลการเจรจาเสียที่เราเพื่อให�ได�สิ่งตรงนี้นั้นมา ในกรณีที่ลูกค�าเป�นคนที่มีเหตุมีผล 
พนักงานบริหารงานลูกค�า ก็ต�องมีข�อมูลในการเจรจา ต�องมีการหว=านแม=น้ําทั้งห�า ซ่ึงต�องมี
ลักษณะสมเหตุสมผล โดยมีหลักการของเหตุและผลว=า ถ�าคุณลูกค�าอยากได�อันนี้เพิ่ม ลูกค�าก็
ต�องจ=ายในราคานี้ หรือ ถ�าลูกค�าหยุดแค=นี้ ผมก็คิดพี่ราคานี้ ลักษณะการเจรจาต=อรองแบบนี้ คือ 
win-win 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  
 

   จากข้ันตอนการทํางานของ AE ที่ต�องรับบรีฟจากลูกค�า ทักษะการสื่อสารที่
จําเป�นอันดับแรกของ AE คือ ทักษะการฟ�งน�ะ ผมว=าประมาณ 70% ของทักษะทั้งหมด รองลอง
มาผมว=าเป�นเร่ืองทักษะการพูด ซ่ึงต�องใช�ตอนไปบรีฟงาน Creative หรือพนักงานแผนกอ่ืนๆ … 
และต�องถามให�เป�น เพื่อให�ได�ข�อมูลจากลูกค�าให�ครบถ�วนและสมบูรณ2ที่สุด … สามารถนําไป
ถ=ายทอดให�กับทีมงานอ่ืนๆ ได�อย=างสมบูรณ2 … AE ก็ต�องมีความรู�คําศัพท2เฉพาะทางของงาน
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โฆษณาด�วย รวมถึงต�องสามารถตีความหมายหรือสรุปประเด็นที่ลูกค�าสื่อสารออกมาจากคําพูดที่
เป�นนามธรรม เช=น ลูกค�าบอกว=าชิ้นงานโฆษณาชิ้นนี้ ไม=สวย หรือ เชย AE ก็ต�องมีหน�าที่ซักถาม
ลูกค�าเพื่อแปลงคําพูดที่เป�นนามธรรมให�เป�นรูปธรรมมากที่สุด เช=น ถามลูกค�ากลับว=า ที่ลูกค�า
บอกว=าไม=สวย นั้นหมายถึงประเด็นเร่ืองโทนสีไม=สวย สีมืดไป สีสว=างไป หรือเป�นที่เร่ืองของ
แนวคิดที่กําหนดทิศทางของชิ้นงานโฆษณา (Art Direction) ประเด็นไหนบ�าง ซ่ึงเป�นหน�าที่ของ 
AE ต�องเป�นผู�ซักถามมา และนําไปถ=ายทอดให�กับเพื่อนร=วมงานหรือ Creative ให�เข�าใจอย=างชัดแจ�ง 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  
 

  การพูดมีความจําเป�นและเป�นทักษะหลักที่ AE ต�องใช�สื่อสารกับลูกค�า และ
เพื่อนร=วมงานตลอดเวลาค=ะ ดังนั้น AE ต�องมีความสามารถเลือกใช�คําพูดให�เหมาะกับ
สถานการณ2 เหมาะกับคนที่ต�องการจะสื่อสารด�วย เพราะบางคนชอบฟ�งเหตุผล บางคนก็ชอบให�
พูดให�ตรงประเด็นเลยอยากฟ�งประเด็นสําคัญก=อน แล�วค=อยฟ�งเหตุผลภายหลัง … นอกจากนั้น
กรณีที่ต�องการติดต=อกับ Creative เพื่อให�เขาช=วยทํางานให� หรือแก�ไขงานที่ลูกค�ามีข�อเสนอแนะมา 
ทักษะหรือเทคนิคในการพูดเพื่อให�ได�งานนั้น ผมว=าจําเป�นต�องพูดเชิงร�องขอความร=วมมือ หรือ
ร�องขอความช=วยเหลือนะครับ จะทําให�ได�รับความร=วมมือมากกว=าการพูดเพื่อสั่ง... สําหรับทักษะ
การเขียนนั้นผมว=า AE ต�องฝ กเขียนให�กระชับ ตรงประเด็น ใช�ภาษาที่เป�นภาษาทางธุรกิจ ไม=ใช�
ภาษาที่มีนัยยะแอบแฝง เพราะอาจทําให�คนอ=านตีความผิดได� และเม่ือส=งเมล2ถึงลูกค�าแล�ว ควร
โทรอธิบายด�วยจะยิ่งดีทําให�การสื่อสารครบถ�วนสมบูรณ2ยิ่งข้ึน และป�องกันการเข�าใจผิดไม=ตรง
ตามที่ต�องการสื่อสารด�วย...สําหรับประเด็นเร่ืองการใช�ภาษากายของ AE นั้นก็เป�นเร่ืองจําเป�น
ครับ คือ AE ต�องมีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ2ของตนเองให�ได� เช=น เม่ือคุยกับคน
ที่มีอารมณ2รุนแรง ก็ต�องไม=ปะทะอารมณ2รุนแรงกลับ การเป�น AE ต�องรู�จักการควบคุมอารมณ2 
รู�จักการประนีประนอม รู�ว=าตอนไหนควรรุก จังหวะไหนควรตั้งรับ นอกจากนั้นต�องรู�จักการใช�
สายตา การสบสายตา (Eye Contact) ไม=ทําตาล�อกแล�กเพราะจะทําให�ดูไม=น=าเชื่อถือ สายตา
ต�องมีความมุ=งม่ัน แน=วแน= ชัดเจน เพื่อแสดงให�ลูกค�าเข�าใจว=าสิ่งที่เรากําลังสื่อออกไปนั้นเรา
เข�าใจและรู�จริง รู�วัตถุประสงค2จริง รู�ความต�องการของลูกค�า ... AE จําเป�นต�องมีทักษะการฟ�ง
ด�วยนะครับ เม่ือฟ�งแล�วต�องคิดตามและวิเคราะห2เป�น โดยเฉพาะในสถานการณ2ที่ต�องประชุม
ร=วมกับลูกค�า เช=นลูกค�าพูดว=า งานก็ดูดีนะ เดี๋ยวจะลองเอาไปขายนายดู ซ่ึง AE ต�องสามารถ
วิเคราะห2 ให�ได�ว=าจริงๆ แล�วลูกค�าชอบงานของเราหรือยัง จากประโยคดังกล=าว แสดงให�เห็นว=า
ลูกค�าอาจจะยังไม=ค=อยชอบงานของเราเท=าไร 

 
   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 8 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  
 

  ในมุมของผมจากประสบการณ2ที่ทํางานกับ AE มาหลายที่ ผมคิดว=าการสื่อสาร 
(Communication) เป�นเร่ืองที่สําคัญของกระบวนการทํางานของ AE ตั้งแต=กระบวนการแรก
ของการทํางาน ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ เช=น การสร�างหนังโฆษณาหนึ่งเร่ือง เร่ิมต�น



140 

กระบวนการตั้งแต=การรับโจทย2หรือรับบรีฟ จากลูกค�า จนไปถึงข้ันตอนการออกอากาศ จะเห็น
ได�ว=า AE ต�องใช�การสื่อสารทุกข้ันตอน ข้ึนอยู=ว=าข้ันตอนไหนจะใช�ทักษะการสื่อสารด�านไหนมาก
น�อยต=างกันไป เช=น ข้ันตอนการรับบรีฟจากลูกค�า AE จําเป�นต�องมีทักษะการฟ�ง ทักษะการเขียน 
ทักษะการใช�ภาษากาย และทักษะการพูด เรียกว=าใช�ครบทุกด�านเลย ... เพื่อรับข�อมูลจากลูกค�า
ให�ได�ครบถ�วนสมบูรณ2ที่สุด และนําข�อมูลจากลูกค�าไปถ=ายทอดให� Creativve คิดงานออกมาให�
ได�ตรงตามโจทย2ที่ลูกค�าต�องการ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 9 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  
 

   การฟ�งมีความสําคัญมากค=ะ สําหรับ AE เม่ือฟ�งแล�วต�องสามารถจับประเด็น
สําคัญให�ได� ต�องตั้งใจฟ�งอย=างมีสมาธิ รวมถึงต�องรู�จักการใช�ภาษากายอย=างเหมาะสมด�วยค=ะ 
โดยเฉพาะการใช�สีหน�าในขณะที่ฟ�งลูกค�า หรือเพื่อนร=วมงาน ก็ต�องไม=แสดงสีหน�าไม=พอใจ 
รวมถึงต�องรู�จักการควบคุมอารมณ2ของตัวเองให�ดีด�วย... สําหรับเร่ืองการเขียนนั้นมีความสําคัญ
เช=นกันเพราะต�องใช�เป�นหลักฐานที่เป�นลายลักษณ2อักษร เช=นการส=งอีเมล2 การเขียนสรุปการ
ประชุม (Call Report) พนักงานบริหารงานลูกค�าต�องสามารถใช�ภาษาได�อย=างถูกต�อง เนื้อหา
ต�องครบถ�วน กระชับ ตรงประเด็น ไม=เขียนยาวเกินไป เพราะไม=มีใครชอบอ=านอะไรที่ยาวเกินไป 
... นอกจากนั้นเร่ืองการพูดนั้น ใช�มากเม่ือต�องเป�นผู�นําข�อมูลที่ได�จากลูกค�าไปบรีฟงานCreative 
ซ่ึง AE ต�องสามารถสื่อสารให�ตรงประเด็น ใช�น้ําเสียงหรือโทนเสียง ที่ไม=ฟ�งดูเป�นคนก�าวร�าว หรือ
ออกคําสั่ง สุดท�ายที่สําคัญคือ AE ต�องสามารถวิเคราะห2สถานการณ2ให�ได� ว=าลูกค�า หรือ 
Creative หรือผู�ร=วมงานจากแผนกต=างๆ ที่ต�องติดต=อด�วยนั้น มีลักษณะนิสัยอย=างไร มี
วัฒนธรรมอย=างไร แล�วปรับตัวเองให�สอดคล�องกับผู�ที่กําลังสื่อสารด�วย ทั้งการเลือกใช�ภาษาให�
ถูกต�อง การแสดงท=าทางให�เหมาะสมค=ะ 

 
   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 10 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  

 
  เนื่องจากลักษณะงานของ AE เป�นงานที่ต�องแข=งกับเวลา ดังนั้นต�องอาศัยทักษะ

การสื่อสารที่ช=วยให�การทํางานได�รวดเร็วข้ึน เช=นทักษะการพูด เพราะสื่อสารได�ทันที และการ
สื่อสารระหว=างเพื่อนร=วมงานก็ไม=ต�องเป�นทางการมากนัก ส=วนการสื่อสารกับลูกค�าก็อาจจะต�องมี
ความเป�นทางการมากกว=า ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู=กับระดับความสัมพันธ2ด�วย... อย=างไรทักษะการเขียนก็ยัง
มีความจําเป�นอยู= เพราะต�องใช�เพื่อเป�นหลักฐานสําหรับยืนยันกับลูกค�า หรือกับระดับผู�บริหาร
ระดับสูงข้ึนไป... นอกจากนั้นทักษะการใช�ภาษากายนั้นก็เหมาะสําหรับใช�ควบคู=กับการพูด หรือ
การไปนําเสนองาน (Present) งานลูกค�า เพราะสามารถช=วยให�การนําเสนองานดูน=าสนใจ  และ
น=าเชื่อถือมากข้ึน เช=นการใช�มือ การใช�สีหน�า การใช�สายตา 

 
   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 11 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า  
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   การเป�น AE ต�องมีทักษะการฟ�ง ที่สามารถจับใจความ จับประเด็นสําคัญ 
ตีความได� และต�องรู�จักการถามเม่ือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม นั่นหมายความว=า AE ต�องมีทักษะ
การเขียนเพื่อจดบันทึกสิ่งที่ฟ�งมาได�อย=างถูกต�องโดยเฉพาะเนื้อหา ต�องครบถ�วนทุกประเด็น
สําคัญ แล�วสามารถนําไปถ=ายทอดต=อได�อย=างมีประสิทธิภาพ ด�วยทักษะการพูด ... AE ต�องรู�จัก
การใช�ภาษากายให�เหมาะสมด�วย โดยเฉพาะเวลาที่ประชุมกับลูกค�า ต�องระวังการแสดงออกทาง
สีหน�า ต�องไม=แสดงอารมณ2ทางสีหน�าเม่ือรู�สึกไม=พอใจ ต�องรู�จักฝ กยิ้มเวลาพูด หรือขณะฟ�ง 
รวมถึงการใช�สายตาก็มีความสําคัญและจําเป�นต�องฝ กให�เกิดความชํานาญ 

 
   จากการสัมภาษณ2ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน สามารถสรุปทักษะการสื่อสารเพ่ือ

การเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาได�ตามตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13 รูปแบบสถานการณ2และทักษะการสื่อสารท่ีเหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 

รูปแบบสถานการณ/ ทักษะการส่ือสาร 
รับบรีฟ 

จากลูกค�า 
(การฟPง การพูด การเขียน และภาษากาย) 

1. การแต=งกายท่ีเหมาะสม สุภาพ เรียบร�อย 
2. มีทักษะการทักทาย, การสนทนา, การลาลูกค�า (ใช�ภาษาท่ีค=อนข�าง
เป�นทางการ) 
3. มีทักษะการฟ�ง โดยฟ�งอย=างกระตือรือร�น ด�วยความต้ังใจมีสมาธิ 
สามารถจับประเด็นสําคัญได� เป�นคนช=างสงสัยไม=ด=วนสรุปหรือตัดสินใจ
ล=วงหน�าว=าผู�พูดกําลังต�องการสื่อสารอะไร เหตุผลท่ีแท�จริงท่ีเขาพูดคือ
อะไร แล�วทบทวนสิ่งท่ีได�ยินมาว=าถูกต�องหรือไม= และนิ่งเงียบเพ่ือรับฟ�ง 
4. มีทักษะการใช�ภาษากาย ขณะฟ�ง เพ่ือให�ผู�พูดเห็นว=า ฟ�งอย=างต้ังใจ 
ควรใช�การประสานสายตา แสดงสีหน�า และท=าทางว=ากําลังฟ�งอยู= 
5. มีทักษะการจดบันทึก สิ่งท่ีลูกค�าให�ข�อมูล ให�ถูกต�อง ครบถ�วนทุก
ประเด็น หากสงสัย จดไม=ทันต�องสอบถามลูกค�า 

เตรียมบรีฟ 
ฝBายสร�างสรรค/ 

(creative) 

(การเขียน) 
การเขียนบรีฟข�อมูลท่ีได�รับจากลูกค�า เพ่ือนําไปอธิบายให�ฝnายสร�าสรรค2  
(Creative)  
1. ใช�ภาษาท่ีถูกต�อง สั้น กระชับ ชัดเจน 
2. เขียนครบถ�วน ตรงประเด็น มีข�อมูลประกอบ   
3. เลือกใช�คําได�เหมาะสม   
4. ใช�โครงสร�างประโยคได�หลากหลาย  ถูกต�องตามหลักไวยากรณ2 มี
การลําดับความต=อเนื่อง  
5. ใช�เครื่องหมายวรรคตอนถูกต�องเหมาะสม   
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ตารางท่ี 13 รูปแบบสถานการณ2และทักษะการสื่อสารท่ีเหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา (ต=อ) 

รูปแบบสถานการณ/ ทักษะการส่ือสาร 
บรีฟ 

ฝBายสร�างสรรค/ 
(creative) 

(การพูด การฟPง การเขียน ภาษากาย) 
1. การแต=งกายท่ีเหมาะสม สุภาพ เรียบร�อย 
2. การทักทาย, การสนทนา, การลา โดยใช�ภาษาท่ีไม=เป�นทางการ 
3. การฟ�งอย=างกระตือรือร�น และด�วยความต้ังใจ 
4. การจดบันทึก สิ่งท่ีฝnายสร�างสรรค2ถามหรือสงสัย (ในกรณีท่ีตอบไม=ได�
เพ่ือนํากลับไปสอบถามลูกค�าเพ่ิมเติม) 

ประชุมภายในก3อน
นําเสนอลูกค�า 

(การพูด การฟPง การเขียน ภาษากาย) 
1. การแต=งกายท่ีเหมาะสม สุภาพ เรียบร�อย 
2. การทักทาย, การสนทนา, การลา โดยใช�ภาษาท่ีไม=เป�นทางการ 
3. การฟ�งอย=างกระตือรือร�น และด�วยความต้ังใจ 
4. การจดบันทึก สิ่งท่ีเห็นว=างานท่ีฝnายสร�างสรรค2 (Creative) ทํามานั้น
ไม=ตรงประเด็น หรือมประเด็นท่ียังไม=ครบถ�วนตามท่ีลูกค�าให�ข�อมูล 

นําเสนองานลูกค�า (การพูด การฟPง การเขียน ภาษากาย) 
1. การแต=งกายท่ีเหมาะสม สุภาพ เรียบร�อย 
2. การทักทาย, การสนทนา, การลาลูกค�า (ใช�ภาษาท่ีค=อนข�างเป�น
ทางการ) 
3. การฟ�งอย=างกระตือรือร�น และด�วยความต้ังใจ 
4. การจดบันทึก สิ่งท่ีลูกค�าแสดงความคิดเห็น ท้ังท่ีชมและต�องการให�
ปรับแก� ให�ถูกต�อง ครบถ�วนทุกประเด็น หากสงสัย จดไม=ทันต�อง
สอบถามลูกค�า 

 
  4.3 ประเด็นด�านสถานการณ2และบทสนทนาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงาน
บริหารงานลูกค�าด�านทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ในอุตสาหกรรมโฆษณา จากการ
สัมภาษณ2ผู�เชี่ยวชาญและสังเคราะห2ข�อมูล พบว=าผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล�องกันคือ ใน
กระบวนการปฏิบัติงานของของพนักงานบริหารงานลูกค�านั้นประกอบด�วยหลายสถานการณ2 ซ่ึงต�อง
ใช�ทักษะการสื่อสารหลายด�าน เช=น ในสถานการณ2ท่ีไปรับบรีฟจากลูกค�า พนักงานบริหารงานลูกค�า
จําเป�นต�องมีทักษะด�านการฟ�ง เพ่ือจับประเด็นมาท่ีสุด ทักษะท่ีสําคัญรองลงมาคือทักษะการใช�ภาษา
ท=าทาง ทักษะการเขียน และทักษะการพูด สถานการณ2ต=อมาคือการเตรียมบรีฟฝnายสร�างสรรค2 
(Creative) พนักงานบริหารงานลูกค�าต�องมีทักษะการเขียนท่ีตรงประเด็น มีใจความครบถ�วย มีข�อมูล
หรือภาพประกอบ ใช�คําเหมาะสม ถูกต�อง สั้น และกระชับ สําหรับสถานการณ2 การบรีฟฝnาย
สร�างสรรค2 การประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกค�า และสถานการณ2การนําเสนองานลูกค�านั้น พนักงาน
บริหารงานลูกค�าจําเป�นต�องมีทักษะการสื่อสารท้ังทักษะการพูด ทักษะการฟ�ง ทักษะการใช�ภาษากาย 
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และทักษะการเขียน ดังบทสัมภาษณ2ท่ีผู�วิจัยยกมาประกอบดังต=อไปนี้ และสรุปสถานการณ2และทักษะ
การสนทนาท่ีเหมาะสมได� ดังแสดงตามภาพท่ี 19 
   

 
 
ภาพท่ี 19 แสดงสถานการณ2และทักษะการสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารงาน

ลูกค�า 
 

 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงสถานการณ2และบทสนทนาท่ี
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านทักษะการสื่อสารว=า  

 
  ในสถานการณ2รับบรีฟจากลูกค�า พนักงานบริหารงานลูกค�าต�องใช�ทักษะการฟ�ง

มากที่สุด ต�องตั้งใจฟ�ง จับประเด็นสําคัญให�ได� ต�องสามารถตั้งคําถามให�เป�นและใช�คําที่
เหมาะสม เช=น คุณลูกค�าคะ ช=วยอธิบายเร่ืองจุดขายของยางรถรุ=นนี้เพิ่มเติมอีกหน=อยได�ม้ัยคะ 
นอกจากทักษะการฟ�งแล�วทักษะการเขียนก็จําเป�นมากเช=นกันนะคะคือ ต�องสามารถบันทึก
ข�อมูลได�ครบถ�วน ถูกต�อง ตรงประเด็น ให�มากที่สุด อย=างตอนที่ประชุมกับลูกค�าทักษะการพูด
และทักษะการใช�ภาษากาย ก็มีความสําคัญ เช=นการพูดทักทายลูกค�าให�เกิดความเป�นกันเอง ว=า 
สวัสดีค=ะ คุณลูกค�า สบายดีม้ัยคะ หรือชมเพื่อให�ลูกค�าอารมณ2ดีก=อน เช=น ผมทรงใหม=ดูเท=มาก
เลยค=ะ...  และในระหว=างการประชุมหรือฟ�งข�อมูลจากลูกค�า AE ควรแสดงออกทางท=าทางที่
เหมาะสมด�วยค=ะ โดยการตั้งใจฟ�ง ไม=นั่งเล=นโทรศัพท2มือถือ และเม่ือไม=เข�าใจประเด็นไหนหรือ
ต�องการข�อมูลเพิ่มเติมควรยกมือข้ึน เม่ือลูกค�าอนุญาตจึงค=อยถามด�วยคําถามที่สุภาพ และ
สุดท�ายเม่ือประชุมเสร็จก=อนกลับก็ควรกล=าวขอบคุณลูกค�าอีกคร้ังหนึ่ง” 

 
 ผู�เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงสถานการณ2และบทสนทนาท่ี

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านทักษะการสื่อสารว=า 
 

  ในกระบวนการทํางานของ AE ต�องเผชิญกับหลายสถานการณ2ทั้งกับลูกค�า กับ
เพื่อนร=วมงาน จําเป�นต�องใช�ทักษะการสื่อสารหลายด�าน เช=นตอนไปรับฟ�งบรีฟจากลูกค�า หรือ
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การประชุมภายในกับทีมงานนั้น AE ต�องรู�จักใช�ทักษะการสื่อสารให�เหมาะสมกับสถานการณ2 
อย=างไรก็ตามทักษะการพูด ทักษะการฟ�ง ทักษะการเขียน และทักษะการใช�ภาษากาย เป�น
ทักษะการสื่อสารหลักๆ ที่ AE จําเป�นพัฒนาและนําไปประยุกต2ใช�ให�เกิดประสิทธิภาพ เช=น 
ทักษะการฟ�ง เป�นทักษะที่สําคัญมากที่สุดของ AE เพราะยิ่งฟ�งมากเท=าไร ก็ทําให�รู�ความต�องการ
ของลูกค�าหรือคู=สนทนามากยิ่งข้ึน ดังนั้น AE ต�องฟ�งอย=างมีสมาธิ จับใจความสําคัญของเนื้อหา
ได�ครบถ�วน และสามารถนําไปถ=ายทอดทีมงานได�อย=างครบถ�วนสมบูรณ2... ส=วนทักษะการสื่อสาร
ด�านอ่ืนๆ นั้น เม่ือมีทักษะการฟ�งที่ดีแล�วก็จะส=งผลให�เกิดทักษะด�านอ่ืนๆ ดีด�วย เช=น ทําให�ทักษะ
การพูด ดีข้ึนเพราะมีข�อมูลที่จะพูดหรือสื่อสารออกไป เช=นตัวอย=างของทักษะการพูดที่ส=งผลให�
เกิดประสิทธิภาพในการสนทนากับลูกค�า คือ การทักทายลูกค�า สวัสดี ค=ะ คุณลูกค�า สบายดีนะ
คะ หรือชมเพื่อสร�างบรรยากาศความเป�นมิตรยิ่งข้ึน เห็นลูกสาวคุณลูกค�า ในเฟสบุค สอบเข�า
โรงเรียนเตรียมได� เรียนเก=งมากเลยค=ะ ขอแสดงความยินดีด�วยนะคะ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงสถานการณ2และบทสนทนาท่ี

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านทักษะการสื่อสารว=า 
 

   AE ต�องปรับตัวให�เหมาะสมกับสถานการณ2 เช=นอยู=กับลูกค�าควรพูดอย=างไร หรือ
อยู=กับเพื่อนร=วมงานควรพูดอย=างไรจึงเหมาะสม ยกตัวอย=างเช=น เม่ือเร่ิมประชุมเพื่อนําเสนองาน
ลูกค�า ก=อนเร่ิมการประชุมควรกล=าวทักทายหรือหาโอกาสชมลูกค�า เช=น การทักทายลูกค�า สวัสดี 
ค=ะ/ครับ คุณลูกค�า สบายดีนะคะ เป�นการชมหรือแสดงความห=วงใยเพื่อสร�างบรรยากาศความ
เป�นมิตรยิ่งข้ึน เช=นพูดว=า วันนี้พี่  แต=งตัวสวยจังเลยค=ะ หรือเม่ือเร่ิมประชุมควรพูดเกร่ินถึงสิ่งที่
ลูกค�าบรีฟมาว=า ตามที่คุณ (ชื่อลูกค�า) ได�ให�ข�อมูลไว� เม่ือสัปดาห2ก=อน ว=าบราๆๆ วันนี้ ผมและทมี 
ขอนําเสนองานที่ร=วมกันพัฒนามา โดยขอเร่ิมจากคุณ(ชื่อผู�นําเสนองาน) แล�วตามด�วยคุณ(ชื่อ
ผู�นําเสนองาน) นะครับ ขออนุญาตเร่ิมจากคุณ(ชื่อผู�นําเสนองาน) เลยนะครับ... และเม่ือนําเสนอ
งานเสร็จ รวมถึงรับความคิดเห็นจากลูกค�าแล�ว ก=อนกลับควรกล=าวขอบคุณและลาลูกค�าเช=นพูด
ว=า วันนี้ขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกค�า) มากนะครับ ผมจะนํางานนี้ไปพัฒนาเป�นโบว2ชัวร2ต=อ แล�วมา
นําเสนอคุณ(ชื่อลูกค�า) อีกคร้ัง ในวันที่ (ระบุเวลาและวันที่นัดหมาย) นะครับ ขอบคุณมากครับ  

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมุติ (2559) เสนอตัวอย=างบทสนทนาของพนักงาน

บริหารงานลูกค�าท่ีเหมาะสมในสถานการณ2การประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกค�าว=า 
 

   ผมว=าภาษาที่ใช�ไม=ต�องเป�นทางการมากนัก แต= AE ต�องรู�จักใช�ทักษะการสื่อสาร
ที่ช=วยให�เกิดการร=วมมือที่ดีจากเพื่อนร=วมงาน ไม=ควรใช�คําพูดที่แสดงอํานาจ หรือการสั่งการ 
เพราะเพื่อนร=วมงานไม=ได�อยู=ในสถานะลูกน�อง ดังนั้นจําเป�นต�องรู�จักใช�คําพูดที่เหมาะสม โน�ม
น�าวใจให�เป�น และต=อรองให�ได�งานตามที่ตัวเองต�องการ รวมถึงการสามารถสร�างความสัมพันธ2ที่
ดีกับเพื่อนร=วมงาน ด�วยคําพูดง=ายๆ เช=น การทักทาย การชม หรือการให�กําลังใจ เช=นพูดว=า 
สวัสดีครับพี่เล็ก (ชื่อสมมติ) “ผม แอบได�ยินคนชมว=า งานของพี่ออกมาสวย อยากเห็นแล�วครับ 
หรือการพูดเพื่อสร�างความเป�นพวกเดียวกันโดยพูดว=า เม่ือคืนลิเวอร2พูลชนะ ดีใจด�วยนะครับพี่ ... 
ในกรณีที่เห็นว=างานของ Creative ยังมีบางประเด็นที่สําคัญขาดไปควรพูดด�วยน้าํเสียงที่เป�นมิตร 
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และสุภาพว=า งานของพี่เล็ก สวยทุกชิ้นเลยครับ แต=มีประเด็นหนึ่งซ่ึงสําคัญมากครับ ต�องรบกวน
พี่เล�ก ช=วยเพิ่มให�ด�วยนะครับ และ ในกรณีที่ Creative ให�เหตุผลว=าไม=มีเวลา ขอขายหรือ
นําเสนอลูกค�าก=อนแล�วค=อยปรับ แต=ถ�า AE เห็นว=าจําเป�นต�องแก�ไขก=อน ก็ควรพูดว=า พี่เล็กครับ  
จุดนี้ลูกค�าย้ําว=ามันสําคัญมากเลยครับ ผมคิดว=า ถ�าพี่เล็กยอมเสียเวลาอีกนิดหนึ่ง เพื่อปรับหรือ
แก�ไปเลย ตอนลูกค�าเห็นงานที่สวยและสมบูรณ2ของพี่แล�ว ผมว=าลูกค�าต�องประทับใจและซ้ืองาน
ของพี่แน=ๆ เลยครับ และเม่ือประชุมภายในเสร็จควรกล=าวลาและป�องกันการลืมควรย้ําเร่ืองวัน
นัดหมายที่จะไปนําเสนองานลูกค�าอีกคร้ังหนึ่งด�วย เช=นพูดว=า ขอขอบคุณพี่เล็ก มาก นะครับ  
และเพื่อให�กําลังใจปกติผมก็จะชมด�วยความจริงใจอีกคร้ัง โดยพูดว=า งานสวยๆ แบบนี้ ผมม่ันใจ
ว=าลูกค�าต�องประทับใจแน=นอนครับ  และก็ย้ําเวลานัดหมายอีกคร้ังโดยพูดว=า เรามีนัดนําเสนอ
งานลูกค�าวันที่บราๆๆ นะครับ แล�วเจอกันวันนําเสนองานลูกค�านะครับ...ขอบคุณมากครับ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมุติ (2559) ให�ข�อเสนอแนะถึงสถานการณ2และบท

สนทนาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านทักษะการสื่อสารว=า 
 

   เด็กรุ=นใหม=มีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง แต=ขาดด�านบุคลิกภาพที่เหมาะสม ดังนั้น
การใช�ภาษากายเป�นทักษะที่จําเป�นต�องพัฒนาให�เด็กรุ=นใหม= (Gen-Z) และนําไปประยุกต2ใช�ให�
ถูกกาลเทศะ เพื่อให�เกิดความประทับใจเม่ือแรกพบเห็น เช=น การยืน การเดิน การนั่ง การ
แสดงออกทางสีหน�า รวมถึงน้ําเสียงเวลาพูด... การฝ กหรือพัฒนาให� AE ให�เกิดทักษะการพูดเป�น
ประเด็นที่จําเป�น เพื่อให�เกิดแบบอย=างที่ดีเป�นมาตรฐานและต�องนําไปประยุกต2ให�เหมาะกับ
สถานการณ2ด�วย ตัวอย=างสถานการณ2ของการประชุมกับลูกค�า AE ต�องให�ความสําคัญตั้งแต=
เสื้อผ�า หน�า ผม ต�องเป�นผู�เร่ิมการทักทายลูกค�าก=อนโดยพูด สวัสดีค=ะ/ครับ ด�วยน้ําเสียงที่สุภาพ 
พร�อมรอยยิ้ม หรือกล=าวแสดงความห=วงใยลูกค�าว=า ช=วงนี้งานคุณ(ชื่อลูกค�า) เยอะนะคะ อย=าลืม
ดูแลสุขภาพด�วยนะคะ หรือกล=าวแสดงความยินดีเม่ือทราบว=าผลประกอบการของลูกค�าดีข้ึนเช=น
พูดว=า ขอแสดงความยินดีด�วยนะคะ ได�ยินว=าเดือนที่แล�วยอดขาย เพิ่มข้ึนตั้ง 10 % และใน
ระหว=างการประชุมหากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลอะไรเพิ่มเติมควรถามลูกค�าด�วยคําพูดที่
สุภาพและควรถามเป�นคําถามปลายเป`ดเพื่อให�ลูกค�าได�อธิบายรายละเอียดมากข้ึน เช=นพูดว=า 
คุณ(ชื่อลูกค�า) ช=วยอธิบาย หรือยกตัวอย=างเพิ่มอีกหน=อยได�ไหมคะ หรือเพื่อยืนยันความเข�าใจ
ของตนก็ควรพูดว=า คุณ(ชื่อลูกค�า) พูดว=าบราๆๆ ใช=ไหมคะ และเม่ือประชุมเสร็จควรกล=าว
ขอบคุณและลาลูกค�าด�วย เช=นพูดว=า ขอขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกค�า) มากค=ะ ที่ให�โอกาส (ชื่อบริษัท
ของตัวเอง) สําหรับโครงการนี้ฉัน จะรีบนําไปวางแผนการทํางาน แล�วกลับมานําเสนอคุณ (ชื่อ
ลูกค�า) อีกคร้ังหนึ่งในวันที่ (ระบุวันเวลา) ที่จะถึงนี้นะคะ ขอบคุณมากค=ะ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมุติ (2559) มีแนวความคิดเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือ

การเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า ในสถานการณ2ท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�าไป 
บรีฟงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณาว=า 
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   AE จําเป�นต�องใช�ทักษะการพูดที่ดี พูดให�กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น ยิ่งตอน
ไป บรีฟงานนั้น ผมว=าการเร่ิมต�นที่ดีสามารถส=งผลให�การบรีฟงาน Creative ทํางานออกมาดีไม=มี
ป�ญหา AE ต�องจําไว�ว=ากําลังไปขอความร=วมมือ ไม=ใช=ไปสั่งให� Creative ทํางานให� ถ�าเร่ิมต�นการ
พูดที่ดีก็มีชัยไปกว=าคร่ึง เช=นอาจเป�นผู�เร่ิมการทักทายก=อนด�วยการพูดว=า สวัสดี ครับ  หรือ AE 
อาจหาข�อมูลเก่ียวกับกิจกรรมที่  Creative คนนั้นชอบ เช=น กีฬา เพื่อนําไปเป�นข�อมูลพูดชมว=า 
ได�ยินว=าพี่ถอยจักรยานมาใหม=ราคาสองแสนกว=าบาท เพื่อเตรียมลงรายการหน�าเลยเหรอครับพี่ 
สุดๆ เลยครับพี่ หรือถ�าเขาเป�นแฟนคลับทีมแมนยู ถ�าเผอิญช=วงนั้นบอลเพิ่มแข=งไปก็สามารถพุด
ว=า แมนยูฯ ทีมโปรดของพี่ยิงคู=แข=งไป 3 ต=อ 0 สุดยอดไปเลยครับพี่ ซ่ึงเป�นการสร�างบรรยากาศ
ที่ดีก=อนการบรีฟงาน แล�วก็ค=อยพูดเพื่อขอความขอความช=วยเหลือโดยพูดว=า ตามที่ผม ไปรับ 
บรีฟงานจากลูกค�ามา เม่ือวันอังคาร ผมจะขอรบกวนให�พี่(ระบุชื่อ) ช=วยออกแบบโบว2ชัวร2 หรือ
บิลบอร2ด หรือแบนเนอร2 ซ่ึงมีรายละเอียดตามนี้นะครับ... และสุดท�ายคําขอบคุณผมว=าจําเป�น 
นะครับ AE ต�องฝ กพูดบ=อยๆ ให�ติดเป�นนิสัย 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงบทสนทนาของพนักงานบริหารงาน

ลูกค�าท่ีเหมาะสมในสถานการณ2การประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกค�าว=า 
 

   การพูดคือสิ่งที่จะทําให�ได�งาน หรือพูดแล�วเสียงาน ดังนั้นต�องมีทักษะการพูดที่ดี 
ยกตัวอย=างสถานการณ2บรีฟงาน Creative เม่ือบรีฟเสร็จควรสอบถาม Creative ด�วยว=า ตาม
กําหนดการที่ลูกค�าต�องการให�เราส=งงานนั้น พี่(ระบุชื่อ) คิดว=ามีข�อกังวลเร่ืองอะไรหรือเปล=าครับ  
ซ่ึงฝnาย Creative อาจพูดว=า  สามารถเลื่อนวันนําเสนองานลูกค�าออกไปอีกสัก 2-3 วันได�หรือ
เปล=า... ถ�า AE ยังไม=เคยสอบถามลูกค�ามาก=อนเลย ก็ควรแสดงความเห็นใจและสอบถามลูกค�าให�
ก=อน  โดยสามารถพูดตอบกลับไปว=า ผมขอคุยกับลูกค�าให�ก=อนนะครับพี่ ว=าสามารถเลื่อนออกไป
อีกได�หรือเปล=า แล�วจะแจ�งพี่อีกทีนะครับ แต=ถ�าประเด็นนี้ AE เคยขอลูกค�าแล�ว แต=ลูกค�ายืนยัน
ว=าต�องเป�นวันนั้น ก็ต�องแจ�งความจริงกับ Creative โดยพูดว=า ต�องขอโทษ พี่ (ระบุชื่อ) จริงๆ นะ
ครับ เร่ืองนี้ผม ได�ต=อรองลูกค�าไปแล�วเหมือนกัน ลูกค�ายืนยันว=าจําเป�นต�องใช�งานในวันนั้นจริงๆ 
ครับ รบกวนพี่ (ระบุชื่อ) ช=วยจัดการให�ผมหน=อยนะครับ ทางที่ดี AE ควรช=วยหาทางออกให�กับ 
Creative ด�วย โดยสามารถพูดเสนอว=า พี่คิดว=าจําเป�นต�องหาคนเพิ่มหรือฟรีแลนซ2มาช=วยทํางาน
นี้เพิ่มหรือเปล=าครับ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 8 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงสถานการณ2และบทสนทนาท่ี

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านทักษะการสื่อสารว=า 
 

   AE เป�นศูนย2กลางของข�อมูลข=าวสาร …ทักษะการสื่อสารมีความสําคัญมาก ถ�า 
AE สามารถใช�ได�อย=างมีประสิทธิภาพ จะช=วยลดป�ญหาให�กับลูกค�าอย=างดีเยี่ยม โดยเฉพาะ
ทักษะการพูดต�องรู�ว=าจะพูดอย=างไรให�เกิดผลสัมฤทธิ์ ต�องอธิบายอย=างไรให�ทีมงานเข�าใจสิ่งที่
ลูกค�าต�องการ เช=น ตอนไปรับบรีฟจากลูกค�า การได�ข�อมูลที่ครบถ�วนสมบูรณ2ต�องอาศัยทักษะ
การฟ�งที่ดี รวมถึงการเจาะข�อมูลที่สําคัญ โดยต�องถามให�เป�นเพื่อให�ได�ข�อมูลเชิงลึกมากที่สุด 
ยกตัวอย=างการถามแบบมีก๋ึน เพื่อให�ได�ข�อมูล เช=น รบกวนคุณ(ชื่อลูกค�า) ช=วยขยายความ เร่ือง
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จุดขายของเคร่ืองสําอางตัวนี้ ให�ชัดเจนอีกหน=อยได�ไหมครับ หรือ คุณ(ชื่อลูกค�า) มีประเด็นอ่ืนๆ 
อีกไหมครับ หรือ ที่คุณ(ชื่อลูกค�า) พูดว=าบราๆๆ (ทวนคําพูดของลูกค�าที่ได�ยิน) คุณ (ชื่อลูกค�า) 
หมายความว=าอย=างไรครับ หรือ คุณ(ชื่อลูกค�า) ช=วยอธิบายหรือยกตัวอย=างเพิ่มอีกหน=อยได�ไหม
ครับ หรือ “คุณ (ชื่อลูกค�า) พูดว=าบราๆๆ (ทวนคําพูดของลูกค�าที่ได�ยิน) ใช=ไหมครับ...ผมเข�าใจ
ถูกต�องหรือเปล=าครับ ซ่ึงเป�นแนวคําถามปลายเป`ดที่ทําให�ได�ข�อมูลเชิงลึกเพราะลูกค�าจะอธิบาย
รายละเอียดมากกว=าการถามว=า ใช=หรือไม= ซ่ึงเป�นคําปลายป`ดนะ 
 

 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 9 นามสมมุติ (2559) กล=าวเก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าว=า ในสถานการณ2ที่พนักงานบริหารงานลูกค�าไปบรีฟงานฝnาย
สร�างสรรค2งานโฆษณาว=า 
 

   AE ที่มีประสบการณ2ที่ดีจะช=วยให�การสื่อสารทั้งด�านการพูด การฟ�ง และการ
เขียน มีประสิทธิภาพนะคะ แต=(ชื่อผู�เชี่ยวชาญ) เชื่อว=าการฝ กฝนเรียนรู�สามารถช=วยให� AE ใหม=ๆ 
เกิดทักษะการสื่อสารนั้นๆ ได�... ในเบื้องต�นต�องมีความรู� ความเข�าใจ และต�องรู�จักสังเกตจากผู�ที่
ประสบความสําเร็จ หรือหัวหน�างาน เช=น ตอนไปประชุมกับลูกค�า ลูกค�าขอต=อรองราคาหนัง     
ไม=ว=าจะลดราคาลงได�หรือไม=ได�แล�วก็ตาม ในฐานะที่เป�น AE ก็ต�องใช�คําพูดที่ช=วยรักษา
ความสัมพันธ2ที่ดีกับลูกค�าไว�ก=อน เช=นควรพูดว=า ขออนุญาตให�ผม ต=อรองกับ Supplier ก=อนนะ
คะว=าจะลดราคาลงตามที่คุณ(ระบุชื่อ) ขอได�อีกหรือไม= หรือควรพูดเพื่อให�ลูกค�าเข�าใจและแสดง
ความเป�นฝnายเดียวกับลูกค�า โดยพูดว=า ฉันทราบดีว=าคุณ (ระบุชื่อ) มีงบประมาณจํากัด ฉันได�
ต=อรองราคาจากผู�ผลิตมาให�แล�ว เขาลดให� 10% จากราคาที่นําเสนอไปค=ะ ถ�าคุณ (ระบุชื่อ) 
ต�องการส=วนลดเพิ่มอีก 5% ผมไม=แน=ใจว=าเขาจะลดลงให�ได�หรือเปล=านะคะ อย=างไรฉัน จะขอ
ต=อรองให�อีกรอบหนึ่งนะคะ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 10 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงทักษะการสื่อสารของพนักงบริหาร

งานลูกค�าท่ีสําคัญว=า 
 

   การพูดเป�นทักษะที่สําคัญของ AE นะ ส=วนด�านอ่ืนๆ มีความสําคัญรองลงไป 
เพราะลักษณะการทํางานของ AE มันเร=งรีบต�องแข=งกับเวลา จึงต�องอาศัยการสื่อสารที่รวดเร็ว
และเข�าถึงผู�รับได�อย=างทันทีทันใด ในขณะเดียวกันก็ต�องการการตอบรับหรือโต�ตอบกลับแบบ
ทันทีทันใดด�วย อย=างไรก็ตาม AE ก็ต�องมีความสามารถใช�ทักษะการพูดให�เกิดผลเชิงบวกที่สุด 
ยกตัวอย=างการไป Presetn งานลูกค�านอกจากต�องใช�ภาษาทีเ่ป�นทางการแล�ว การเลือกใช�คําพูด
ต�องเป�นคําพูดเชิงบวกด�วย ตัวอย=างเช=น ช=วงนี้เป�นช=วงที่ท�าทายงานด�านการตลาดมากๆ นะครับ 
หรือ เป�นโอกาสที่ดีนะครับ ที่จะได�ดึงศักยภาพของพนักงานขายออกมาให�ได�อย=างเต็มที่ หรือ 
การใช�ช=องทางการสื่อสารทางโทรทัศน2 ถึงแม�ว=าต�องใช�งบประมาณที่สูง แต=ก็เป�นช=องทางที่เข�าถึง
กลุ=มเป�าหมายได�ดีที่สุด และมีความคุ�มค=ากับเงินที่ลงทุนไปมากที่สุดนะครับ/คะ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 11 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงสถานการณ2และบทสนทนาท่ี

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านทักษะการสื่อสารว=า 
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   เม่ือ AE มีทัศนคติที่ดีในการทํางานและรักงานที่ทํา จะสะท�อนออกมาทางการ
สื่อสารได�โดยเฉพาะทางการพูด และท=าทาง ดังนั้น AE จําเป�นต�องรู�จักการจัดการอารมณ2ของ
ตนเองให�ดี และสื่อสารผ=านการพูดที่เป�นคําเชิงบวกให�เกิดประสิทธิผลมากที่สุด เช=น เม่ือลูกค�า
ต�องการให�แก�ไขงานด=วน แต=เรารู�ว=า Creativeงานยุ=งมากไม=ว=าง แทนที่จะปฏิเสธลูกค�า
ทันทีทันใดก็ควรพูดว=า ขออนุญาตเช็กหรือประสานงานให�ก=อนนะคะ แล�วจะรีบแจ�งกลับทันทีค=ะ 
เพราะลูกค�าส=วนมากไม=ชอบการปฏิเสธจากพนักงานบริหารงานลูกค�า หรือบางคร้ังการต=อรอง
อะไรกับลูกค�าแล�วไม=ได� ก็ไม=ควรคาดคั้นลูกค�าจนเขารู�สึกอึดอัด เพราะการแก�ป�ญหาจาก
ฝ�¥งตัวเองน=าจะเป�นทางออกที่เหมาะสมกว=าเช=น ถ�าพิจารณาว=าวันส=งมอบงานลูกค�าไม=น=าจะทัน ก็
ควรเจรจาต=อรองขอเลื่อนวันไว�ด�วย โดยกล=าวว=า คุณ(ชื่อลูกค�า) คะ วัน Presentงานรอบแรก 
ตามที่คุณ(ชื่อลูกค�า) แจ�งเม่ือสักครู=นั้นฉัน เห็นว=ารายละเอียดของงานค=อนข�างเยอะฉัน อยากให�
งานออกมาสมบูรณ2ที่สุด ขออนุญาตขยับวัน Present งาน ออกไปอีกสัก 2-3 วัน ไม=ทราบว=า
สะดวกหรือเปล=าคะ  ถ�าลูกค�ายืนยันว=าไม=สะดวกเนื่องจากเหตุผลอะไรก็ตามควรตอบ
รับนัดหมายนั้นเลย ด�วยมารยาทก็ควรพูดว=า ถ�าเป�นอย=างนั้น ไม=เป�นไรค=ะ เดี๋ยวฉันจะพยายาม
อย=างเต็มที่ เพื่อให�งานออกมาสมบูรณ2 ที่สุดเลยค=ะ ซ่ึงการพูดแบบนี้...เป�นการสร�างความม่ันใจ
ให�กับลูกค�าด�วยค=ะ 

 
  4.4 ประเด็นด�านความต�องการในการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ในอุตสาหกรรมโฆษณาท่ีผู�วิจัยสัมภาษณ2ผู�เชี่ยวชาญและสังเคราะห2
ข�อมูล พบว=าผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล�องกันคือ ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณานั้นมีความจําเป�นต�องมี โดยเฉพาะเด็กท่ีจบ
การศึกษาใหม=ๆ แล�วเข�ามาทํางานด�านบริหารงานลูกค�าเลยซ่ึงยังขาดประสบการณ2 ขาดทักษะหลายๆ
ด�าน ในขณะเดียวกันลักษณะของงานในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น เป�นการทํางานท่ีต�องแข=งขันกับเวลา
อยู=ตลอดเวลา หัวหน�างานไม=ค=อยมีเวลาสอนงานลูกน�องหรือพนักงานใหม= จึงเป�นหน�าท่ีของฝnาย
ทรัพยากรมนุษย2ท่ีต�องเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าให�มีความรู� ความ
เข�าใจ และมีทักษะยิ่งๆข้ึน โดยผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล�องกันดังนี้ 

 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “...ควรสนับสนุนให�มีหน=วยงานท่ี
รับผิดชอบด�านการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารให�กับพนักงานบริหารงานลูกค�า เป̀ดเป�นสถาบันได�เลย
ยิ่งดีค=ะ...” 

   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “ถ�ามีการทําเป�นหลักสูตรอบรมเลย
จะดีมาก เพราะ AE ใหม=ๆ จะได�มีทักษะด�านการสื่อสารท่ีดี สามารถนําไปประยุกต2ใช�ได�กับการทํางาน
จริงๆ ในทุกสถานการณ2”  
   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “เป�นเรื่องท่ีดีมากเพราะถ�า AE 
โดยเฉพาะพนักงานใหม=ๆ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี สามารถช=วยลดเวลาทํางาน และค=าใช=จ=ายของบริษัท
ได�ด�วย…” 
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   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 8 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “…จําเป�นมากเพราะ AE เปรียบเสมือน
ตัวกลาง ท่ีช=วยให�งานราบรื่นไปด�วยดี การพัฒนาให�เกิดทักษะการสื่อสารจึงเป�นเรื่องจําเป�น…” 
   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 9 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “จําเป�นต�องมีนะคะ โดยเฉพาะการ
สอนเทคนิคหรือเคล็ดลับการพูดกับคนแต=ละประเภท หรือแต=ละสถานการณ2ให�เกิดประสิทธิภาพ…” 

   ผู�เชี่ยวชาญท่ี 10 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “...จําเป�นต�องมีโดยเฉพาะ
พนักงานท่ีเพ่ิงจบการศึกษามา จําเป�นต�องปรับพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาให�เกิดทักษะนะครับ อีกประเด็นคือ
รอให�รุ=นพ่ีหรือหัวหน�างานสอนนั้นค=อนข�างเป�นได�ยากเนื่องจากทุกคนอยู=ในสภาวะท่ีเร=งรีบ แข=งกับ
เวลา...” 
  4.5 ประเด็นด�านวิธีการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีผู�วิจัยสัมภาษณ2ผู�เชี่ยวชาญ สามารถสังเคราะห2ข�อมูล 
พบว=าผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล�องกัน ในประเด็นที่ว=าวิธีการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารท่ี
เหมาะสมกับสภาพการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพนั้นมีหลายวิธี
ประกอบกัน การอภิปรายร=วมกัน (Group Discussion) ผ=านการจําลองสถานการณ2 (Simulation) ท่ี
สอดคล�องกับการปฏิบัติงานจริง ผ=านการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing)  และการแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) การเรียนรู�ผ=านสื่อท่ีทันสมัยน=าสนใจ (Multi-media) การเรียนรู�ผ=าน
ประสบการณ2ของบุคคลท่ีชื่นชอบ (Idol) ผ=านการฟ�งคําบรรยาย (Lecture) และจากเอกสาร/คู=มือ
ความรู� (Document) โดยผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล�องกันดังนี้ 

 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 1 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงวิธีการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า 

 
  งานของ AE เป�นงานที่ต�องทํางานตลอดเวลา การอบรมเป�นเร่ืองที่ยากมาก

สําหรับพนักงานบริหารงานลูกค�า แต=การพัฒนาพนักงานก็เป�นเร่ืองที่สําคัญในยุคนี้ ดังนั้นการให�
ศึกษาจากกรณีศึกษา แล�วทําเป�นการอบรมแบบที่เราเรียกว=า Workshop เป�นการพัฒนาที่
เหมาะสมกับลักษณะงานของ AE นะครับ 

 
 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 2 นามสมมุติ (2559) กล=าววิธีการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือ

การเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า 
 

  เด็กสมัยนี้ต�องให�เข�าอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจําลองสถานการณ2ให�เขาได�คิด ได�
ลงมือปฏิบัติจริงๆ แล�วพี่เลี้ยงคอยช=วยเสนอแนะข�อดี ข�อด�อย เช=น ให�วิทยากรที่เป�นต�นแบบ 
(Role Model) เช=น ลูกค�าที่เก=งๆ Client Servise Director ที่มีประสบการณ2 หรือ Creative ที่
มีผลงานดังๆ มาพูดแล�วให�เขาฝ กทักษะการฟ�งเพื่อจับประเด็น แล�วพี่เลี้ยงวิเคราะห2ว=าขาด
ประเด็นไหนบ�าง 
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 ในขณะท่ีผู�เชี่ยวชาญท่ี 3 นามสมมุติ (2559) เสนอวิธีการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า “…ต�องใช� Workshop ร=วมกับการใช�ผู�ท่ีมี
ประสบความสําเร็จในสายงานนี้มาแบ=งป�นประสบการณ2 และเพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�เขา ให�เห็น
ความสําคัญของอาชีพ ความสําคัญของการสื่อสาร ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง...”  

 ส=วนผู�เชี่ยวชาญท่ี 4 นามสมมุติ (2559) เสนอวิธีการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า “... ยุคนี้ต�อง Workshop นะครับ ร=วมกับ
วิทยากรรับเชิญมาแบ=งป�นประสบการณ2 รวมถึงการให�องค2ความรู�ท่ีเข�าถึงได�ง=ายๆ น=าสนใจ จําง=ายๆ 
ครับ...” 

 ผู�เชี่ยวชาญท่ี 5 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงวิธีการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า 

 
  เด็กยุคนี้กล�าพูด กล�าแสดงออก ต�องพัฒนาเขาโดยให�เขาเรียนรู�ด�วยการลงมือ

ปฏิบัติหรือ Learning by Doing หรือทําแบบ Active Learning คือให�มีส=วนร=วมในสิ่งที่มา
ประกอบในงาน…สําหรับเด็กรุ=นนี้...ทําเป�น CD หรืออินโฟกราฟฟ`ค หรือเร่ืองราวต=างๆ ให�เขา
เรียนรู�เอง...ให�เขาเลือกประเด็นที่เขาสนใจ Interesting แล�วเอามาเล=าเป�นเร่ือง ที่เรียกว=า Story 
ว=าเรียนรู�อะไรมาแล�วให�เอามา Share แล�วมันก็จะเข�าสู=ช=วงของการนําไป Practice 

 
   นอกจากนั้น ผู�เชี่ยวชาญท่ี 6 นามสมมุติ (2559) เสนอวิธีการเสริมสร�างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า “การพัฒนา AE ด�านทักษะการ
สื่อสารนั้น ผมว=าควรใช�การทํา Workshop นะ เขาจะได�ทดลองลงมือทําจริงๆ ระดมสมองกันแบบท่ี
เรามอบหมายโจทย2 ให�เขาช=วยกันคิด จะได�เอาผลไปใช�จริงๆ กับลูกค�าด�วยเลย…” 

 ในขณะท่ีผู�เชี่ยวชาญท่ี 7 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงวิธีการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า “...เด็กบางคนไม=ชอบแสดงออก ก็ต�องให�
เขามีส=วนร=วมเสนอความคิด หรือ Present โดยการทํา Workshop นั่นแหละ แต=อยากให�จํากัดช=วง
อายุเอาท่ีอายุใกล�เคียงกันจะดีกว=าครับ แล�วมอบหมายงานให�ช=วยกันคิด เพ่ือพัฒนามาใช�ได�จริง...” 

 ส=วนผู�เชี่ยวชาญท่ี 8 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงวิธีการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า “...เพ่ือให�เกิดนวัตกรรมในการแก�ไข
ป�ญหา ต�องให�พวกเขาประชุมร=วมกันช=วยกันแก�ไขป�ญหา โดยให�โจทย2เขานะครับ...”  

 สําหรับผู�เชี่ยวชาญท่ี 9 นามสมมุติ (2559) เสนอวิธีการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า “การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับ AE ใหม=ๆ ต�อง
เป�นทําเป�น Workshop เพ่ือให�เกิดประสบการณ2จริงค=ะ...” 
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 อย=างไรผู�เชี่ยวชาญท่ี 10 นามสมมุติ (2559) ได�กล=าวถึงวิธีการเสริมสร�างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า “...เด็กรุ=นนี้จัดอบรมให�ความรู�เฉยๆ 
ไม=เหมาะสําหรับพวกเขา...ต�องให�เขาทํางานร=วมกันเป�นกลุ=ม หรือ Group Discussion จะได�ช=วยกัน
คิด ได�การทํางานเป�นทีมด�วย...” 

 ส=วนผู�เชี่ยวชาญท่ี 11 นามสมมุติ (2559) กล=าววิธีการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าว=า “...จําเป�นต�องบูรณาการหลายๆ วิธีนะคะ 
การอบรมให�ความรู�ก็ยังมีความจําเป�น แต=ต�องหารูปแบบท่ีเหมาะกับเด็กสมันนี้ค=ะ สื่อท่ีใช�ต�องดู
น=าสนใจ และท่ีสําคัญให�เขาเกิดการเรียนรู�เป�นกลุ=ม โดยการทํา Workshop ค=ะ...” 
   ผู�วิจัยสรุปได�ว=า ประเด็นด�านวิธีการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา จากการสัมภาษณ2ผู�เชี่ยวชาญ สามารถ
สังเคราะห2ข�อมูลได�ว=า ผู�เชี่ยวชาญให�ความสําคัญกับการเรียนรู�แบบให�ผู�เรียนรู�มีส=วนร=วมและลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยให�พนักงานบริหารงานลูกค�ามีส=วนร=วมกิจกรรมและสามารถ
ประยุกต2ใช�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� โดยผ=านการอภิปรายร=วมกัน (Group 
Discussion) ผ=านการจําลองสถานการณ2 (Simulation) ท่ีสอดคล�องกับการปฏิบัติงานจริง ผ=านการ
ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing)  และการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ในรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ร=วมกันเป�นทีม นอกจากนั้นผู�เชี่ยวชาญยัง
เสนอว=าอย=างไรการเรียนรู�แบบดังเดิม (Passive Learning) ท่ีเป�นให�ข�อมูลกับพนักงานก็ยังมีความ
จําเป�น เพราะพนักงานบริหารงานลูกค�านั้นมีพ้ืนฐานความรู�ท่ีแตกต=างกัน จําเป�นต�องปรับระดับ
ความรู�พ้ืนฐานด�านการสื่อสารก=อน จึงสามารถนําความรู�ไปประยุกต2ใช�ให�เกิดเป�นทักษะได� โดยมี
รูปแบบการเรียนรู�ดังนี้ การเรียนรู�ผ=านสื่อท่ีทันสมัยน=าสนใจ (Multi-media) ผ=านประสบการณ2ของ
บุคคลท่ีชื่นชอบ (Idol) ผ=านการฟ�งคําบรรยาย (Lecture) และจากเอกสาร คู=มือความรู� (Document)  

5. การคัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม 
  หลักจากผู�วิจัยสัมภาษณ2ผู�เชี่ยวชาญและผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน เก่ียวกับทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ2การ
ทํางานจริงในอุตสาหกรรมโฆษณา พบว=าสถานการณ2การทํางานโดยท่ัวไปนั้นประกอบด�วย การรับ  
บรีฟจากลูกค�า การเตรียมบรีฟ การบรีฟงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา การประชุมภายใน และการ
นําเสนองานลูกค�า โดยในแต=ละสถานการณ2นั้นพนักงานบริหารงานลูกค�าใช�ทักษะการสื่อสารหลักๆ 4 
ทักษะ ซ่ึงประกอบด�วย ทักษะการพูด ทักษะการฟ�ง ทักษะการเขียน และทักษะการใช�ภาษากาย 
อย=างไรทักษะการพูดซ่ึงเป�นทักษะหลักของการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�านั้น ผู�วิจัยได�
นําเสนอบทสนทนาท่ีเหมาะสมในแต=ละสถานการณ2ไว� ดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 รูปแบบสถานการณ2และการเจรจาท่ีเหมาะสม 
รูปแบบสถานการณ/ คัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม 

รับบรีฟ 
จากลูกค�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- การทักทายลูกค�า  
“สวัสดี ค=ะ/ครับ คุณ(ช่ือลูกค�า) สบายดีนะคะ”  
 

ชมเพ่ือสร�างบรรยากาศความเป�นมิตรยิ่งข้ึน 
“วันน้ีคุณ(ช่ือลูกค�า) แต=งตัวสวยจังเลยครับ/ค=ะ” หรือ 
“เห็นน�องแพรว ลูกสาวพ่ี(ช่ือลูกค�า) ในเฟสบุค สอบเข�าโรงเรยีน....ได� เรียนเก=งมากเลย
ครับ/ค=ะ ขอแสดงความยินดีด�วยนะครับ/คะ” 
 

-- ระหว3างการสนทนา  
หากมีข�อสงสัย ไม=เข�าใจประเด็นท่ีลูกค�าอธิบาย ควรสอบถามลูกค�าด�วยความ
สุภาพ เช=น  
“รบกวนคุณ(ช่ือลูกค�า) ช=วยขยายความ เรื่องจุดขายของรถรุ=นน้ี ให�ชัดเจนอีกหน=อยได�ไหม
คะ/ครับ” หรือ  
“คุณมีประเด็นอ่ืนๆ อีกไหมคะ/ครับ” หรือ 
“ท่ีคุณ(ช่ือลูกค�า)พูดว=า.....คุณ(ช่ือลูกค�า)หมายความว=าอย=างไรคะ/ครับ” หรือ “คุณ(ช่ือ
ลูกค�า)ช=วยอธิบาย หรือยกตัวอย=างเพ่ิมอีกหน=อยได�ไหมคะ/ครับ” หรือ “คุณ(ช่ือลูกค�า)พูด
ว=า.....ใช=ไหมครับฝคะ”  
“ผมเข�าใจถูกต�องหรือเปล=าครับ/คะ”  
 

หรือ ถ�าต�องการแสดงความคิดเห็น  
“ผม/ฉัน คิดว=า ....” หรือ “ตามความเห็นของผม คือ.....” 
 

-- การลา  
เม่ือลูกค�าให�ข�อมูลเสร็จ ก=อนจากลา ควรกล=าวลาลูกค�า เช=น 
“ขอขอบคุณ คุณ(ช่ือลูกค�า)มากค=ะ/ครับ ท่ีให�โอกาส...(ช่ือบริษัทของตัวเอง)...สําหรับ
โครงการน้ี จะรีบนําไปวางแผนการทํางาน แล�วกลับมานําเสนอ คุณ(ช่ือลูกค�า)และทีมงาน
อีกครั้งหน่ึง ในวันท่ี ...... ท่ีจะถึงน้ีนะคะ/ครับ”  
 

ในกรณีท่ีเห็นว=า วันส=งมอบงานลูกค�าไม=น=าจะทัน ควรเจรจาต=อรอง ขอเลื่อนวัน
ไว�ด�วย โดยกล=าวว=า 
“คุณ(ช่ือลูกค�า)ครับ/คะ วันนําเสนองานรอบแรก ตามท่ีคณุ(ช่ือลูกค�า)แจ�งเมื่อสักครู=น้ัน 
ผม/ฉัน เห็นว=ารายละเอียดของงานค=อนข�างเยอะ ผม/ฉัน อยากให�งานออกมาสมบูรณ2
ท่ีสุด ขออนุญาตขยับวันนําเสนองาน ออกไปอีกสัก 2-3 วัน ไม=ทราบว=าสะดวกหรือไม=
ครับ/คะ” 
 

ถ�าลูกค�ายืนยันว=าไม=สะดวก เนื่องจากเหตุผลอะไรก็ตาม ควรตอบรับนัดหมาย
นั้นเลย และกล=าวว=า 
“ถ�าเป�นอย=างน้ัน ไม=เป�นไรครับ/ค=ะ เดี๋ยวผม/ฉัน จะพยายามอย=างเต็มท่ี เพ่ือให�งาน
ออกมาสมบูรณ2 ท่ีสดุเลยครับ/ค=ะ” 
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ตารางท่ี 14 รูปแบบสถานการณ2และการเจรจาท่ีเหมาะสม (ต=อ) 
รูปแบบสถานการณ/ คัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม 

เตรียมบรีฟ 
ฝBายสร�างสรรค/ 

(creative) 

ใช�ทักษะการเขียน 
การเขียนบรีฟ ข�อมูลท่ีได�รับจากลูกค�า เพ่ือนําไปอธิบายให�ฝnายสร�าสรรค2  
(Creative)  
1. ใช�ภาษาท่ีถูกต�อง สั้น กระชับ ชัดเจน 
2. เขียนครบถ�วน ตรงประเด็น มีข�อมูล หรือรูปภาพประกอบ   
3. เลือกใช�คําได�เหมาะสม   
4. ใช�โครงสร�างประโยคได�หลากหลาย  ถูกต�องตามหลักไวยากรณ2 มีการลําดับ
ความต=อเนื่อง  
5. ใช�เครื่องหมายวรรคตอนถูกต�องเหมาะสม   

บรีฟ 
ฝBายสร�างสรรค/ 

(creative) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรีฟ 
ฝBายสร�างสรรค/ 

(creative) 
(ต3อ) 

 

-- การทักทาย  
เพ่ือสร�างความกันเองก=อนการสนทนา เช=น 
“สวัสดีครับ/ค=ะ พ่ี (ระบุช่ือ) สบายดีนะครับ/คะ” 
 

ชมเพ่ือสร�างบรรยากาศความเป�นมิตรยิ่งข้ึน 
“ตัดผมทรงใหม=มา ดเูด็กลงมากเลยนะครับ/คะ พ่ี(ระบุช่ือ)” 
“รองเท�า หรือเสิ้อ หรือกางเกง พ่ีดูเท=มากเลยนะครับ/คะ” 
 

-- ระหว3างสนทนา  
ควรเริ่มด�วยประโยค เช=น 
“ตามท่ีฉัน/ผม ไปรับบรีฟจากลูกค�ามา เมื่อวันอังคาร ฉัน/ผม อยากให�พ่ี(ระบุช่ือ).ช=วย
ออกแบบโบว2ชัวร2/บิลบอร2ด/แบนเนอร2 ซ่ึงมีรายละเอียดตามน้ีนะครบั/คะ.” 
เม่ือให�ข�อมูลหรือบรีฟเสร็จ สามารถสอบถามความเข�าใจ ของคู=สนทนาได� เช=น 
“ตามท่ีฉัน/ผม ได�บรีฟ/อธิบาย ไปเมื่อสักครู= มีประเด็นไหนท่ีพ่ี(ระบุช่ือ) สงสัย หรือ 
ต�องการรายละเอียดเพ่ิมเติมไหมครับ/คะ” หรือ  
A: “ตามกําหนดการ ท่ีลูกค�าต�องการให�เราส=งงานน้ัน พ่ี(ระบุช่ือ).คิดว=ามีข�อกังวลเรื่อง
อะไรหรือเปล=าครับ/คะ”  
C: “สามารถเลื่อนออกไปอีกสัก 2-3 วันได�หรือเปล=าครับ/คะ” 
A: “ต�องขอโทษ พ่ี(ระบุช่ือ) จริงๆ นะครับ/คะ ประเด็นน้ี ผม/ฉัน ได�ต=อรองลูกค�าไปแล�ว
เหมือนกัน ลูกค�ายืนยันว=าจําเป�นต�องใช�งานในวันน้ันจริงๆ ครับ/ค=ะ” 
A: พ่ี...ช=วยจัดการให�ผม/ฉัน หน=อยนะครับ หรือว=าจําเป�นต�องหาคน/ฟรีแลนซ2 มาช=วยเพ่ิม
ดีหรือเปล=าครบั/คะ” 
 

ในกรณีท่ีคู=สนทนาสอบถาม รายละเอียดเพ่ิมเติม แต=ไม=สามารถให�ข�อมูลได�ใน
ขณะนั้น ควรกล=าวว=า 
“ต�องขอโทษ พ่ี(ระบุช่ือ) ด�วยนะครับ/คะ.” 
“สําหรับประเด็นน้ี ผม/ฉัน ขอนําไปหาข�อมลู/สอบถาม ลูกค�าเพ่ิมให� แล�วจะรีบส=งข�อมูล
ให�พ่ีภายในวันน้ีนะครับ/คะ” 
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ตารางท่ี 14 รูปแบบสถานการณ2และการเจรจาท่ีเหมาะสม (ต=อ) 
รูปแบบสถานการณ/ คัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม 

บรีฟ 
ฝBายสร�างสรรค/ 

(creative) 
(ต3อ) 

 

-- การลา:  
เม่ือเสร็จการสนทนา ควรกล=วาว=า 
“ผม/ฉัน ขอขอบคุณพ่ี(ระบุช่ือ) มากนะครับ” 
และควรนัดหมายการประชุมครั้งต=อไปด�วย 
“เราเจอกันอีกครั้งวันท่ี(ระบุวันเวลา)เพ่ือประชุมภายในก=อนไปนําเสนอลูกค�านะครับ/คะ” 

ประชุมภายใน 
ก3อนนําเสนอ

ลูกค�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- การทักทาย  
เพ่ือสร�างความกันเองก=อนการสนทนา เช=น 
“สวัสดีครับ/ค=ะ พ่ี(ระบุช่ือ)”  
“ผม/ฉัน แอบได�ยินคนชมว=า งานออกมาสวย อยากเห็นแล�วครับ/ค=ะ” 
 

-- ระหว3างสนทนา  
เมื่อฝnายสร�างสรรค2 นําเสนองานเสร็จ แล�วควรกล=าวว=า 
“งานของพ่ี(ระบุช่ือ) สวยทุกช้ินเลยครับ” หรือ 
“ผมชอบงาน สองช้ินน้ีมากเลยครบั” หรือ 
“ผม/ฉัน คิดว=า ลูกค�าต�องชอบงาน ของพ่ี(ระบุช่ือ) แน=ๆ เลยครับ” 
 

และถ�าในกรณีท่ี เห็นว=างานของฝnายสร�างสรรค2 น้ันยังมีบางประเด็นท่ีขาดไป ควรกล=าว
ด�วยนํ้าเสียงท่ีเป�นมิตร และสุภาพว=า 
“งานของพ่ี(ระบุช่ือ).สวยทุกช้ินเลยครับ แต=มีประเด็นหน่ึงซ่ึงสําคัญมากครับ/ค=ะ ต�อง
รบกวนพ่ี(ระบุช่ือ) ช=วยเพ่ิม/ปรับ ให�ด�วยนะครับ/คะ” 
 

ในกรณีท่ีฝnายสร�างสรรค2 ให�เหตุผลว=าไม=มีเวลา ขอขาย/นําเสนอ ลูกค�าก=อน แล�วค=อยปรับ 
ควรกล=าวว=า 
“พ่ี(ระบุช่ือ) ครับ/คะ จุดน้ี ลูกค�าย้ําว=า มันสําคัญมากเลยครับ ผม/ฉัน คิดว=า ถ�าพ่ี(ระบุ
ช่ือ)ยอมเสียเวลาอีกนิดหน่ึง เพ่ือปรับ/แก�ไปเลย เมื่อลูกค�าเห็นงานท่ีสวยและสมบูรณ2ของ
พ่ีแล�ว ต�องประทับใจและซ้ืองานของพ่ีแน=ๆ เลยครับ/ค=ะ” 
 

-- การลา  
เมื่อประชุมภายในเสร็จ ควรกล=าวลา และย้ําเรื่องวันนัดหมาย ท่ีจะไปนําเสนองานลูกค�า
อีกครั้งหน่ึงด�วย เช=น 
“ขอขอบคุณพ่ี(ระบุช่ือ) มาก นะครับ/คะ” 
ชมอีกครั้ง เพ่ือให�กําลังใจ 
“งานสวยๆ แบบน้ี ผม/ฉัน มั่นใจว=า ลูกค�าต�องประทับใจแน=นอนครบั/ค=ะ”  
 

นัดหมายอีกครั้ง 
“เรามีนัด นําเสนองานลูกค�า วัน(ระบุวันเวลา) นะครับ/คะ” 
 

แสดงความห=วงใย เพ่ือให�อํานวยความสะดวก 
“ไม=ทราบว=า พ่ี(ระบุช่ือ) จะเดินทางไปหาลูกค�า พร�อมกับผม/ฉัน หรือว=าจะเดินทางไปเอง
ครับ/ค=ะ” หรือ 
“พ่ี(ระบุช่ือ) สะดวกเดินทางไปหาลูกค�าเอง หรือให�ผม/ฉัน จองรถบริษัทให�ครับ/คะ” 
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ตารางท่ี 14 รูปแบบสถานการณ2และการเจรจาท่ีเหมาะสม (ต=อ) 
รูปแบบสถานการณ/ คัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม 

นําเสนองานลูกค�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-- การทักทายลูกค�า  
“สวัสดี ค=ะ/ครับ คุณ(ช่ือลูกค�า)...สบายดีนะคะ”  
 

ชมหรือแสดงความห=วงใย เพ่ือสร�างบรรยากาศความเป�นมติรยิ่งข้ึน 
“วันน้ีคุณ(ช่ือลูกค�า) แต=งตัวสวยจังเลยค=ะ” หรือ 
“คุณ(ช่ือลูกค�า)ทําผมทรงใหม= ดูน=ารัก สดใสมากเลยครับ/คะ” หรือ 
“ผม/ฉัน ชอบชุดน้ีของคุณ(ช่ือลูกค�า) จริงๆเลยครับ/ค=ะ ทําให�คณุ(ช่ือลูกค�า)ดูเท= มาก
ครับ”หรือ 
“ขอแสดงความยินดดี�วยนะครับ/คะ เรื่องยอดขายเดือนท่ีผ=านมา เห็นเพ่ิมข้ึนตั้ง .... %” 
หรือ “ช=วงน้ีดูคุณ(ช่ือลูกค�า) งานยุ=งนะครับ/คะ อย=าลมืดูแลสุขภาพบ�างนะครับ/คะ” 
-- ระหว3างการสนทนา การเข�าการนําเสนองาน 
ควรอ�างถึง สิ่งท่ีลูกค�าให�ข�อมูล/บรฟีมา 
“ตามท่ีคุณ(ช่ือลูกค�า) ได�ให�ข�อมลูไว� เมื่อสัปดาห2ก=อน ว=า....” 
“วันน้ี ผม/ฉันและทีม ขอนําเสนองานท่ีร=วมกันพัฒนามา โดยขอเริ่มจากคุณ..... แล�วตาม
ด�วยคุณ....นะครับ/คะ  ขออนุญาต เริ่มจากคุณ... เลยนะครบั/คะ” 
 

เมื่อนําเสนองานเสรจ็ ควรกล=าว/ถามลูกค�าว=า  
“สวย ถูกใจทุกช้ินเลย ใช=มั้ยครับ” หรือ 
“ไม=ทราบว=าคุณ(ช่ือลูกค�า) ชอบงานช้ินไหนเป�นพิเศษครับ/คะ” หรือ 
“คุณ(ช่ือลูกค�า)ฟ�งดูแล�วเป�นอย=างไรบ�างครับ/คะ” 
 

ในกรณีท่ีลูกค�ามีข�อคิดเห็น หรือต�องการให�ปรับแก� อาจมีการสนทนาเกิดข้ึนเพ่ือสอบถาม
ข�อมูล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกัน ควรกล=าว ดังน้ี... 
“ท่ีคุณ(ช่ือลูกค�า) พูดว=า....คุณ(ช่ือลูกค�า) หมายความว=าอย=างไรครับ” หรือ 
“ช=วยยกตัวอย=างได�ไหมครับ/คะ” หรือ 
“คุณ(ช่ือลูกค�า) มีประเด็นอ่ืนๆ อีกไหมครับ” หรือ 
“คุณ(ช่ือลูกค�า) ต�องพิจารณาป�จจัยอะไรบ�างครับ/คะ” 
-- การลา  
เมื่อนําเสนองานเสรจ็/รับความคิดเห็นจากลูกค�าเสร็จ ควรกล=าวลาลกูค�า 
กรณีท่ีลูกค�าซ้ืองานท่ีนําเสนอ ควรกล=าว ดังน้ี... 
“วันน้ีขอบคุณ คุณ(ช่ือลูกค�า)มากนะครับ/คะ” 
“ผม/ฉัน จะนํางานน้ีไปพัฒนาเป�น....ต=อ แล�วมานําเสนอคุณ(ช่ือลูกค�า) อีกครั้ง ในวันท่ี... 
นะครับ/คะ” 
“ขอบคุณมากครบั/ค=ะ” 
 

กรณีท่ีลูกค�ายังไม=ซ้ืองานท่ีนําเสนอ และมีข�อเสนอแนะให�ปรับแก� ควรกล=าว ดังน้ี... 
“วันน้ีขอบคุณ คุณ(ช่ือลูกค�า)มากนะครับ/คะ” 
“สําหรับข�อเสนอแนะท่ีคณุ(ช่ือลูกค�า)แนะนําน้ัน ผม/ฉัน จะนําไปปรับแก� แล�วรีบนํา
กลับมานําเสนอคุณ(ช่ือลูกค�า) อีกครั้งหน่ึง ในวันท่ี....นะครับ/คะ” 
“ขอบคุณมากครบั/ค=ะ” 
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6. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาค3าดัชนีความสอดคล�อง
ของรูปแบบการเจรจา (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

  หลังจากผู�วิจัยคัดเลือกรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสมตามสถานการณ2ต=างๆ ข�างต�น
แล�ว จึงนําไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาค=าดัชนี
ความสอดคล�องของรูปแบบการเจรจา (Index of Item Objective Congruence: IOC) จาก
ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบแล�วไปวิเคราะห2 พบว=ามีค=าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) สูงกว=า 
0.50 แสดงว=าตัวอย=างการเจรจาตามสถานการณ2 ท่ีผู�วิจัยร=างข้ึนมานั้นมีความเหมาะสมท่ีจะนําไป
ทดลองใช� เพ่ือร=างข้ึนรูปเป�นโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารฯ หากพบว=ามีรายการใดมีค=าดัชนีความสอดคล�อง ตํ่ากว=า 0.50 ก็ต�องดําเนินการปรับ
ปรังแก�ไขและส=งให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบซํ้าจนกว=าจะได�ค=าดัชนีความสอดคล�องเป�นไปตามเกณฑ2ท่ี
กําหนด ซ่ึงจากผลการตรวจสอบความสอดคล�องของรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสมจากผู�ทรงคุณวุฒิ
และผู�เชี่ยวชาญสรุปได� ตามรางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสมตามสถานการณ2 เพ่ือ

การยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

รวม 

ผลการตรวจสอบ
ค3าดัชนีความ
สอดคล�อง  

IOC ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 

ด�านความเปNนประโยชน/ (Utility Standards) 

1. บทสนทนาของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า สามารถกําหนดแนวทางการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� และมี
ความสอดคล�องกับบทบาทความ
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค�า 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. บทสนทนาช=วยให�พนักงานบริหารงาน
ลูกค�าใช�การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได� อย=างสอดคล�องกับบทบาทความ
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค�า 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3. บทสนทนาทําให�เกิดการเสรมิสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
และพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�า 

1 0 1 1 1 4 0.80 

ด�านความเปNนไปได� (Feasibility Standards) 
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ตารางท่ี 15 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสมตามสถานการณ2 เพ่ือ

การยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข (ต=อ) 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

รวม 

ผลการตรวจสอบ
ค3าดัชนีความ
สอดคล�อง  

IOC ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 

4. บทสนทนาสามารถนําไปใช�ได�จริงใน
การเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า 

1 1 1 1 0 4 0.80 

5. พนักงานบริหารงานลูกค�าสามารถนํา
บทสนทนาตามตัวอย=างไปปรับเปลี่ยนให�
มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับบริบท
ได� 

1 1 1 1 1 5 1.00 

6. บทสนทนาสามารถนําไปขยายผลไปยัง
พนักงานแผนกอ่ืนๆในอุตสาหกรรม
โฆษณาได� 

1 0 1 1 1 4 0.80 

7. บทสนทนามีความสอดคล�องและมี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริหารลูกค�า 

1 1 0 1 1 4 0.80 

ด�านความสมเหตุสมผล (Propriety Standards) 

8. ความเหมาะสมของบทสนทนากับ
บริบทของอุตสาหกรรมโฆษณา 

1 0 0 1 1 3 0.60 

9. ความเหมาะสมและสอดคล�องกับการ
เสรมิสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
ระดับ Account Executive ใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 

1 0 0 1 1 3 0.60 
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ตารางท่ี 15 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสมตามสถานการณ2 เพ่ือ
การยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข (ต=อ) 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

รวม 

ผลการตรวจสอบ
ค3าดัชนีความ
สอดคล�อง  

IOC ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 

10. ความเหมาะสมสําหรับพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในการนํามาพัฒนาการ
ทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา 

1 0 0 1 1 3 0.60 

11. ความสอดคล�องกับนโยบายด�านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2ตามแนวทางการ
บริหารจัดการคนเก=ง (Talent 
Management) 

1 0 0 1 1 3 0.60 

 
  จากตารางท่ี 15 ผลการตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไขรูปแบบการ
เจรจาท่ีเหมาะสม พบว=าความเหมาะสมของบทสนทนาตามสถานการณ2 มีค=าต้ังแต= 0.60 – 1.00 จึง
สรุปได�ว=าบทสนทนาตามสถานการณ2มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล�องเชิงเนื้อหา ด�านความเป�น
ประโยชน2 (Utility Standards) ด�านความเป�นไปได� (Feasibility Standards) และด�านความ
สมเหตุสมผล (Propriety Standards) โดยมีค=า IOC สูงกว=าหรือเท=ากับ 0.60 ทุกประเด็น  

7. บทสนทนาท่ีเหมาะสม 
  ดังนั้นผู�วิจัยจึงได�บทสนทนาท่ีเหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรม
โฆษณา โดยผู�วิจัยนําไปพัฒนาเป�นสื่ออินโฟกราฟฟ̀คทักษะการสื่อสาร เพ่ือใช�เป�นสื่อประกอบ
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารในอุตสาหกรรม
โฆษณา โดยนําบทสนทนาตามสถานการณ2ท้ัง 5 สถานการณ2 คือ การรับบรีฟจากลูกค�า การเตรียม 
บรีฟ การบรีฟงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา การประชุมภายใน และการนําเสนองานลูกค�า 
ตามลําดับ ไปให�ผู�เชี่ยวชาญด�านการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟ̀คออกแบบและจัดทําโดยใช�โปรแกรมพัฒนา
สื่อการ2ตูนเคลื่อนไหวหรือท่ีเรียกว=า โปรแกรม After Effect พัฒนาข้ึนมา รวมท้ังให�โฆษกบันทึกเสียง
พูดตามบทสนทนาซ่ึงผ=านการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คนแล�ว เพ่ือให�ได�
สื่ออินโฟกราฟฟ̀คท่ีมีความทันสมัย น=าติดตาม ท่ีมีความยาวประมาณ 7 นาที โดยมีรายละเอียดของ
บทสนทนา และภาพการ2ตูนประกอบ สื่ออินโฟกราฟฟ̀คดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16  สื่ออินโฟกราฟฟ̀คการเจรจาเชิงผลได�ความยาว 7 นาที 
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 “การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�” 
 

 “วัตถุประสงค2ของผู�ส=งสาร” 

 “องค2ประกอบของการสื่อสาร 5 ประการคือ” 

  “1 ผู�ส=งสาร Sender” 

  “ทักษะการสื่อสารท่ีเออีจําเป�นต�องรู�” 

 

“1 ทักษะการพูด เออีควรมีทักษะการทักทาย 
การสนทนา การลาลูกค�า...” 
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ตารางท่ี 16  สื่ออินโฟกราฟฟ̀คการเจรจาเชิงผลได�ความยาว 7 นาที (ต=อ) 
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 

“2 ทักษะการเขียน เออีควรมีภาษาท่ีถูกต�อง 
สั้น กระชับ ...” 

 “3 ทักษะการใช�ภาษากาย เพ่ือให�ผู�พูดเห็นว=า
คุณกําลังฟ�งอย=างต้ังใจ ควรใช�การประสาน
สายตา ...” 

  “4 ทักษะการฟ�ง ฟ�งอย=างกระตือรือร�นด�วย
ความต้ังใจ มีสมาธิ และสามารถจับประเด็น
สําคัญได�..” 

 สถานการณ2การทํางานของพนักงาน 
บริหารงานลูกค�า 

  “รูปแบบสถานการณ2และการสนทนาท่ี
เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค�า...” 

 สถานการณ/ การรับบรีฟจากลูกค�า 
“สถานการณ2ท่ี 1 การรับบรีฟจากลูกค�า...” 
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ตารางท่ี 16  สื่ออินโฟกราฟฟ̀คการเจรจาเชิงผลได�ความยาว 7 นาที (ต=อ) 
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 “ทักษะการสื่อสารท่ีจําเป�น ทักษะการพูด 
ทักษะการเขียน ทักษะการฟ�ง...” 

 “แนวทางการสนทนาท่ีเหมาะสม...การทักทาย
ลูกค�า และชมเชย” 

 ระหว3างการสนทนา 
“...รบกวนคุณแหม=ม ช=วยขยายความเรื่องจุดขายของ
รถรุ=นน้ีให�ชัดเจนอีกหน=อยได�มั้ยครับ...” 

 

“ในระหว=างการสนทนา เมื่อต�องการแสดงความ
คิดเห็น...” 

 

“ผมคิดว=า หรือ ตามความเห็นของผมคือ...” 

 

การลาลูกค�า 
“การลาเมื่อลูกค�าให�ข�อมลูเสร็จ” 

 

 “ขอขอบคุณ คุณแหม=มมากนะครับ ท่ีให�โอกาส
บริษัทของผม ได�มีส=วนร=วมในโครงการน้ี ผมจะรีบ
นําไปวางแผนงานแล�วกลับมานําเสนอคุณแหม=มและ
ทีมงานอีกครั้ง ในวันท่ี 25 มิถุนายน ท่ีจะถึงน้ีนะครับ
...” 
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ตารางท่ี 16  สื่ออินโฟกราฟฟ̀คการเจรจาเชิงผลได�ความยาว 7 นาที (ต=อ) 
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 

“เจรจาต=อรองในกรณีท่ีเห็นว=า อาจจะส=งมอบงาน
ลูกค�าไม=ทัน” 

 

 

“คุณแหม=มครับ วันท่ีนําเสนองานรอบแรก ตามท่ีคณุ
แหม=มได�แจ�งเมื่อสักครู=น้ัน ผมเห็นว=ารายละเอียด
ค=อนข�างมาก ผมอยากให�งานออกมาสมบูรณ2ท่ีสุด ผม
ขออนุญาตขยับวันเสนองานออกไปอีกสักสองสามวัน 
ไม=ทราบว=าสะดวกหรือไม=ครับ...” 

 

สถานการณ/การเตรียมบรีฟฝBายสร�างสรรค/ 
“สถานการณ2ท่ี 2 เตรียมบรีฟฝnายสร�างสรรค2
...” 

 

“ทักษะการสื่อสารท่ีจําเป�น คือทักษะการเขียน ตามท่ี
กล=าวไว�ข�างต�น” 

 

สถานการณ/การบรีฟฝBายสร�างสรรค/ 
“สถานการณ2ท่ี 3 บรีฟฝnายสร�างสรรค2...” 

 

 

การทักทายและชมเชย 
“สวัสดีครับพ่ีอาร2ม ตัดผมทรงใหม=มาดูเด็กมาก
เลยนะครับ..” 

 

ระหว3างการสนทนา 
“...ตามท่ีผมได�รับบรีฟมาจากลูกค�าเม่ือวัน
อังคาร ผมอยากให�พ่ีอาร2มช=วยออกแบบโบว2
ชัวร2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ครับ” 

 



163 

ตารางท่ี 16  สื่ออินโฟกราฟฟ̀คการเจรจาเชิงผลได�ความยาว 7 นาที (ต=อ) 
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 

“ตามท่ีผมบรีฟไปสักครู= มีประเด็นไหนท่ีพ่ี
อาร2มสงสัยหรือต�องการรายละเอียดเพ่ิมเติม
ม้ัยครับ...” 

 

การลาและการนัดหมายครั้งต3อไป 
“ขอขอบคุณพ่ีอาร2มมากนะครับ เราเจอกันอีก
ทีวันท่ี 23 มิถุนายน ตอนบ=ายสองเพ่ือประชุม
ภายในก=อนไปนําเสนอลูกค�านะครับ” 

 

สถาการณ/การประชุมภานใน 
“สถาการณ2ท่ี 4 ประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกค�า” 

 

การทักทายและชมเชย 
“สวัสดีครับพ่ีอาร2ม ผมแอบได�ยินคนชมว=างานออกมา
สวย อยากเห็นแล�วครับ” 

 

ระหว3างการสนทนา 
“งานของพ่ีอาร2มสวยทุกช้ินเลยครบั แต=มีปรระเด็น
หน่ึงท่ีสําคัญมากครับ ต�องขอรบกวนพ่ีอาร2มให�ช=วย
เพ่ิมให�ดเวยนะครับ” 

 

 

การเจรจาต3อรอง 
“...พ่ีอาร2มครับจุดน้ีลูกค�าย้ําว=ามันสําคัญมากเลยนะ
ครับ ผมคิดว=าถ�าพ่ีอาร2ม ยอมเสียเวลาอีกนิดหน่ึงเพ่ือ
ปรับแก�ไปเลย เมื่อลูกค�าเห็นงานสวยและสมบูรณ2ของ
พ่ีแล�วต�องประทับใจและซ้ืองานของพ่ีแน=ๆ เลยครับ” 

 

การลา 
“ขอบคุณพ่ีอาร2ม มากนะครับ งานสวยๆแบบน้ีผม
มั่นใจว=าลูกค�าต�องประทับใจแน=นอนครับ” 
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ตารางท่ี 16  สื่ออินโฟกราฟฟ̀คการเจรจาเชิงผลได�ความยาว 7 นาที (ต=อ) 
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 

สถาการณ/การนําเสนองานลูกค�า 
“สถานการณ2ท่ี 5 นําเสนองานลูกค�า” 

 

“ทักษะการสื่อสารท่ีจําเป�น ทักษะการพูด 
ทักษะการเขียน ทักษะการฟ�ง และทักษะการ
ใช�ภาษากาย” 

 

การทักทายลูกค�าและชมเชย 
“สวัสดีครับคุณแหม=มสบายดีนะครับ คุณ
แหม=มทําผมทรงใหม=ดูน=ารักสดใสมากเลยครับ 
... ขอแสดงความยินดีด�วยนะครับ ยอดขาย
เดือนท่ีผ=านมาเพ่ิมข้ึนต้ัง 10%...” 

 

 

การเข�าการนําเสนองาน 
“ตามท่ีคุณแหม=มได�ให�ข�อมูลไว�เม่ือสัปดาห2ก=อน 
วันนี้ผมและทีมงานขอนําเสนอผลงานท่ีร=วมกัน
พัฒนามาโดยขอเริ่มจากคุณแมรี่ และตามด�วย
คุณอาร2มนะครับ ขออนุญาตเริ่มจากคุณแม=รี่
เลยนะครับ...” 

 

เม่ือนําเสนองานเสร็จ 
“สวยถูกใจทุกชิ้นเลยใช=ม้ัยครับ หรือ คุณ
แหม=มชอบงานชิ้นไหนเป�นพิเศษครับ” 

 

 

การลาลูกค�า 
 “ขอบคุณ คุณแหม=มมากนะครับ สําหรับ
ข�อเสนอแนะท่ีคุณแหม=มแนะนํานั้นผมจะรีบ
นําไปปรับแก� แล�วนํากลับมานําเสนอคุณแหม=ม
อีกครั้งหนึ่ง ในวันท่ี 28 มิถุนายน นะครับ...”  
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  สื่ออินโฟกราฟฟ̀คการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�นี้ เป�นการจําลองบทสนทนาท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ2ทํางานจริงๆ ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ท่ีเริ่มต้ังแต=สถานการณ2การรับ 
บรีฟจากลูกค�า สถานการณ2การเตรียมบรีฟงานฝnายสร�างสรรค2งานโฆษณา สถานการณ2การบรีฟฝnาย
สร�างสรรค2งานโฆษณา สถานการณ2การประชุมภายใน และสถานการณ2การนําเสนองานลูกค�า โดย
ผู�วิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือใช�เป�นสื่อการสอนด�านทักษะการสื่อสารให�กับพนักงานบริหารงานลูกค�าโดยเฉพาะ 
ซ่ึงมีรายละเอียดเนื้อหาสั้น กระชับ ตรงประเด็น เป�นสื่อที่ดูทันสมัย น=าติดตาม ความยาวของสื่อ
อินโฟกราฟฟ̀ค คือ 7 นาที ซ่ึงมีความเหมาะสมกับพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีมีเวลาว=างน�อย และ
ต�องทํางานแข=งกับเวลา สําหรับเป̀ดดูหรือทบทวนความรู�ด�านทักษะการสื่อสาร และสามารถนําไปเป�น
แนวทางการสนทนากับเพ่ือนร=วมงาน กับลูกค�า หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีต�องติดต=อประสานงานด�วย เพ่ือ
เชิงผลได�อันจะช=วยเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจหรือหน�าท่ีได�ตามวัตถุประสงค2 

8. ร3างโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

  หลังจากผู�วิจัยผ=านข้ันตอนท่ีได�บทสนทนาท่ีเหมาะสมแล�ว จึงนําไปสังเคราะห2ข้ึนรูป
เพ่ือร=างโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารฯ โดยแบ=งงอ
อกเป�น 2 ส=วนคือ ส=วนท่ี 1 การร=างองค2ประกอบของโปแกรม และส=วนท่ี 2 คือการร=างรูปแบบการ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ  มีรายละเอียดดังต=อไปนี้ 

  ส3วนท่ี 1 ร=างองค2ประกอบของโปรแกรมการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได� 

  ผู�วิจัยได�ร=างองค2ประกอบของโปรแกรมฯ โดยใช�การออกแบบท่ีแบ=งเป�นกระบวนการ
ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบคือ ประกอบด�วยข้ันตอน ป�จจัยนําเข�า (Input) กระบวนการ (Process)  
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ2 (Outcome) ผ=านกระบวนการรับรู�ของเชอร2เมอร2ฮอร2น ฮ้ันท2 และ  
ออสบอร2น (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1982) คือ ข�อมูล � การยอมรับ � การจัด
ระเบียบ � การตีความ � การกระทํา โดยบูรณาการร=วมกับการเรียนรู�ในรูปแบบของการเรียนรู�จาก
การลงมือปฏิบัติ ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท2 (Reg Revans, 2011) ผ=านกิจกรรมท่ีผู�วิจัยเตรียมไว� 
ในรูปแบบของโจทย2หรือคําถาม (Problem Based Learning) และให�ผู�เข�าอบรมระดมความคิดสร�าง
พัฒนาต=อยอดเป�นผลงานของตนเองหรือท่ีเรียกว=า Project Based Learning  

  นอกจากนี้ ผู�วิจัยได�นําแนวคิดของผู�เชี่ยวชาญท่ีผู�วิจัยสัมภาษณ2เชิงลึก เก่ียวกับ
แนวทางและรูปแบบการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�ามาประยุกต2ใช� 
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เชิงลงมือปฏิบัติ โดยพัฒนาเป�น DSLR Model ซ่ึงประกอบด�วยรูปแบบการ
เรียนรู�ดังนี้ การมีส=วนร=วมในการอภิปราย (Discussion Participating) การจําลองประสบการณ2จริง 
(Simulating the Real Experience) การเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing the 
Real Thing) และการนําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ (Role Playing) อย=างไร
ผู�เชี่ยวชาญเสนอแนวคิดว=าควรนํารูปแบบการเรียนรู�แบบ Passive Learning มาเสริมหรือให�ความรู�
แก=พนักงานบริหารงานลูกค�าเพ่ิมด�วย โดยผู�วิจัยพัฒนาเป�น MILD Model ซ่ึงประกอบด�วย การ
เรียนรู�สื่อมัลติมีเดีย (Multi-media) การเรียนรู�จากประสบการณ2ตรงของบุคคลท่ีชื่นชอบ (Idol) การ
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เรียนรู�จากการฟ�งบรรยาย (Listening a Lecture) และการเรียนรู�จากเอกสารคู=มือประกอบโปรแกรม 
(Document) 

 สําหรับการออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ผู�วิจัยได�นําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�เชิงสังคม 
(Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซ่ึงเป�นทฤษฎีหนึ่งในกลุ=มทฤษฎีการ
เรียนรู�แบบเน�นป�ญญา (Cognitive Learning Theory) ท่ีมองว=ามนุษย2มีป�ญญา ความคิด และ
ความรู�สึก ซ่ึงเป�นป�จจัยภายในท่ีกําหนดพฤติกรรมของคน ส=วนป�จจัยภายนอกเป�นเพียงป�จจัยเอ้ือให�
เกิดพฤติกรรมไม=ได�เป�นสาเหตุหลัก และการเสริมแรงก็เป�นเพียงป�จจัยจูงใจให�คนแสดงพฤติกรรม
เท=านั้น ซ่ึงแบนดูราเชื่อว=าคนส=วนใหญ=เรียนรู�พฤติกรรมผ=านการสังเกตจากตัวแบบท้ังสิ้น ซ่ึงคือ ตัว
แบบท่ีเป�นคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบท่ีเป�นสัญลักษณ2 (Symbolic Model)  

 อย=างไรก็ตามทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า
เป�นสิ่งสําคัญท่ีต�องทําให�เกิดความต�องการในการเรียนรู� ซ่ึงการพัฒนากระบวนการคิดเพ่ือให�เกิดการ
เรียนรู�ในองค2การนั้น ผู�วิจัยประยุกต2แนวคิดของ ร็อบบินส2 (Robbins, 1989) ท่ีกล=าวว=ากระบวนการ
ใช�ตัวแบบเพ่ือก=อให�เกิดการเรียนรู�มีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) กระบวนการสร�างความสนใจ 
(Attention Processes) คือบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบเม่ือเขายอมรับนับ และมีความสนใจใน
ลักษณะบางอย=างท่ีเป�นจุดเด=น 2) กระบวนการเรียนรู� (Mastery Processes) เพ่ือสร�างความทรงจํา 
เป�นข้ันตอนท่ีบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบ มากหรือน�อยนั้นข้ึนอยู=กับอิทธิพลของการกระทําของตัว
แบบท่ีทําให�บุคคลผู�เลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของตัวแบบไว�ในความทรงจํา 3) ข้ันตอนการ
เลียนแบบพฤติกรรม (Echoing Processes) เป�นการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบท่ีสังเกตมา โดย
เลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเห็นว=าเหมาะสมกับสถานการณ2 และ 4) ข้ันการรักษาพฤติกรรม (Retention 
Processes) โดยบุคคลจะได�รับแรงจูงใจให�แสดงพฤติกรรม เช=น ได�รับแรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล 
ซ่ึงทําให�เกิดความพึงพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมซํ้า และแสดงพฤติกรรมบ=อยขึ้นเพื่อเก็บรักษา
พฤติกรรมนั้นติดตัวไป 

 นอกจากนี้ยังนําแนวคิดการเรียนรู�ในวัยผู�ใหญ= (Adult Learning) ตามแนวคิดของ 
โนวล2,  โฮลตัน และ สวันสัน (Knowles, Holton & Swanson, 2005) มาประยุกต2ใช�ในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารฯ ด�วย โดยแนวคิดการเรียนรู�ในวัยผู�ใหญ=นี้มีหลักอยู=ว=าผู�ใหญ=      
1) ต�องรู�ว=าทําไมตนเองต�องเรียนรู�เรื่องดังกล=าวหรืออีกนัยคือผู�ใหญ=ต�องรู�ถึงประโยชน2ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู�สิ่งนั้น 2) ผู�ใหญ=ต�องการตัดสินใจด�วยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ต�องเป̀ด
โอกาสให�ผู�ใหญ=รับผิดชอบตัวเองโดยมีส=วนร=วมในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 3) ประสบการณ2
ของผู�ใหญ=มีมากกว=าเด็ก ซ่ึงเป�นประสบการณ2ท่ีมีคุณค=าและสามารถนํามาใช�เป�นประโยชน2กับกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 4) ผู�ใหญ=มีความต�องการท่ีจะเรียนรู�เม่ือเห็นว=ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ2
กับชีวิตหรือมีประโยชน2ท่ีได�รับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 5) เป�าหมายการเรียนรู�ของ
ผู�ใหญ=ต=างจากเด็ก เนื่องจากผู�ใหญ=มองว=าการเรียนรู�คือการช=วยพัฒนาตนเองให�สามารถปฏิบัติงานได�
ดีข้ึน และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรู�ของผู�ใหญ= มาจากตนเองหรือเป�นแรงจูงใจภายในเป�นหลัก จาก
แนวความคิดข�างต�น ผู�วิจัยนํามาประยุกต2เป�นกระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารผ=านทฤษฎี
ระบบ ดังอธิบายรายละเอียดได�ในแผนภาพท่ี 20 
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 เม่ือผู�วิจัยเตรียมแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2เพ่ือใช�
ออกแบบโปรแกรมเสร็จ จึงดําเนินการร=างขั้นตอนและวิธีการของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงประกอบด�วย 
4 กระบวนการ คือ กระบวนการท่ี 1 การเตรียมการความรู�และประเมินความรู�ก=อนการทดลอง 
(Preparing & Pre-test Knowledge) เป�นการเตรียมการก=อนการฝ กอบรม ท้ังเนื้อหาสาระขององค2
ความรู�ท่ีเก่ียวข�อง เอกสารและสื่อต=างๆ ท่ีใช�ประกอบการฝ กอบรม กระบวนการและรูปแบบของการ
ฝ กอบรม การจัดหาผู�เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม สถานท่ีการดําเนินการฝ กอบรม และงบประมาณต=างๆ 
รวมถึงประเมินความรู�และทักษะด�านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�าก=อนการฝ กอบรม 
กระบวนการที่ 2 การปรับองค2ความรู�เบื้องต�นให�เท=าเทียมกัน (Preliminary Knowledge 
Adjustment) เป�นการฝ กอบรมเข�ม (Intensive Training Course) ท่ีเน�นความรู� ทักษะ และทัศนคติ 
เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การศึกษาจากเอกสาร
ประกอบโปรแกรม การเรียนรู�จากการบรรยายโดยผู�เชี่ยวชาญ การเรียนรู�จากกรณีศึกษา การเรียนรู�
จากบุคคลต�นแบบ การเรียนรู�จากกระบวนการกลุ=ม และการจําลองสถานการณ2 ซ่ึงเป�นการบูรณาการ
ท้ังการเรียนรู�แบบ Passive Learning และการเรียนรู�แบบ การเรียนรู�เชิงลงมือปฏิบัติ เข�าด�วยกัน 

 ส=วนกระบวนการที่ 3 คือการฝ กฝนและนําความรู �ไปประยุกต2ใช�ประโยชน2 
(Practicing and Utilizing Knowledge) ซ่ึงเป�นการมอบหมายงานเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับการ
ประยุกต2ใช�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ท่ีสอดคล�องกับการปฏิบัติงานจริง โดยดําเนินการเรียนรู�จากการลง
มือปฏิบัติจริง (Action Learning Activity) ผ=านโจทย2หรือป�ญหาท่ีผู�วิจัยกําหนดให� หรือท่ีเรียกว=า 
Problem-based Learning แล�วให�ผู�เข�าอบรมร=วมกันสร�างสรรค2ผลงานข้ึนมา และกระบวนการท่ี 4 
คือ การประเมินความรู�และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill) 
มีลักษณะเป�นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใช�ความรู�สู=การปฏิบัติ ประกอบด�วย การ
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน การระดมสมองในการร=วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบันทึก
สังเกตการณ2  ดังตารางท่ี 17 
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ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน          
             บริหารงานลูกค�าฯ   
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ตารางท่ี 17 ร=างวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า 

ลํา 
ดับ 

ร3างข้ันตอนท่ีใช�ใน
โปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการส่ือสาร 

 
ร3างกิจกรรมดําเนินการ 

1 การเตรียมการความรู�
และประเมินความรู�
ก=อนการทดลอง 
(Preparing & Pre-
test Knowledge) 

เป�นการเตรียมการก=อนการฝ กอบรม ประกอบด�วย 
-เนื้อหาสาระขององค2ความรู�ท่ีเก่ียวข�อง  
-เอกสารและสื่อต=างๆ ท่ีใช�ประกอบการฝ กอบรม  
-กระบวนการและรูปแบบของการฝ กอบรม  
-การจัดหาผู�เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม  
-สถานท่ีการดําเนินการฝ กอบรม  
-งบประมาณต=างๆ  
-ประเมินความรู�และทักษะด�านการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน 
ลูกค�าก=อนการฝ กอบรม  

2 การปรับองค2ความรู�
เบ้ืองต�นให�เท=าเทียม
กัน (Preliminary 
Knowledge 
Adjustment) 

เป�นการฝ กอบรมเข�ม (Intensive Training Course) ท่ีเน�นความรู� 
ทักษะ และทัศนคติ เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได� ประกอบด�วย  
-การปฐมนิเทศ  
-การอ=าน (Reading) เอกสารประกอบโปรแกรม และศึกษาจากสื่อ
อินโฟกราฟฟ̀ค  
-การเรียนรู�จากการฟ�งบรรยาย (Listening a Lecture) 
-การเรียนรู�จากประสบการณ2ตรงของบุคคลต�นแบบ (Learing from 
the Successful Experience of Role Model Person)  

3 การฝ กฝนและนํา
ความรู�ไปประยุกต2ใช�
ประโยชน2 
(Practicing and 
Utilizing 
Knowledge) 

ซ่ึงเป�นการมอบหมายงานเพ่ือให� เ กิดการเรียนรู� เ ก่ียวกับการ
ประยุกต2ใช�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�า จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) ท่ี
สอดคล�องกับการปฏิบัติงานจริง โดยดําเนินการเรียนรู�จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Action Learning Activity) ผ=านโจทย2หรือป�ญหาท่ี
ผู�วิจัยกําหนดให� หรือท่ีเรียกว=า Problem-based Learning แล�วให�
ผู�เข�าอบรมร=วมกันสร�างสรรค2ผลงานข้ึนมา โดยมีรูปแบบการเรียนรู�
ดังนี้ 
-การลงมือปฏิบัติจริง (Doing the Real Thing)  
-การจําลองประสบการณ2จริง (Simulating the Real Experience)  
-การนําเสนอในรูปแบบการแสดงละคร (Doing a Dramatic 
Presentation)  
-การมีส=วนร=วมในการอภิปราย (Participating in a Discussion) 
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ตารางท่ี 17 ร=างวิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า (ต=อ) 

ลํา 
ดับ 

ร3างข้ันตอนท่ีใช�ใน
โปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการส่ือสาร 

 
ร3างกิจกรรมดําเนินการ 

4 การประเมินความรู�
และทักษะหลังการ
ทดลอง (Post 
Assessment of 
Knowledge and 
Skill 

เป�นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใช�ความรู�สู=การปฏิบัติ 
ประกอบด�วย  
-การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน  
-การระดมสมองในการร=วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ  
-การบันทึกสังเกตการณ2   

 

  ส3วนท่ี 2 คือการร=างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม การประเมินผล
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ 

 ในการร=างแบบการประเมินดังกล=าว ผู�วิจัยประยุกต2มาจากแนวคิดของเคิร2กแพททริค 
(Kirkpatrick, 1987) ท่ีมีการประเมินผู�เข�าอบรม 3 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของ
ผู�เข�าร=วมโปรแกรม 2) แบบประเมินวัดระดับการเรียนรู�ของผู�เข�าร=วมโปรแกรม 3) แบบประเมิน
คุณลักษณะการเป�นผู�นําบุคลากรรุ=นใหม=เพ่ือมุ=งสู=องค2การแห=งการเรียนรู� (Mythmaker) ของผู�เข�าร=วม
โปรแกรม และ 4) แบบประเมินโครงการจากการนําความรู�ภาคทฤษฎีไปประยุกต2สู=ภาคปฏิบัติ         
ดังตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 ร=างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 
ชุดการประเมิน 

 
ตัวบ3งช้ีในการ

ประเมิน 

 
ลักษณะข�อคําถาม 

 
เครื่องมือท่ีใช�

เก็บข�อมูล 
ชุดท่ี 1  
แบบประเมิน
ปฏิกิริยา
ตอบสนองของ
กลุ=มเป�าหมาย
ต=อโปรแกรม 

ความคิดเห็น 
และความพึง
พอใจของ
ผู�เข�าร=วม
โปรแกรมท่ีมีต=อ
โปรแกรมฯ 

1) ผู�เข�าร=วมโปรแกรมฯ มีความพึงพอใจ
ต=อโปรแกรมฯ หรือไม= 
2) เนื้อหาและรูปแบบของโปรแกรมฯ 
มีความเหมาะสมหรือไม= 
3) สื่อและเอกสารประกอบโปรแกรมฯ  
มีความเหมาะสมหรือไม= 

แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 18 ร=างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (ต=อ) 

 
ชุดการประเมิน 

 
ตัวบ3งช้ีในการ

ประเมิน 

 
ลักษณะข�อคําถาม 

 
เครื่องมือท่ีใช�

เก็บข�อมูล 
ชุดท่ี 2  
แบบประเมิน
ความรู�การด�าน
การสื่อสารของ
พนักงาน
บริหารงาน
ลูกค�า 

ความรู�เก่ียวกับ
การสื่อสาร
องค2การ และ
ทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�  

1) ผู�เข�าร=วมโปรแกรมฯ มีความรู�เก่ียวกับ
การสื่อสารองค2การและสามารถอธิบาย
ความหมาย วัตถุประสงค2 ได�หรือไม= 
2) ผู�เข�าร=วมโปรแกรมฯ มีความรู�เก่ียวกับ
การใช�ทักษะการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ2หรือไม= 

แบบทดสอบ 

ชุดท่ี 3 
แบบประเมิน 
ผลงานท่ีเกิด
จากการ
ประยุกต2 ใช�
ความรู�และ
ทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�
จากภาคทฤษฎี
สู=ภาคปฏิบัติ 

ผลงานภายใต� 
Problem-
based 
Learning ท่ี
สามารถ ต=อยอด
ไปสู=การปฏิบัติ 
งานจริงเพ่ือให�
เกิดผลงานเป�น
รูปธรรม 

1) ผู�เข�าร=วมโปรแกรมฯ สามารถสร�าง
ผลงานภายใต� Proble, Based Learing 
ท่ีนําความรู�ภาคทฤษฎีไปสู=กระบวนการ
ในภาคปฏิบัติได� และสามารถต=อยอด
ไปสู=การปฏิบัติงานจริงเพ่ือให�เกิดทักษะ
การสื่อสารได�หรือไม= เพียงใด 
 

แบบประเมิน 
ผลงาน 
 

 
 ภายใต�ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง

ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ต้ังแต=ข้ันตอนการตรวจสอบกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีของงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง การิเคราะห2บทสนทนา การร=างรูปแบบสถานการณ2
และบทสนทนาเชิงผลได� การสัมภาษณ2เชิงลึกผู�เชี่ยวชาญและผู�ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกรูปแบบการ
เจรจาท่ีเหมาะสม และการให�ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจ IOC จนกระท่ังได�บทสนทนาท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามา
สังเคราะห2ข้ึนรูปและร=างเป�นโปแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าฯ ผู�วิจัยจึงดําเนินการข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือนําโปรแกรมไปดําเนินการตรวจสอบและ
ทดลองใช�ต=อไป 
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ข้ันตอนท่ี 2  การใช�โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 จากผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ทําให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ท่ีเบ้ืองต�นท่ีมีความสอดคล�องกับความต�องการและสภาพจริงในบริบทของการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารของพนักงานบริหาร อันเป�นพ้ืนฐานสําหรับการนํามาออกแบบการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ซ่ึงในข้ันตอนนี้ประกอบด�วย ส=วนท่ี 1 การจัดทํารายละเอียดเอกสาร
ประกอบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ 
เพ่ือนําไปใช�ประกอบการทดลองโปรแกรมภาคสนาม ส=วนท่ี 2 ผลการสร�างรายละเอียดโปรแกรม
เสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ และส=วนท่ี 3 ผล
การตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

 ส3วนท่ี 1 จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา และจัดทําเอกสาร คู=มือเพ่ือใช�ประกอบ
โปรแกรม สื่ออินโฟกราฟฟ̀ค (Info Graphic) ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� จัดทําแบบ
ประเมินความรู� และแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมฯ 

 ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยจัดทํารายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได�ของพนักงานบริหารฯ ท่ีผ=านการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีแล�ว ซ่ึงการจัดทํารายละเอียด
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารฯ ผู�วิจัยประยุกต2
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบสําหรับการจัดทํารายละเอียดโปรแกรม ดังต=อไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ปPจจัยนําเข�า (Input)  คือ การเตรียมแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2มาใช�ออกแบบโปรแกรม คือ การเรียนรู�ในวัยผู�ใหญ= (Adult Learning) ของ 
โนวล2, โฮลตัน และ สวันสัน (Knowles, Holton & Swanson, 2005) กล=าวว=าผู�ใหญ= 1) ต�องรู�ว=า
ทําไมตนเองต�องเรียนรู�เรื่องดังกล=าวหรืออีกนัยคือผู�ใหญ=ต�องรู�ถึงประโยชน2ท่ีเกิดจากการเรียนรู�สิ่งนั้น 
2) ผู�ใหญ=ต�องการตัดสินใจด�วยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ต�องเป̀ดโอกาสให�
ผู�ใหญ=รับผิดชอบตัวเองโดยมีส=วนร=วมในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 3) ประสบการณ2ของ
ผู�ใหญ=มีมากกว=าเด็ก ซ่ึงเป�นประสบการณ2ท่ีมีคุณค=าและสามารถนํามาใช�เป�นประโยชน2กับกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2 4) ผู�ใหญ=มีความต�องการท่ีจะเรียนรู�เม่ือเห็นว=ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ2กับ
ชีวิตหรือมีประโยชน2ท่ีได�รับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 5) เป�าหมายการเรียนรู�ของผู�ใหญ=
ต=างจากเด็ก เนื่องจากผู�ใหญ=มองว=าการเรียนรู�คือการช=วยพัฒนาตนเองให�สามารถปฏิบัติงานได�ดีข้ึน 
และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรู�ของผู�ใหญ= มาจากตนเองหรือเป�นแรงจูงใจภายในเป�นหลัก 
 สําหรับการออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ผู�วิจัยได�นําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�เชิงสังคม 
(Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซ่ึงเป�นทฤษฎีหนึ่งในกลุ=มทฤษฎีการ
เรียนรู�แบบเน�นป�ญญา (Cognitive Learning Theory) ท่ีมองว=ามนุษย2มีป�ญญา ความคิด และ
ความรู�สึก ซ่ึงเป�นป�จจัยภายในท่ีกําหนดพฤติกรรมของคน ส=วนป�จจัยภายนอกเป�นเพียงป�จจัยเอ้ือให�
เกิดพฤติกรรมไม=ได�เป�นสาเหตุหลัก และการเสริมแรงก็เป�นเพียงป�จจัยจูงใจให�คนแสดงพฤติกรรม



173 

เท=านั้น ซ่ึงแบนดูราเชื่อว=าคนส=วนใหญ=เรียนรู�พฤติกรรมผ=านการสังเกตจากตัวแบบท้ังสิ้น ซ่ึงคือ ตัว
แบบท่ีเป�นคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบท่ีเป�นสัญลักษณ2 (Symbolic Model)  
 อย=างไรก็ตามทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าเป�น
สิ่งสําคัญท่ีต�องทําให�เกิดความต�องการในการเรียนรู� ซ่ึงการพัฒนากระบวนการคิดเพ่ือให�เกิดการ
เรียนรู�ในองค2การนั้น ผู�วิจัยประยุกต2แนวคิดของ ร็อบบินส2 (Robbins, 1989) ท่ีกล=าวว=ากระบวนการ
ใช�ตัวแบบเพ่ือก=อให�เกิดการเรียนรู�มีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) กระบวนการสร�างความสนใจ 
(Attention Processes) คือบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบเม่ือเขายอมรับนับ และมีความสนใจใน
ลักษณะบางอย=างท่ีเป�นจุดเด=น 2) กระบวนการเรียนรู� (Mastery Processes) เพ่ือสร�างความทรงจํา 
เป�นข้ันตอนท่ีบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบ มากหรือน�อยนั้นข้ึนอยู=กับอิทธิพลของการกระทําของตัว
แบบท่ีทําให�บุคคลผู�เลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของตัวแบบไว�ในความทรงจํา 3) ข้ันตอนการ
เลียนแบบพฤติกรรม (Echoing Processes) เป�นการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบท่ีสังเกตมา โดย
เลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเห็นว=าเหมาะสมกับสถานการณ2 และ 4) ข้ันการรักษาพฤติกรรม (Retention 
Processes) โดยบุคคลจะได�รับแรงจูงใจให�แสดงพฤติกรรม เช=น ได�รับแรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล 
ซ่ึงทําให�เกิดความพึงพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมซํ้า และแสดงพฤติกรรมบ=อยขึ้นเพื่อเก็บรักษา
พฤติกรรมนั้นติดตัวไป 
 รวมถึงนําแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู� (Perception) ของเชอร2เมอร2ฮอร2น ฮ้ันท2 และ 
ออสบอร2น(Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1982) ท่ีกล=าวถึงกระบวนการรับรู�ท่ีประกอบด�วย 
ข�อมูล � การยอมรับ � การจัดระเบียบ � การตีความ � การกระทํา โดยบูรณาการร=วมกับ
การเรียนรู�ในรูปแบบของการเรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติ หรือท่ีเรียกว=า Action Learning Activities 
ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท2 (Reg Revans, 2011) ผ=านกิจกรรมท่ีผู�วิจัยเตรียมไว� ในรูปแบบของ
โจทย2หรือคําถาม (Problem Based Learning) และให�ผู�เข�าอบรมระดมความคิดสร�างพัฒนาต=อยอด
เป�นผลงานของตนเองหรือท่ีเรียกว=า Project Based Learning  
 ข้ันตอนท่ี 2 กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารซ่ึง
ผู�วิจัยสังเคราะห2มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงจากการ
สัมภาษณ2เชิงลึกผู�เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ทําให�ได�มาซ่ึงข้ันตอนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ ท่ีประกอบด�วย กระบวนการท่ี 1 การเตรียมการ
ความรู�และประเมินความรู�ก=อนการทดลอง (Preparing & Pre-test Knowledge: PPK) มีลักษณะ
เป�นการเตรียมการก=อนการฝ กอบรม ท้ังเนื้อหาสาระขององค2ความรู�ท่ีเก่ียวข�อง เอกสารและสื่อต=างๆ 
ท่ีใช�ประกอบการฝ กอบรม เช=นสื่ออินโฟกราฟฟ̀คการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� กระบวนการและ
รูปแบบของการฝ กอบรม การจัดหาผู�เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม สถานท่ีการดําเนินการฝ กอบรม และ
งบประมาณต=างๆ รวมถึงประเมินความรู�และทักษะด�านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�าก=อน
การฝ กอบรม กระบวนการที่ 2 คือการปรับองค2ความรู�เบื ้องต�นให�เท=าเทียมกัน (Preliminary 
Knowledge Adjustment: PKA) มีลักษณะเป�นการฝ กอบรมเข�ม (Intensive Training Course) ท่ี
เน�นความรู� ทักษะ และทัศนคติ เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� โดยผู�วิจัยบูรณาการ
การเรียนรู�แบบด้ังเดิมโดยผู�เรียนรู�เป�นฝnายรับข�อมูล ซ่ึงประกอบด�วยการปฐมนิเทศ การอ=าน เอกสาร
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ประกอบโปรแกรม และศึกษาจากสื่ออินโฟกราฟฟ̀ค การเรียนรู�จากการฟ�งบรรยาย การเรียนรู�จาก
ประสบการณ2ตรงของบุคคลต�นแบบ และการจดบันทึก  
 ส=วนกระบวนการท่ี 3 คือการฝ กฝนและนําความรู�ไปประยุกต2ใช�ประโยชน2 (Practicing 
and Utilizing Knowledge: PUK) มีลักษณะเป�นการมอบหมายงานเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับ
การประยุกต2ใช�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ท่ีสอดคล�องกับการปฏิบัติงานจริง โดยให�เกิดการเรียนรู�ผ=านการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย
มีรูปแบบการเรียนรู� คือ การลงมือปฏิบัติจริงการจําลองประสบการณ2จริง การนําเสนอในรูปแบบการ
แสดงละคร และการมีส=วนร=วมในการอภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน รวมถึงการจดบันทึก และ
กระบวนการท่ี 4 การประเมินความรู�และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge 
and Skill: PAKS) มีลักษณะเป�นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใช�ความรู�สู=การปฏิบัติ 
ประกอบด�วย การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การระดมสมองในการร=วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การบันทึกสังเกตการณ2 
 ข้ันตอนท่ี 3 ผลผลิต (Output) หลังจากท่ีผู�เข�าร=วมโปรแกรมฯ ผ=านการกระบวนการหรือ
รูปแบบการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�แล�วส=งผลให�พนักงานบริหารงานลูกค�า
เกิดทักษะการสื่อสารด�านการพูด ทักษะด�านการเขียน ทักษะด�านการใช�ภาษากาย และทักษะการฟ�ง   
 ข้ันตอนท่ี 4 ผลลัพธ/ (Outcome) คือ การท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�ามีทักษะการ
สื่อสาร และนําไปประยุกต2ใช�ในกิจกรรมการทํางานได�อย=างมีประสิทธิภาพ เป�นพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าท่ีมีความเป�นเลิศในการทํางาน 
 ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยจะนําเสนอผลการสร�างรายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ ประกอบด�วย สื่ออินโฟกราฟฟ̀ก
การเจรจาเชิงผลได� ซ่ึงสังเคราะห2มาจากการสัมภาษณ2เชิงลึกผู�เชี่ยวชาญ รวมถึงเอกสารประกอบ
โปรแกรมท่ีผู�วิจัยร=างข้ึนจากกรอบแนวคิดและทฤษฎี โดยผ=านการตรวจสอบและการเสนอแนะจาก
อาจารย2ท่ีปรึกษา ซ่ึงทําให�ได�โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าฯ รวมถึงสื่ออินโฟกราฟฟ̀คฯ ะเอกสารประกอบโปรแกรมต�นแบบ และแบบ
ประเมินต=างๆ เพ่ือนําไปตรวจสอบและปรับปรุงในส=วนท่ี 2 ต=อไป สําหรับในส=วนนี้ ผู�วิจัยนําเสนอ
รายละเอียดของโปรแกรม ประกอบด�วย 1. ภาคทฤษฎี โดยผ=านกระบวนการฝ กอบรมแบบบรรยาย 
แบบอภิปรายกลุ=ม ในลักษณะเป�นการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าฯ 2. ภาคปฏิบัติโดยผ=านกระบวนการเรียนรู�แบบลงมือปฏิบัติ ซ่ึงเป�นการ
เรียนรู�ผ=านกิจกรรมท่ีสอดแทรกแนวคิด รวมถึง การวางแผน กระระดมสมอง การฝ กทักษะการพูด 
ทักษะการฟ�ง ทักษะการเขียน และเอกสารประกอบโปรแกรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 ส3วนท่ี 2 ผลการสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ 

 ผู�วิจัยนําเสนอรายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ ประกอบด�วย 1) ภาคทฤษฎี เพ่ือเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ 2) ภาคปฏิบัติ โดยผ=านกระบวนการเรียนรู�
แบบลงมือปฏิบัติผ=านกิจกรรมท่ีสอดแทรกแนวความคิด โดยมีรายเอียดดังนี้ 
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1. ภาคทฤษฎี หรือ การจัดความรู� (Programmed Knowledge) เพ่ือเสริมสร�างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ ท้ังนี้ในการออกแบบรายละเอียด
ของโปรแกรมท่ีเป�นทางด�านเนื้อหาความรู�เชิงทฤษฎี เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ2การทํางานจริง
ของพนักงานบริหารงานลูกค�า คือ การรับบรีฟจากลูกค�า การเตรียมบรีฟ การบรีฟงานฝnายสร�างสรรค2
งานโฆษณา การประชุมภายใน และการนําเสนองานลูกค�า ซ่ึงต�องประยุกต2ใช�ทักษะการสื่อสาร ท้ัง
ด�านทักษะการพูด ทักษะการเขียน ทักษะการฟ�ง และทักษะการใช�ภาษากาย โดยใช�กระบวนการ
เรียนรู�ท่ีประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ การอ=านเอกสารประกอบโปรแกรม และศึกษา
จากสื่ออินโฟกราฟฟ̀ค การเรียนรู�จากการฟ�งบรรยาย การเรียนรู�จากประสบการณ2ตรงของบุคคล
ต�นแบบ และการจดบันทึก มีรายละเอียด ดังนี้ 
  กระบวนการที่ 1 การเตรียมการความรู�และประเมินความรู�ก3อนการทดลอง 
(Preparing & Pre-test Knowledge) มีลักษณะเป�นการเตรียมการก=อนการฝ กอบรม ท้ังเนื้อหา
สาระขององค2ความรู�ที่เกี่ยวข�อง เอกสารและสื่อต=างๆ ที่เกี่ยวกับด�านทักษะการสื่อสาร เพ่ือใช�
ประกอบการฝ กอบรม กระบวนการและรูปแบบของการฝ กอบรม การจัดหาผู�เชี่ยวชาญท่ีด�านการ
สื่อสารองค2การ สถานท่ีการดําเนินการฝ กอบรม และงบประมาณต=างๆ รวมถึงประเมินความรู�และ
ทักษะด�านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�าก=อนการฝ กอบรม โดยหัวหน�างานหรือผู�เชี่ยวชาญ 
  เปlาหมายของการเตรียมความรู� 
  เนื้อหาสาระ องค2ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการสื่อสาร และการเจรจาต=อรอง สื่อการสอน
ในรูปแบบอ่ืนๆ รูปแบบการอบรมท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับการทํางานของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า กิจกรรมระหว=างการฝ กอบรม สรรหาวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ รวมถึง วันเวลา สถานท่ีการจัด
ฝ กอบรม และงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  ส่ิงท่ีได�จากการจัดเตรียม 
  1. ชุดการเรียนรู� 2 ชุด ประกอบด�วย ชุดการเรียนรู�ด�านทักษะการสื่อสาร และชุดการ
เรียนรู�ด�านทักษะการเจรจาต=อรอง 
  2. สื่ออินโฟกราฟฟ̀คทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
  3. รูปแบบการฝ กอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด�วย การระดมสมอง การอภิปรายกลุ=ม 
  4. วิทยากรผู�เชี่ยวชาญด�านการสื่อสารองค2การและการเจรจาต=อรอง 
  5. รูปแบบกิจกรรม เกมส2 เสริมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต=อรอง 
  6. ชุดประเมินความรู� ด�านทักษะการสื่อสาร 
  กระบวนการที่ 2 การปรับองค/ความรู�เบื้องต�นให�เท3าเทียมกัน (Preliminary 
Knowledge Adjustment) เนื่องจากพนักงานบริหารงานลูกค�ามีความหลากหลายในด�านองค2
ความรู�และทักษะการสื่อสาร จําเป�นต�องปรับพ้ืนฐานความรู�ด�านการสื่อสารให�อยู=ในระดับท่ีใกล�เคียง
กันท่ีสุด ผู�วิจัยบูรณาการเทคนิคการพัฒนาด�วยการฝ กอบรมเข�ม โดยบูรณาการการเรียนรู�แบบด้ังเดิม
ท่ีเน�นความรู� ทักษะ และทัศนคติ เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ประกอบด�วย 
เป�นการฝ กอบรมเข�มท่ีเน�นความรู� ทักษะ และทัศนคติ เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได� ประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู�สื ่อมัลติมีเดีย (Multi-media) การเรียนรู�จาก
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ประสบการณ2ตรงของบุคคลท่ีชื่นชอบ การเรียนรู�จากการฟ�งบรรยาย และการเรียนรู�จากเอกสารคู=มือ
ประกอบโปรแกรม โดยพัฒนาเป�นโมเดลการเรียนรู�แบบ MILD Model 
  เปlาหมายของการเรียนรู� 
  การศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู�จากกลุ=ม (Group Learning) 
เพ่ือให�เกิดความรู� ทักษะ และทัศนคติ เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ท้ังด�าน
ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน 
(Writing Communication Skills) ทักษะการฟ�ง (Listening Skills) และทักษะการสื่อสารโดยภาษา
กาย (Nonverbal Communication Skills)  เพ่ือมุ=งสู=ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
  ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
  1. องค2ความรู�ท่ีเก่ียวกับการสื่อสารและการเจรจาต=อรอง เพ่ือมุ=งสู=การเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�  
  2. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติของการเป�นพนักงานบริหารงานลูกค�า ท่ีมีทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
  3. วิธีการคิด การนําเสนอ และกระบวนการทํางานร=วมกับทีมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือมุ=งสู=
การเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 

 

ตารางท่ี 19 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ กระบวนการท่ี 2 
กิจกรรม รายละเอียด องค/ประกอบหลัก ระยะเวลา 

การปฐมนิเทศ อธิบายวัตถุประสงค2ของโปรแกรม 
การเตรียมความพร�อม การละลาย
พฤติกรรม การสร�าง และ
สัมพันธภาพท่ีดตี=อกัน รวมถึง
การศึกษาจากเอกสารประกอบโปรแกรม 

1. วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
จัดการอบรม ท่ีมีทักษะการสื่อสาร จูงใจ 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 
2. สื่อการเรยีนรู�ท่ีน=าสนใจ 
3. เอกสารประกอบการเรียนรู� 

30 นาที 

การศึกษาจาก
การเรยีนรู�สื่อ
มัลตมิีเดยี และ
การเรยีนรู�จาก
เอกสารคู=มือ
ประกอบ
โปรแกรม 

ศึกษาด�วยตนเอง ประกอบการ
บรรยายจากผู�เช่ียวชาญ  

1. คู=มือการเรยีนรู� “การสื่อสารและการ
เจรจาต=อรอง” 
2. วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด�านการ
สื่อสารและการเจรจาต=อรอง 
3. อินโฟกราฟฟ̀กทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได� 
4. การจดบันทึกเพ่ือสั่งสมประสบการณ2 

60 นาที 

การเรยีนรู�จาก
ประสบการณ2
ตรงของบุคคลท่ี
ช่ืนชอบ การ
เรียนรู�จากการ
ฟ�งบรรยาย  

เรียนรู�ความสาํคัญของการสื่อสาร 
เรียนรู�รูปแบบและแนวทางการประยุกต2 
ใช�ทักษะการสื่อสารท่ีเป�นเลิศผ=าน  
ผู�มีประสบการณ2 ท้ัง 3 มิติคือ ลูกค�า  
ผู�อํานวยการกลุ=มงานบรหิารงาน
ลูกค�า และผู�อํานวยการฝnายสร�างสรรค2
งานโฆษณา รวมถึงอภิปราย วิเคราะห2 
วิพากษ2 ด�านการสื่อสารองค2การ 
และฟ�งบรรยายจากผู�เช่ียวชาญ 

1. กรณีศึกษา (Case Studies) ธุรกิจท่ี
ใช�บริการในอุตสาหกรรมโฆษณา 
2. ประสบการณ2จากผู�มสี=วนได�ส=วนเสีย 
(Stakeholder) ในอุตสาหกรรมโฆษณา 
3. การจดบันทึกเพ่ือสั่งสมประสบการณ2
ด�านทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได� 

90 นาที 
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2. ภาคปฏิบัติ เป�นข้ันตอนท่ีผ=านกระบวนการเรียนรู�แบบ Action Learning Activities 
ซ่ึงมีการเรียนรู�ใน 2 กระบวนการคือ กระบวนการที่ 3 การฝ กฝนและนําความรู�ไปประยุกต2ใช�
ประโยชน2 (Practicing and Utilizing Knowledge) และ กระบวนการท่ี 4 การประเมินความรู�และ
ทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill) โดยใช�การเรียนรู�จากการลง
มือปฏิบัติ ผ=านโจทย2หรือป�ญหา ท่ีผู�วิจัยมอบหมายให�ผู�เข�าอบรมร=วมกันคิด หรือรูปแบบโจทย2หรือ
ป�ญหา เพ่ือให�ได�ผลงานหรือโครงการออกมา แล�วทําการประเมินผลจากการต=อยอดการใช�ความรู�หรือ
ทักษะผ=านโครงการหรือผลลัพธ2 การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการร=วมกันทํางานเป�นทีม 
การวิพากษ2อย=างสร�างสรรค2ในกิจกรรมการเรียนรู� โดยมีรายละเอียดของข้ันตอนและรูปแบบการ
พัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  กระบวนการท่ี 3 การฝoกฝนและนําความรู�ไปประยุกต/ใช�ประโยชน/ (Practicing 
and Utilizing Knowledge) เม่ือพนักงานบริหารงานลูกค�าผ=านกระบวนการปรับองค2ความรู�
เบ้ืองต�นให�เท=าเทียมกันแล�ว ผู�วิจัยบูรณาการกระบวนการเรียนรู�ร=วมกันแบบกลุ=มผ=านโครงการท่ีได�รับ
มอบหมายให�เกิดเรียนรู�แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยมอบหมายงานที่สอดคล�องกับสถานการณ2การ
ทํางานจริงเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับการประยุกต2ใช�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า ซ่ึงประกอบด�วยรูปแบบการเรียนรู� ด�วยการมีส=วนร=วมในการอภิปราย การ
จําลองประสบการณ2จริง การเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติจริง และการนําเสนอในรูปแบบการแสดง
ละครหรือบทบาทสมมติ  ผ=านโจทย2หรือป�ญหาท่ีผู�วิจัยกําหนดให� แล�วให�ผู�เข�าอบรมร=วมกันสร�างสรรค2
ผลงานข้ึนมา โดยพัฒนาเป�นโมเดลการเรียนรู�แบบ DLSR Model 
  เปlาหมายของการเตรียมความรู� 
  เป�นการฝ กฝนให�เกิดความรู�และทักษะ (Practicing Knowledge and Skills) และ
นําเอาความรู�ไปประยุกต2ใช�ให�เกิดทักษะ (Utilizing to Skills) 
  ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 

1. วิธีการคิดและการปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และเสริมสร�างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�  

2. ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ท้ังด�านการสื่อสารโดยการพูด การสื่อสาร
โดยการเขียน การสื่อสารโดยการภาษากาย และด�านการฟ�ง  

3. ประยุกต2ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ตามสถานการณ2อย=างเหมาะสม 
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ตารางท่ี 20 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ กระบวนการท่ี 3 

กิจกรรม รายละเอียด องค/ประกอบหลัก ระยะเวลา 
Integrated Group 
Action Learning 
Based on Project 
Assignment 

บูรณาการกระบวนการเรียนรู�ร=วมกันแบบ
กลุ=มผ=านโครงการท่ีได�รับมอบหมาย 
(Integrated Group Action Learning 
Based on Project Assignment) โดย
มอบหมายโครงการท่ีสอดคล�องกับ
สถานการณ2การทํางานจริงโดยการใช�
สถานการณ2จําลอง โดยจําลองสถานการณ2
การรับบรีฟจากลูกค�า เพ่ือฝ กฝนทักษะการ
ฟ�ง ทักษะการเขียน จําลองสถานการณ2การ
นําเสนอผลงานลูกค�า เพ่ือฝ กฝนทักษะการ
พูด ทักษะการใช�ภาษากาย และทักษะการ
ฟ�ง ร=วมกับการแสดงบทบาทสมมตุิ เพ่ือให�
พนักงานบริหารงานลูกค�าลงมือฝ กฝนและ
ประยุกต2ใช�องค2ความรู�จริงๆ นอกจากน้ัน
มอบหมายให�พนักงานระดมสมองร=วมกัน  
เพ่ือแลกเปลีย่นความรู�โดยการให�ค�นคว�า 
รูปแบบการสนทนาท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ2ต=างๆ ของกระบวนการทํางาน
จริงของพนักงานบริหารงานลูกค�า ใน
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ แล�ว
นําเสนอผลงานท่ีศึกษาค�นคว�ามา 

1. โครงงานท่ีมีความท�า
ทาย น=าสนใจ สอดคล�อง
กับบริบทของการปฏิบัต ิ
งานจริง และเป�นสิ่งท่ี
สามารถนําไปประยุกต2ใช�
ได�จริงในการดําเนิน
กิจกรรมหรือปฏิบัติ
ภารกิจในองค2การ 
2. วิทยากรและวิทยากร
ร=วมมีความเช่ียวชาญใน
การเป�นผู�ให�คําแนะนํา 
และการให�ผลสะท�อนกลับ 
3. การวิพากษ2อย=าง     
สร�าง สรรค2 

3 ช่ัวโมง 
 

 
  กระบวนการท่ี 4 การประเมินความรู�และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment 
of Knowledge and Skill) มีลักษณะเป�นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใช�ความรู�สู=การ
ปฏิบัติ ประกอบด�วย การประเมินผลด�านทักษะการพูด ทักษะการใช�ภาษาท=าทาง ทักษะการเขียน 
และทักษะการฟ�ง โดยผู�เชี่ยวชาญ ผ=านผลของโครงการท่ีได�รับมอบหมาย และการนําเสนอผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบันทึกสังเกตการณ2 ที่ประยุกต2มาจากแนวคิดของเคิร2กแพททริค 
(Kirkpatrick, 1987) มีการประเมินผู�เข�าอบรม 3 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของ
กลุ=มทดลองต=อโปรแกรม 2) แบบประเมินความรู�เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ 3) แบบประเมินทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหาร งานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
  เปlาหมายของการเรียนรู� 
  การประเมินผลตามผลงานของการดําเนินการ โดยผ=านกระบวนการประเมินจาก
รูปแบบของโจทย2หรือป�ญหาท่ีกําหนดให�ซ่ึงประกอบด�วย การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการ
ร=วมกันทํางานเป�นทีม การวิพากษ2อย=างสร�างสรรค2ในกิจกรรมการเรียนรู�โดยผู�เชี่ยวชาญ และการ
บันทึกสังเกตการณ2 
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  ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
  1. ผลเชิงประจักษ2ผ=านกระบวนการเรียนรู�จากโจทย2หรือป�ญหาท่ีกําหนด 
  2. สามารถวัดประเมินผลความรู�และทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า ผ=านกระบวนการทํางานท่ีได�รับมอบหมาย และนําเสนอผลการปฏิบัติ 
  3. การประยุกต2ความรู�ท่ีได�ไปสู=กระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถวิพากษ2ได�อย=างมี
ประโยชน2 

 

ตารางท่ี 21 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ กระบวนการท่ี 4 

กิจกรรม รายละเอียด องค/ประกอบหลัก ระยะเวลา 
การประเมิน
ความรู�และทกัษะ
หลังการทดลอง 

ประเมิน ทบทวน และสรุปผลการ
ประยุกต2ใช�ความรู�สู=ภาคปฏิบัติ  

1. พี่เล้ียงประจํากลุ=ม 
2. วิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในการให�
คําแนะนํา และ Feedback 
3. การจดบันทึกเพื่อส่ังสมประสบการณ2 
4. แบบประเมินทั้ง 2 แบบในช=วงหลังการ
พัฒนาเสร็จส้ิน 

1 ช่ัวโมง 

การมีส=วนร=วมใน
กิจกรรมและ 
การนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน 
 

นําเสนอผลงานจากกิจกรรม
โครงการทีไ่ด�รับมอบหมายซ่ึง
สอดคล�องกับงานของพนักงาน
บริหารลูกค�า ด�านการใช�ทกัษะ
การพูด การฟ�ง การเขียน และ
ทักษะการใช�ภาษากาย 

1. วิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการ
การส่ือสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได� ให�
คําแนะนํา และFeedback 
2. เอกสารประกอบโปรแกรม 
3. การบันทึกการเรียนรู� 
4. แบบประเมินทักษะทั้ง 4 ด�านช=วงหลัง
การพัฒนาเสร็จส้ิน 

1 ช่ัวโมง 

 

  จากกระบวนการทั้ง 4 กระบวนการของการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ท่ีประกอบด�วย กระบวนการท่ี 1 การเตรียมการความรู�
และประเมินความรู�ก=อนการทดลอง กระบวนการท่ี 2 การปรับองค2ความรู�เบ้ืองต�นให�เท=าเทียมกัน 
กระบวนการท่ี 3 การฝ กฝนและนําความรู�ไปประยุกต2ใช�ประโยชน2 และกระบวนการท่ี 4 การประเมิน
ความรู�และทักษะหลังการทดลอง นั้นสามารถอธิบายได�ดังภาพท่ี 21 

 
 

        
 
 

ภาพท่ี 21 แสดงกระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�า  
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  การสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ โดยแบ=งออกเป�น 1) ภาคทฤษฎี เพ่ือการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ 2) ภาคปฏิบัติโดยผ=านกระบวนการเรียนรู�
แบบ Action Learning Activities ซ่ึงเป�นการเรียนรู�ผ=านกิจกรรมท่ีสอดแทรกแนวคิด ผู�วิจัยยังได�
จัดสร�างรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเพ่ือนําไปใช�ในข้ันตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม อันได�แก= ชุดการเรียนรู� จํานวน 1 เล=ม และชุดสื่ออินโกราฟฟ̀คการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได� 1 เรื่อง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 22 

 
ตารางท่ี 22  ผลการสร�างรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ 
ชุดท่ี ช่ือเอกสาร วัตถุประสงค/ของเอกสาร ขอบข3ายเนื้อหา 

1 1.1 การสื่อสาร
องค2การ 

เพ่ือให�ผู�ศึกษาชุดการเรียนรู�
มีความรู� ความเข�าใจ
เก่ียวกับหลักการ แนวคิด 
ของการสื่อสารองค2การและ 

สามารถนําไปประยุกต2ใช�ใน
การปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ี
ได�รับมอบหมายได�เป�น
อย=างดี 
 

 

-ความหมายและความสําคัญ  
-วัตถุประสงค2ของการสื่อสาร 
- องค2ประกอบของการสื่อสาร 
-รูปแบบและกระบวนการสื่อสารใน
องค2การ 
-บทบาทของผู�ส=งสารและผู�รับสาร 
-ประเภทของการสื่อสาร 
-วิธีการสื่อสาร 

- ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral 
Communication Skills) 
ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing 
Communication Skills)  
ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย 
(Nonverbal Communication Skills)  
ทักษะการฟ�ง (Listening Skills) 
ป�ญหาและอุปสรรคของการสื่อสารใน
หน=วยงาน 

 1.2 การเจรจาต=อรอง 
(Negotiation) 

เพ่ือให�ผู�ศึกษาชุดการเรียนรู�มี
ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ
หลักการ แนวคิด ของการ
เจรจาต=อรองเบ้ืองต�นและ 

สามารถนําไปประยุกต2ใช�ใน
การปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีได�รับ
มอบหมายได�เป�นอย=างด ี

-ความหมายและความสําคัญ 
-ทฤษฎีในการเจรจาต=อรอง 
-กระบวนการและข้ันตอนในการเจรจา
ต=อรองแบบผสมผสาน 
-การวางแผนในการเจรจาต=อรอง 
-ลักษณะของการเป�นนักเจรจาต=อรองท่ีดี 
-สถานการณ2การเจรจาเชิงผลได� 

 
 
 



181 

ตารางท่ี 22  ผลการสร�างรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ (ต=อ) 

ชุดท่ี ช่ือเอกสาร วัตถุประสงค/ของเอกสาร ขอบข3ายเนื้อหา 
2 สื่ออินโฟกราฟฟ̀คการ

สื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผได� 

เพ่ือให�ผู�ศึกษาชุดสื่ออินโฟฟก
ราฟฟ̀คมีความรู�และทักษะการ
สื่อสาร เพ่ือนําไปประยุกต2ใช�
ในสถานการณ2การปฏิบัติงาน
จริง 

ตัวอย=างบทสนทนาตามสถานการณ2การ
ทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
ประกอบด�วย สถานการณ2การรับบรีฟจาก
ลูกค�า การเตรียมบรีฟ การบรีฟงานฝnาย
สร�างสรรค2งานโฆษณา การประชุมภายใน 
และการนําเสนองานลูกค�า 

 
  ส3วนท่ี 3 ผลการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 
  การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ โดยการหาค=าความเท่ียงตรงของโปรแกรมฯ 

จากผู�ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยใช�หลักค=าสัมประสิทธิ์แคปปาของฟลิสส2 (Fleiss's Kappa) มีข�อคําถาม
ท้ังสิ้นจํานวน 16 ข�อ ผลการวิเคราะห2พบว=าได�ว=า ค=าสูงสุดท่ีเป�นไปได�คือ 0.64 หมายถึงผู�ทรงคุณวุฒิ
ทุกฝnายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ�องต�องกัน ซึ่งใช�ในการตรวจสอบความ
สอดคล�อง (Consistency) เชิงเนื้อหาของโปรแกรม ในรายการประเมินด�านความเป�นประโยชน2 ด�าน
ความเป�นไปได� ด�านความสมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม=นยํา แสดงว=าเนื้อหาและการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมมีความสอดคล�องกันอยู=ในเกณฑ2ดี 

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําโปรแกรมท่ีสร�างข้ึนไปตรวจสอบความ
สอดคล�องเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาค=าสัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส2 (Fleiss’s Kappa 
Coefficient ) ซ่ึงเป�นการใช�วัดความเห็นพ�องต�องกันสําหรับข�อมูลท่ีได�จากการวัดเชิงจําแนกประเภท 
โดยผู�วิจัยนําแบบสอบถามเก่ียวกับร=างของโปรแกรม ไปขอคําแนะนําจากอาจารย2ท่ีปรึกษาการวิจัย 
และปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมตามข�อเสนอแนะ จากนั้นนําไปให�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยทํา
หนังสือแนะนําตัวและขอความอนุเคราะห2ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะห2ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล�องระหว=าง
โปรแกรมกับวัตถุประสงค2การวิจัย และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช� รวมถึงการตรวจสอบความ
สอดคล�อง (Consistency) ตามเทคนิค แคปปา ของฟลิสส2เพ่ือผู�วิจัยจะได�นําไปปรับปรุงแก�ไขก=อนนํา
โปรแกรม ไปทดลองใช�จริงในภาคสนาม 

  สําหรับการใช�สถิติแคปปาสําหรับกรณีมีผู�ประเมิน 3 คนข้ึนไป นั้น ฟลีสส2 (Fleiss, 
1971)ได�พัฒนาสถิติแคปปาสําหรับการประเมินท่ีมีผู�ประเมิน ต้ังแต= 3 คนข้ึนไป ท่ีเรียกว่ํา สถิติฟลิสส2
แคปปา(Fleiss’s Kappa Statistic) โดยคํ่าสูงสุดท่ีเป�นไปได� คือ 1.0 หมายถึง มีความเห็นพ�องต�องกัน
ทุกฝnายโดยมีระเบียบวิธีวิจัยวัดความเห็นพ�องต�องกันระหว=างกลุ=มผู�ประเมิน ในเรื่องของการวัดเชิง
จําแนกท่ีมีระดับการวัดอยู=ในมาตรานามบัญญัติ โดยผู�ประเมินท้ังสองฝnายได�มีการจําแนกข�อมูลชุด
เดียวกันจํานวน N ตัวอย=าง ออกเป�น 2 ประเภท และเป�นเหตุการณ2ท่ีไม=เกิดร=วมกัน 

  เกณฑ2การพิจารณาระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปา เป�นเกณฑ2การพิจารณา
ระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปาตํามแนวทางของ แลนดิส และ ค็อช (Landis and Koch, 
1977)   ดังแสดงตามตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23 เกณฑ2การพิจารณาระดับความสอดคล�องของสถิติแคปปาตามแนวทางของ แลนดิส และ 
ค็อช 

ค3าสถิติแคปปา ระดับความสอดคล�องระหว3างผู�ประเมิน 

0.81-1.00 ความสอดคล�องดีมาก (Almost Perfect) 

0.61-0.80 ความสอดคล�องดี (Substantial) 

0.41-0.60 ความสอดคล�องปานกลาง (Moderate) 

0.21-0.40 ความสอดคล�องพอใช� (Fair) 

0.00-0.20 ความสอดคล�องเล็กน�อย (Slight) 

น�อยกว=า 0.00 ไม=มีความสอดคล�อง (Poor) 

ท่ีมา: ประสพชัย พสุนนท2, “การประเมินความเชื่อมั่นระหว=างผู�ประเมินโดยใช�สถิติแคปปา,”  
วารสารวิชาการศิลปะศาสตร/ประยุกต/ 8, 1 (2558): 8.         
        

สามารถใช�สูตรได�ดังนี้  
 

 
  โดยมีคํ่าสถิติท่ีอธิบายคือ  
  Pa = ค=าสัดส=วนท่ี k Raters ท่ีมีความเห็นสอดคล�องกัน  
  Pe = ค=าส=วนท่ี k Raters ท่ีมีความสอดคล�องกันโดยบังเอิญ  
  โดยมีระดับของความสอดคล�องของข�อคําถามท่ีระดับ 1-5 คือ  

  ระดับ 5 มีความสอดคล�องมากท่ีสุด  
  ระดับ 4 มาก  
  ระดับ 3 ปานกลาง  
  ระดับ 2 น�อย 
  ระดับ 1 น�อยท่ีสุด 

  จากนั้นจึงนําโปรแกรมไปทดลองใช�ในโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ฯ การวิจัยสถิติ Fleiss’s Kappa มีคํ่าท่ี 0.64 แสดงว=าผลการทดลองใช�ตัวชี้วัดสามารถ
ใช�งานได�ตามวัตถุประสงค2ของงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 

KF   =  Pa - Pe 
 1 - Pe 
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ตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห2สถิติ Fleiss’s Kappa   

คําถามข�อท่ี 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 Si  
1 2 3 4 5 

1 0 0 0 5 0 1.00 
2 0 0 0 5 0 1.00 
3 0 0 0 4 1 0.60 
4 0 0 0 0 5 1.00 
5 0 0 0 0 5 1.00 
6 0 0 0 0 5 1.00 
7 0 0 0 0 5 1.00 
8 0 0 0 1 4 0.60 
9 0 0 0 0 5 1.00 
10 0 0 0 1 4 0.60 
11 0 0 0 1 4 0.60 
12 0 0 0 0 5 1.00 
13 0 0 0 0 5 1.00 
14 0 0 0 0 5 1.00 
15 0 0 0 0 5 1.00 
16 0 0 0 1 4 0.60 
Pa 

 
0 0 18 62 0.88 

Pe 
 

0.00 0.00 0.23 0.78 0.65 
KF           0.64 

  จากศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ และมีการทดลองรวมถึงการวัดประสิทธิภาพของการใช�โปรแกรมฯ 
โดยผ=านกระบวนการดําเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ และข้ันตอนท่ี 2 การทดลอง
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ ด�วยการ
ประยุกต2การใช�เทคนิคการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสังเคราะห2วรรณกรรม 
เทคนิคการวิจัยแบบการวิเคราะห2บทสนทนา (Conversation Analysis) เทคนิคการสัมภาษณ2เชิงลึก 
(In-dept Interview) เพ่ือร=างโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าฯ แล�วนํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ ไปประเมินความสอดคล�องโดยใช�สัมประสิทธิ์ ฟลิสส2แคปปา 
(Fleiss’s Kappa) สามารถมีค=าความสอดคล�องอยู=ท่ี 0.64 ถือว=าเป�นค=าความสอดคล�องดี (Substantial) 
ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�า วิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าฯ อย=างเป�นระบบเพ่ือการพัฒนาให�เกิดเป�นโปรแกรมฯ ท่ีสมบูรณ2ต=อไป
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บทท่ี 5 

ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 

 ผลการวิจัยในบทนี้ เป�นการนําเสนอผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา กับกลุ0มเป1าหมายท่ีเป�น
กลุ0มทดลองในภาคสนาม และผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ซ่ึงผู วิจัยนําเสนอรายละเอียดใน
ลักษณะการพรรณนาความประกอบข อมูล และรูปภาพประกอบ โดยแบ0งเป�น 2 ส0วนประกอบด วย  
1) ส0วนท่ี 1 ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงาน
บริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ ส0วนท่ี 2) ผลการประเมินประสิทธิผลการทดลอง
โปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงผู วิจัยอธิบายรายละเอียดของผลการทดลองและผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมตามลําดับ ดังนี้ 
 

ส)วนท่ี 1 ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 หลังจากผู วิจัยให ผู เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
เสริมสร างทักษะทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรม
โฆษณา โดยประเมินความสอดคล องโดยใช สัมประสิทธิ์ฟลิสส<แคปปา (Fleiss’s Kappa)  จากผู ทรงคุณวุฒิ 
5 คน ได ค0าสูงสุดท่ีเป�นไปได คือ 0.64 หมายถึงทุกฝMายเห็นตรงกันหมด ผู วิจัยจึงได กําหนดคนท่ีเป�น
พนักงานบริหารงานลูกค ารุ0นใหม0 เพ่ือมาเข าโปรแกรมการทดลอง มีการแบ0งจํานวนคนออกเป�นกลุ0ม
ทดลองเพ่ือเข าร0วมทุกกระบวนการของโปรแกรมจํานวน 12 คน และกลุ0มควบคุมท่ีเข าร0วมบาง
กระบวนการอีก 12 คน ท้ังนี้วัตถุประสงค<ของโปรแกรมเพ่ือเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา ด านทักษะการสื่อสารและทักษะการ
เจรจาต0อรอง ท่ีสอดคล องกับการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค า ซ่ึงมีองค<ประกอบของวิธีการ
สื่อสารท่ีใช เสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ประกอบด วย ด านการพูด ด านการเขียน 
ด านการฟOง และด านการใช ภาษากาย (ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ< และธีระวัฒน< จันทึก, 2559ก) เพ่ือให 
เกิดท้ังความรู  (Knowledge) และทักษะ (Skill) ท้ังในด านองค<ความรู เชิงทฤษฎี และด านการนําไป
ประยุกต<ใช ในการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานลูกค าท่ีเป�นภารกิจหลักของพนังงานบริหารงานลูกค า 
และเกิดการพัฒนาศักยภาพให เป�นพนักงานบริหารงานลูกค าท่ีผลสําฤทธิ์สูง  
 ท้ังนี้วิธีการและข้ันตอนในการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของ
พนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู และพัฒนาพนักงาน
บริหารงานลูกค าภายใต  4Ps โมเดล ประกอบด วย 1) การเตรียมการความรู และประเมินความรู ก0อน
การทดลอง (Preparing & Pre-test Knowledge: PPK) 2) การปรับองค<ความรู เบ้ืองต นให เท0าเทียมกัน 
(Preliminary Knowledge Adjustment: PKA) 3) การฝiกฝนและนําความรู ไปประยุกต<ใช ประโยชน< 
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(Practicing and Utilizing Knowledge: PUK) และ 4) การประเมินความรู และทักษะหลังการ
ทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill: PAKS) ซ่ึงเป�นกระบวนการท่ีครอบคลุมท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู วิจัยดําเนินการพัฒนาโปรแกรมฯ นี้ต้ังแต0เดือนพฤษภาคม 2559 มี
รายละเอียดดังต0อไปนี้ 
 กระบวนการท่ี 1การเตรียมการความรู�และประเมินความรู�ก)อนการทดลอง (Preparing & 
Pre-test Knowledge: PPK) 
 การดําเนินตามกระบวนการของโปรแกรมได เริ่มข้ึนในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2559 โดย
ผู วิจัยโทรศัพท<หาผู บริหารบริษัทโฆษณาเพ่ือติดต0อขอความอนุเคราะห<ให ช0วยส0งพนักงานบริหารงาน
ลูกค า เข าร0วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ” พร อม
ส0งจดหมายอิเล็กทรอนิกส<ถึงผู บริหารบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา อีกครั้งหนึ่งด วย ผู วิจัยได รับความ
อนุเคราะห<จากบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา ส0งพนักงานบริหารงานลูกค าเข าร0วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ดังตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25 ผู เข าร0วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง

ผลได  
ลําดับท่ี บริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา จํานวนพนักงานบริหารงานลูกค าท่ี

เข าร0วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
1 Media Event Design Co., Ltd. 2 
2 Spa-Hakuhodo Co., Ltd. 2 
3 Spin Work Co., Ltd. 3 
4 J. WALTER THOMPSON THAILAND 4 
5 Spartan Co., Ltd. 1 

รวม 12 
  
 จากจํานวนพนักงานบริหารงานลูกค า ผู เข าร0วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน 12 คน
ข างต น จะเป�นผู ท่ีเข าสู0กระบวนการพัฒนาและเรียนรู ทุกข้ันตอนของโปรแกรมฯ สําหรับพนักงาน
บริหารงานลูกค าท่ีเป�นกลุ0มควบคุมนั้น ผู วิจัยได รับความอนุเคราะห< จากบริษัท เดนท<สุ (ประเทศไทย) 
จํากัด จํานวน 12 คน เพ่ือเข าร0วมกิจกรรมบางส0วน หลังจากท่ีผู วิจัยได รับการตอบรับเพ่ือเข าร0วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากบริษัทต0างๆ ดังกล0าวข างต นแล ว ผู วิจัยได ขอความร0วมมือจากหัวหน างาน
ระดับผู อํานวยการสายงานบริหารงานลูกค า ให ช0วยประเมินทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหาร
ลูกค าในมิติด านทักษะการพูด ทักษะการฟOง ทักษะการเขียน รวมถึงทักษะการใช ภาษากาย โดยผู วิจัย
ได ส0งแบบประเมินซึ่งเป�นส0วนหนึ่งของร0างโปรแกรม ที่ผ0านการตรวจสอบจากผู เชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒิ และอาจารย<ท่ีปรึกษา ด านความสอดคล อง ความเท่ียงตรง และความเหมาะสม โดยใช 
สัมประสิทธิ์ฟลิสส<แคปปา (Fleiss’s Kappa)  จากผู ทรงคุณวุฒิ 5 คน นอกจากนั้น ผู วิจัยได ประเมิน
ความรู ด านการสื่อสารก0อนเข าร0วมโปรแกรม ของพนักงานบริหารงานลูกค าท้ัง 2 กลุ0มคือ กลุ0มทดลอง 
และกลุ0มควบคุม ด วยชุดประเมินความรู ด านทักษะการสื่อสารจํานวน 20 ข อคําถาม แบบเลือกตอบ 
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(Multiple Choice Item) ชนิด 4 ตัวเลือก ซ่ึงผลการประเมินระดับความรู ด านการสื่อสาร ของ
ผู เข าร0วมโปรแกรมก0อนการทดลอง นั้นผู วิจัยจะนําเสนอรวมในข้ันตอนท่ี 4 การประเมินความรู และ
ทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill: PAKS) อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
เปรียบเทียบให เห็นความชัดเจนของระดับความรู ท้ังก0อนทดลอง และหลังทดลองโปรแกรม 
 อย0างไรในข้ันตอนท่ี 1 นี้ ผู วิจัยได จัดเตรียมเอกสาร คู0มือประกอบโปรแกรม สื่ออินโฟ
กราฟฟ�คทักษะการสื่อสารฯ ท่ีสั้น กระชับ น0าสนใจและจูงใจให เกิดการเรียนรู  ความยาวของสื่อ
ประมาณ 7 นาที เพื่อใช ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงสรรหาวิทยากรพิเศษท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด านการสื่อสาร และแขกรับเชิญท่ีเหมาะสม สอดคล องกับบริบทการทํางานของพนักงาน
บริหารงานลูกค าเพ่ือเป�นบุคคลต นแบบ (Role Model Person) เพ่ือแบ0งปOนความรู  ประสบการณ< 
และสร างแรงบันดาลใจ ให เห็นความสําคัญ ของการสื่อสาร และเกิดความต องการเรียนรู พัฒนาให เกิด
ทักษะยิ่งๆ ข้ึน โดยผู วิจัยติดต0อเชิญแขกรับเชิญ จํานวน 3 คน ประกอบด วย 1) ดร. ณรงค< ศรีเกรียงทอง 
กรรมการผู จัดการ บริษัท โมเดิรน<คาส อินเตอร<เนชั่นแนล คอสเมติคส< จํากัด ในบทบาทท่ีเป�นลูกค า 
ใช บริการบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณาและมีปฏิสัมพันธ<กับพนักงานบริหารงานลูกค า 2) นายประธาน 
วงศ<กิติถาวร ตําแหน0งผู อํานวยการอาวุโสฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา (Senior Creative Director) 
บริษัท เดนท<สุ (ประเทศไทย) จํากัด และ 3) คุณอติชาต ถาวรมาศ ตําแหน0งผู อํานวยการกลุ0มงาน
บริหารงานลูกค า (Group Account Director) บริษัท สปาตัน จํากัด โดยผู วิจัยได ส0งวัตถุประสงค<
ของการสัมมนาเชิงปฏ�บัติการ แนวคําถาม และโทรอธิบายแขกรับเชิญล0วงหน าเพ่ือให ท้ัง 3 คนเตรียม
ความพร อมด านองค<ความรู  และแนวทางตอบคําถามไว ล0วงหน าด วย นอกจากนั้นผู วิจัยได คํานึงถึง
สถานที่จัดการสัมมนาฯ ที่เอื้อต0อการเดินทางได สะดวก ซึ่งผู วิจัยเลือกโรงแรมเอเซีย กรุงเทพ ท่ี
อยู0ใจกลางเมืองสามารถเดินทางได สะดวกโดยรถไฟฟ1ามหานคร รถโดยสารประจําทาง หรือรถโดยสาร
ส0วนบุคคล  
 
 

       
 
ภาพท่ี 22 ชุดคู0มือประกอบโปรแกรม 
 

 กระบวนการท่ี 2 การปรับองคBความรู�เบ้ืองต�นให�เท)าเทียมกัน (Preliminary Knowledge 
Adjustment: PKA) 

 กระบวนการนี้เป�นช0วงของการทดลองโปรแกรม ผู วิจัยดําเนินการทดลองโปรแกรมจริง 
ในวันศุกร< ท่ี 17 มิถุนายน 2559 สถานท่ี ห องปOกก่ิง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ เวลา 08.00 น. กลุ0ม
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ทดลองซ่ึงเป�นพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา เริ่มเดินทางถึงสถานท่ีจัดงาน ผู วิจัย 
แนะนําให กลุ0มทดลองท่ีเดินทางถึงสถานท่ีจัดการอบรม ลงทะเบียน พร อมทานอาหารว0างท่ีโรงแรม
จัดเตรียมไว  จนถึงเวลา 09.00 น. ผู วิจัยเชิญกลุ0มทดลองเข าห องประชุมเพ่ือเริ่มโปรแกรมตาม
กําหนดการ โดยการปฐมนิเทศ กล0าวต อนรับผู เข ารับการฝiกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค<ของการ
ฝiกอบรมเข ม (Intensive Training Program) ตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได  รวมถึงแจ งกําหนดการอบรมตลอดหลักสูตร และแนะนําวิทยากรหลัก ซ่ึงได รับความ
อนุเคราะห<จาก อาจารย< วุฒิชัย ผาสุขกานนท< อาจารย<วาสนา ศรีอัครลาภ นอกจากนั้น วิทยากรพ่ี
เลี้ยงท่ีทําหน าท่ีสังเกตการณ< และคอยชี้แนะในการทํากิจกรรมแก0ผู เข าร0วมโปรแกรมอีก 3 คน ได แก0 
ดร.ธงชัย ทองมา อาจารย<พสุธิดา และอาจารย< วสันต< สุทธาวาศ โดยแต0ละคนมีความรู  ความชํานาญ
ในด านการพัฒนาบุคลากรท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน   
  

         
 
ภาพท่ี 23 วิทยากรบรรยายหลักอาจารย<วุฒิชัย ผาสุขกานนท< และอาจารย<วาสนา ศรีอัครลาภ 

 
 

             
             

ภาพท่ี 24  วิทยากรพ่ีเลี้ยง ดร.ธงชัย ทองมา อาจารย<พสุธิดา ตัณตราจิณ และอาจารย<วสันต<     
สุทธาวาศ   
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 เวลา 09.15 น. ทีมวิทยากรนําเข าสู0เนื้อหาของโปรแกรมในช0วงท่ี 1 คือ การละลาย
พฤติกรรม เพ่ือการสร างสัมพันธภาพท่ีดีต0อกัน และเป�นการปูพ้ืนฐานของการเสริมสร างทักษะการ
สื่อสาร ซ่ึงดําเนินการโดย อาจารย< ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท< ผู เชี่ยวชาญการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ นําเล0นเกมเพ่ือละลายพฤติกรรมพนักงานบริหารงานลูกค าท่ีเป�นกลุ0มทดลองเนื่องจากมา
จากต0างบริษัทกัน โดยกิจกรรมแรก คือ อวัจนภาษาหาเพ่ือน โดยให ผู เข าอบรมวาดรูปสัญลักษณ<หน า
ตัวเอง ให เหมือนตัวเองท่ีสุด ภายในเวลา 5 นาที แล วส0งให วิทยากร หลังจากนั้นวิทยากรก็กระจายรูป
ท่ีคืนให ผู เข าอบรม โดยคืนไม0ให ตรงกับเจ าของ เม่ือแจกรูปคืนผู เข าอบบรมแล ว วิทยากรแจ งผู เข า
อบรมค นหาเจ าของรูปวาดให เจอภายใน 1 นาที พร อมท้ังให สืบค นข อมูลเจ าของรูปวาดให ได มากท่ีสุด 
แล วให ผู เข าอบรมนําเสนอข อมูลท่ีสอบถามเพ่ือนมาให มากท่ีสุด  
 
 

        

 
ภาพท่ี 25 กิจกรรมอวัจนภาษาหาเพ่ือน ข้ันตอนการวาดรูปตัวเอง 

 
 จากการทํากิจกรรม อวัจนภาษาหาเพ่ือน นอกจากเพ่ือละลายพฤติกรรมผู เข าอบรมแล ว 
ยังช0วยให ผู เข าอบรมได ฝiกฝนทักษะการพูด ทักษะการใช ภาษากาย รวมถึงทักษะการฟOง คําสั่งหรือ
โจทย<จากวิทยากรด วย ผู เข าอบรมให ความร0วมมืออย0างดี ส0งผลให บรรยากาศการอบรมเริ่มเป�นกันเอง
มากข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 26 กิจกรรมอวัจนภาษาหาเพ่ือน ข้ันตอนการแสวงหาข อมูล 
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ภาพท่ี 27 กิจกรรมอวัจนภาษาหาเพ่ือน ข้ันตอนการนําเสนอข อมูล 
 
 เวลา 09.30 เข าสู0กระบวนการปรับองค<ความรู เบ้ืองต นให เท0าเทียมกัน (Preliminary 
Knowledge Adjustment) ใช เวลา 30 นาที โดยเริ่มจากการให ผู เข าอบรมฟOงบรรยายองค<ความรู 
เรื่องทักษะการสื่อสารจากวิทยากรรับเชิญท่ีมีประสบการณ<การบรรยายด านการสื่อสารองค<การ โดย
ผู วิจัยเตรียมเอกสารประกอบโปรแกรมด านการสื่อสาร ใช ประกอบการบรรยาย ท้ังนี้เพ่ือให ผู เข า
อบรมเกิดองค<ความรู เบ้ืองต นด านการสื่อสารโดยสังเขป ในมิติด านความหมายและความสําคัญของ
การสื่อสาร วัตถุประสงค<ของการสื่อสาร  องค<ประกอบของการสื่อสาร รูปแบบและกระบวนการ
สื่อสารในองค<การ บทบาทของผู ส0งสารและผู รับสาร ประเภทของการสื่อสาร วิธีการสื่อสารต0างๆ ท้ัง
ทักษะการสื่อสารโดยการพูด ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย และ
ทักษะการฟOง รวมถึงปOญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในองค<การ  
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 28 กิจกรรมฟOงบรรยาย ปรับพ้ืนฐานองค<ความรู ด านการสื่อสารองค<การ โดยผู เชี่ยวชาญ 
 
 ระหว0างการบรรยายผู เชี่ยวชาญ สอดแทรกกิจกรรมเพื่อส0งเสริมให เกิดการเรียนรู ผ0าน
การลงมือปฏิบัติ แก0ผู เข าอบรม ด วยการให ผู เข าอบรมแบ0งออกเป�น 2 กลุ0มเพ่ือร0วมกันคิดและลงมือ
ทําจริง ผ0านกิจกรรมเพื่อฝiกทักษะการฟOง โดยการฟOงเพลงอุทยานดอกไม เพ่ือหาคําตอบว0าเพลงนี้
ประกอบด วยดอกไม ท้ังหมดก่ีชนิด และกิจการสื่อสารด วยการพูดประเภทการสื่อสารทางเดียวด วย
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การให ตัวแทนของผู เข าอบรม ออกมาอธิบายภาพวาดรูปทรงเรขาคณิตท่ีวิทยากรเตรียมไว  ซ่ึงเป�นทรง
เรขาคณิตนั้นประกอบด วยวงกลม 2 วง สามเหลี่ยมด านเท0า 1 อัน และสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 อัน ดังภาพท่ี 
29  แล วให ผู เข าอบรมคนอ่ืนฟOงคําอธิบายจากตัวแทน และวาดรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงต0างๆ ตามท่ี
ได ยินจากเพ่ือน  
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 29 กิจกรรมฝiกทักษะการสื่อสารด านทักษะการฟOงและการพูด 
 
 จากกิจกรรมฝiกทักษะการสื่อสารด านทักษะการฟOงและการพูดนั้น ผู เข าอบรมเกิดการ
เรียนรู ว0าการสื่อสารทางเดียวนั้น มีโอกาสทําให ผู รับสารเกิดความเข าใจคลาดเคลื่อน ได ข อมูลท่ี
ครบถ วน ถึงแม ว0าผู รับสารจะฟOงอย0างต้ังใจก็ตาม ในขณะเดียวกันผู ส0งสาร ท่ีไม0มีประสบการณ<หรือ
ความรู เรื่องท่ีสื่อสารออกไปก็เป�นปOจจัยท่ีทําให ประสิทธิภาพการสื่อสารลดลง ดังผลของการวาดภาพ
ตามท่ีฟOงนั้น มีท้ังผู เข าอบรมบางคนวาดถูก บางคนวาดผิด และทักษะการฟOงจากเรื่องท่ีไม0คุ นเคย โดย
การฟOงเพลงอุทยานดอกไม  ซ่ึงเป�นเพลงท่ีเก0า บางคนไม0เคยได ยินมาก0อน ทําให ไม0มีกลุ0มไหนตอบได 
ถูกต อง 
 

                 
 

 

ภาพท่ี 30 กิจกรรมฝiกทักษะการสื่อสารด านทักษะการฟOงและการพูด 
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 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักด่ืมชา กาแฟ และทานอาหารว0าง ท่ีโรงแรมจัดเตรียม 
 เวลา 10.45 น. เข าสู0กระบวนการเรียนรู จากบุคคลต นแบบ ในการอบรมนี้ผู วิจัยได รับ
เกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ 3 คน ท่ีผู วิจัยติดต0อไว ล0วงหน าแล วต้ังแต0ข้ันตอนท่ี 1 คือ 1) ดร. ณรงค< 
ศรีเกรียงทอง กรรมการผู จัดการ บริษัท โมเดิรน<คาส อินเตอร<เนชั่นแนล คอสเมติคส< จํากัด ใน
บทบาทท่ีเป�นลูกค าท่ีประสบความสําเร็จอย0างสูงในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ซ่ึงใช บริการบริษัทใน
อุตสาหกรรมโฆษณาและมีปฏิสัมพันธ<กับพนักงานบริหารงานลูกค า 2) นายประธาน วงศ<กิติถาวร 
ตําแหน0งผู อํานวยการอาวุโสฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา (Senior Creative Director) จากบริษัท 
เดนท<สุ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป�นผู ท่ีมีประสบการณ<ทํางานมากกว0า 20 ป� มีผลงานผลิตชิ้นงาน
โฆษณาหลากหลายสินค า และ 3) นายอติชาต ถาวรมาศ ตําแหน0งผู อํานวยการกลุ0มงานบริหารงาน
ลูกค า (Group Account Director) บริษัท สปาตัน จํากัด เป�นผู มีประสบการณ<ด านงานบริหารงาน
ลูกค า ท่ีสําคัญๆ ของบริษัท มากกว0า 16 ป�  
 

                       
  

ภาพท่ี 31  กิจกรรมเสวนา: ช0วงแขกรับเชิญตอบคําถามจากวิทยากร ดร. ณรงค< ศรีเกรียงทอง        
นายอติชาต ถาวรมาศ และนายประธาน วงศ<กิติถาวร 

 
 กระบวนการเรียนรู จากบุคคลต นแบบ ในช0วงนี้ดําเนินการเสวนาโดย อาจารย< ดร. วุฒิชัย 
ผาสุขกานนท< เริ่มคําถามแรกโดยถามนายอติชาต ถาวรมาศ ในคําถามท่ีว0า “จากประสบการณ<ทํางาน
ของการเป�นพนักงานบริหารงานลูกค ามากกว0า 16 ป� คิดว0าทักษะการสื่อสารมีความสําคัญอย0างไร 
และมีเทคนิคอย0างไร ท่ีทําให ทักษะการสื่อสารนั้นๆ มีประสิทธิภาพ” นายอติชาต ถาวรมาศ ตอบ
คําถามข อแรกให ผู เข าอบรมฟOงถึงประสบการณ<ของตัวเองสมัยเป�นพนักงานบริหารงานลูกค าใหม0ๆ ท่ี
ไม0มีทักษะการสื่อสาร รวมถึงพูดให เห็นความสําคัญของทักษะการสื่อสารว0าเป�นหัวใจสําคัญท่ีจะทําให 
เป�นพนักงานบริหารงานลูกค า ท่ีเติบโตและก าวหน าในสายวิชาชีพนี้ได อย0างไร ดังคํากล0าวตอนหนึ่งว0า  
 

 หลังจากที่ผมจบการศึกษาจากอเมริกา งานแรกที่สมัครและเร่ิมทําเลยคือเป�นพนักงาน
บริหารงานลูกค า (เออี) ในบริษัทตัวแทนโฆษณาที่มีชื่อเสียงแห0งหนึ่ง จําได ว0าตอนเป�นเออีเด็กๆ 
ยอมรับว0ามีความกดดันสูง และเคยทําผิดพลาดเร่ืองการใช คําพูด ที่คิดว0าถ าวันนี้เจอสถานการณ<
แบบนั้นในอดีต คงไม0สามารถใช คําพูดแบบนั้นกับลูกค าได  วันนี้นับว0าเป�นความโชคดีของน องๆ 
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ที่มีโอกาสได มาเรียนรู และฝiกอบรม เพื่อจะได ไม0เกิดความผิดพลาดอย0างพี่ในอดีตที่ผ0านมา ใน
มุมมองของผมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ต องใช ทักษะการสื่อสารหลายด านประกอบกัน 
เบื้องต นเออีต องเป�นคนที่มีบุคลิกดี ไม0ได หมายถึงหน าตาหล0อหรือสวย แต0หมายถึงต องมี
กิริยามารยาท ท0าทางต0างๆ ยืน เดิน นั่ง ต องดูดี เช0น ไม0นั่งกระดิกเท า ไม0นั่งเล0นโทรศัพท<มือถือ
ระหว0างประชุมกับลูกค า รวมถึงการแสดงออกทางสีหน า ต องใช สายตาเป�น รู จักการสบสายตา 
(Eye contact) ไม0นั่งตาลอย ซ่ึงการมีบุคลิกดีสามารถสร างความน0าเชื่อถือให กับลูกค าได เป�น
อย0างดี ส0วนประเด็นเร่ืองการพูด เออีต องพูดจาโดยใช คําที่สุภาพ พูดชัดถ อยชัดคํา ผมอยากให 
น องๆ เห็นประโยชน<และฝiกให เกิดความชํานาญ ผมม่ันใจว0าน องๆ จะเก0ง และก าวหน าได เร็ว
กว0าผมแน0ๆ  

 
ในมุมองด านทักษะการสื่อสารท่ีสําคัญท่ีสุดในทัศนะของการเป�นพนักงานบริหารงานลูกค า 

คือ ทักษะการฟOง ต องมีสมาธิในการฟOง จับประเด็นสําคัญได  รองลงมาทักษะการพูด ต องสามารถ
ถ0ายทอดสิ่งท่ีฟOงมาได ถูกต อง ครบถ วน ตรงประเด็น และทักษะการเขียน เพราะคนเราจําได จํากัด 
ควรจดประเด็นท่ีสําคัญๆ รวมถึงพนักงานบริหารต องเขียนบรีฟเขียนสรุปการประชุมได  ดังคํากล0าว
ตอนหนึ่งว0า 

 
 การฟOงเป�นเร่ืองที่สําคัญมากนะครับ ผมเชื่อว0าน องๆ หลายๆ คน บางคร้ังฟOงแล ว lose 
นะครับ เพราะไม0 concentrate ลูกค าพูดอะไรไม0รู  จับอะไรไม0ได เลย เพราะฉนั้นต องมีสมาธิ 
ต อง focus ในสิ่งที่ลูกค าพูด...ต องถ0ายทอดสิ่งที่ฟOงจากลูกค าให ได  หลายคร้ังเออีบรีฟ creative ผิด 
ไปขายงานลูกค า ลูกค าบอกว0าไม0ใช0...ผมขอเสริมทักษะการเขียน เพราะเราจําไม0ได หมด สักพักก็
ลืม เพราะฉนั้นเราต องจด จดประเด็นสําคัญเป�น bullet point และเออีต องเขียน call report 
เพื่อเอาไว ยืนยันกับลูกค าและครีเอที 

 
 มุมมองของอติชาต ถาวรมาศ ในบทบาทของการเป�นพนักงานบริหารลูกค าท่ีมีประสบการณ< 

คิดว0าการจะเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  นั้น พนักงานบริหารงานลูกค าต องมี
ความเชื่อ ในตัวเอง สินค า ลูกค า มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง0บวก และการมีมนุษยสัมพันธ<ท่ีดี  
ดังคํากล0าวตอนหนึ่งว0า “...การเป�นเออี มุมมองสําคัญมาก ผมขอใช คําว0าความเชื่อ เชื่อม่ันในตัวเอง 
สินค า ลูกค า ถ าคุณเชื่อเม่ือไหร0 คุณจะทําสิ่งนั้นได ดี...อันท่ีสองคุณต องมี Positive Thinking ...สุดท าย
จบด วยการมี inter personal skill…” 
 ส0วนในมุมมองของประธาน วงศ<กิติถาวร ในบทบาทของการเป�นผู อํานวยการอาวุโสฝMาย
สร างสรรค<งานโฆษณา ซ่ึงในมุมมองของ ประธาน วงศ<กิติถาวร กล0าวว0า เออีต องมีความรู ความเข าใจ
เรื่องสินค า รู จักลูกค าว0าเป�นอย0างไร รู กระบวนการทํางานท้ังหมดซ่ึงท้ัง 3 ประเด็นนี้เป�นความรู 
พื้นฐานที่จะช0วยให พนักงานบริหารงานลูกค าสามารถสื่อสารได อย0างมีประสิทธิภาพ ดังคํากล0าว
ตอนหนึ่งว0า 
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 ก0อนที่เราเออีจะสื่อสารอะไรออกไป เออีต องมีความรู เร่ืองสินค าตัวนั้นว0ามีจุดเด0นอะไร 
มีกลุ0มเป1าหมายเป�นใคร...อีกประเด็นคือคุณต องรู จักลูกค า ว0าลูกค าคนนี้ของคุณเป�นคนอย0างไร 
ขอยกตัวอย0างจากงานสิ่งพิมพ<ลูกค าคนนี้ดูงานแล วบอกว0าผมอยากได งานล้ําๆ ถ าคุณรู จักลูกค า
คนนี้ดี คุณก็จะเข าใจคําว0าล้ําของลูกค าคุณ เพราะว0าคําว0าล้ําของลูกค าแต0ละคนไม0เหมือนกัน ล้ํา
ของลูกค าคนหนึ่งอาจหมายถึงแค0การเพิ่มเทคนิคพิเศษเข าไป แต0อีกคนหนึ่งอาจหมายถึงการ
ปรับเปลี่ยน Art Direction ของงานไปเลย....อีกส0วนหนึ่งที่จะทําให การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลได คือ
เออีต องมีความรู เร่ืองข้ันตอนหรือกระบวนการผลิตของ Production หรือกระบวนการทํางาน
ทั้งหมด ไม0ว0าจะงานสิ่งพิมพ< งาน production หนังหนึ่งเรือง หรือข้ันตอนการทํางานในบริษัท 
เช0นการบรีฟ ระยะเวลาการผลิตกีวัน งานหนึ่งชิ้นต องผ0านกระบวนการอะไรบ าง ซ่ึงสามารถ
สอบถามได จาก creative หรือ ฝMาย production เพื่อที่คุณสามารถตอบคําถามเบื้องต นกับ
ลูกค าได เม่ือคุณรับบรีฟงานจากลูกค ามา 

 
 ในมุมมองด านทักษะการสื่อสารท่ีสําคัญของการเป�นพนักงานบริหารงานลูกค านั้น 
ประธาน วงศ<กิติถาวร กล0าวว0าทักษะการพูดท่ีชัดเจน ตรงประเด็น และรู เรื่อง และทักษะการฟOงท่ีจับ
ประเด็นได ถูกต อง ครบถ วน ดังคํากล0าวตอนหนึ่งว0า 
 

 การพูดเป�นทักษะที่สําคัญ แต0การพูดที่ดีมันต องเกิดจากการฟOงที่ดีมาก0อน ดังนั้นทั้ง 2 
ทักษะนี้มันเกิดควบคู0กันไป เช0น จากประสบการณ<ผมนั้นเม่ือเออีไปรับบรีฟจากลูกค ามา จะต อง
สื่อสารให  creative เข าใจ และมีศิลปะในการพูด เช0น เดี๋ยวงานนี้ต องไปนําเสนอลูกค าวันศุกร<
หน า แต0พอถึงวันจันทร<ลูกค าโทรมาเร0ง เพื่อขอดูก0อนหนึ่งรอบวันพฤหัสฯ จะได แก ก0อนหนึ่งรอบ 
ซ่ึงคําว0าจะแก ก0อนหนึ่งรอบ ไม0ต องพูดก็ได  นี่คือเออีต องรู จักศิลปะในการพูด รู ว0าอะไรควรพูด 
ไม0ควรพูด เช0นตอนลูกค ามีคอมเมนท<งานมาก คุณก็ไม0ควรพูดว0า “โหพี่แก ไปแก มาแบบนี้ ไม0มี
ใครอยากทํางานให พี่แล ว”...อีกประเด็นคือการฟOงเพราะบางคร้ังเออีต องเป�นตัวแทนของบริษัท
ไปขายงานแทน creative ดังนั้นต องมีทักษะการฟOงที่ดี เพื่อสามารถขายงานแทนได  

 
 ประธาน วงศ<กิติถาวร กล0าวเสริมว0าการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในกรณีท่ี
พนักงานบริหารงานลูกค าไปนําเสนองานลูกค านั้นควรใช เทคนิคการนําเสนอด วยแนวความคิด 
(Concept) ของงาน ตามด วยแนวคิดเพ่ือกําหนดทิศทางการออกแบบ (Art Direction) ท่ีเหลือเป�น
ประเด็นรองๆ ดังคํากล0าวตอนหนึ่งว0า 
 

 ลูกค าใหม0ๆ บอกงานไม0สวยอะ ไม0รู ว0าไม0ชอบตรงไหน ถ าเออีนํา message นี้กลับมา
บริษัท มาบอก creative คงแก งานไม0ถูก เพราะฉนั้นผมขอบอกวิธีแก ง0ายๆ คือ ขายงานด วย 
concept ยึด concept ไว ...เออีต องทําให ลูกค าเชื่อม่ันในความเป�น   professional agency ... 
ถามลูกค ากลับไปว0า แล ว concept ที่ทํามานี้ ถูกทางม้ัยครับ...ถามลึกลงไปอีก ว0า Art 
Direction ยังไม0ทันสมัย copy ยังไม0โก พอ 
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 ในมุมมองของณรงค< ศรีเกรียงทอง ในบทบาทของลูกค าท่ีเคยร0วมงานกับบริษัทตัวแทน
โฆษณา กล0าวว0า การเป�นพนักงานบริหารงานลูกค านั้นในเบ้ืองต นต องเข าใจความต องการของลูกค า
อย0างละเอียด ต องมีองค<ความรู  มีทักษะ และมีความสามารถ และเป�นศูนย<กลางระหว0างลูกค าและ
ทีมงานในบริษัท ส0วนในมุมมองด านทักษะการสื่อสารนั้น พนักงานบริหารงานลูกค า ต องสามารถ
สื่อสารได อย0างมืออาชีพเพ่ือสร างความน0าเชื่อถือให กับตัวเองและบริษัท ต องรู จักการถามเพ่ือให ได 
ข อมูลท่ีจําเป�น นอกจากนั้นการเสริมสร างทักษะการสื่อสารให มีประสิทธิภาพนั้น พนักงานบริหารควร
พัฒนาประเด็นดังต0อไปนี้ด วย คือ 1)การสร างความน0าเชื่อถือ (Credibility) โดยท่ีพนักงานบริหารต อง
มีองค<ความรู   2) ลูกค า (Customer) รู จักลูกค า รู รสนิยม รู ความต องการจริงๆ ของลูกค า 3) ต อง
เข าใจวัฒนธรรมองค<การ (Culture) ท่ีทํางานอยู0 4) คู0แข0ง (Competitors) ของลูกค าหรือสินค าท่ีทํา
อยู0 5) การสื่อสาร (Communication) ซ่ึงประกอบด วย ฟOง พูด อ0าน เขียน และภาษากาย ดังคํา
กล0าวตอนหนึ่งว0า  
 

 เร่ืองการพูด อ0าน เขียน มันอยู0ในชีวิตของพวกเราอยู0แล ว ทุกคนต องใช  แต0เราจะพูด 
อ0าน เขียนอย0างไรให มันเป�น professional สิ ต องเป�นคนที่มีองค<ความรู นะ สําหรับผมใน
มุมมองของลูกค า ผมว0าถ าเอเจนซ่ีไหนที่มีเออีเก0งๆ พูดกับผม แล วผมรู เร่ืองผมว0ามันเจ�งนะ...มี
คร้ังหนึ่งมีเออี เข ามานั่งคุยด วยเพื่อจะ launch สินค าตัวหนึ่ง มานั่งฟOงบรีฟเรา เออีคนนั้นยัง
เจาะคําถามแบบมือสมัครเล0น ไม0รู จักการถามที่เป�นมืออาชีพ ในฐานะที่เป�นลูกค าก็ต องการคุย
กับคนที่ qualify...ผมขอสรุปเป�น 5Cs ตัวแรกในมุมมองของผมคือ Credibility หรือความ
น0าเชื่อถือ...การที่จะสร าง Credibility ได ต องเป�นคนที่มีองค<ความรู  มี KSA...ตัวที่ 2 คือมิติของ 
Customer เออีต องทําทุกอย0างให  customer satisfy…คือการที่ต อง get requirement ลูกค า
มากที่สุด...ตัวที่ 3 คือ Culture เออีต องเข าใจวัฒนธรรมขององค<กรตัวเองด วยว0ามันมีข้ันตอน
การทํางานที่ซับซ อนมากน อยแค0ไหน ต องเรียนรู เพื่อทํางานให เป�น ได งานเร็วที่สุด...ตัวที่ 4 คือ 
Competitors หรือคู0แข0ง เออีต องหาความรู ว0าคู0แข0งของลูกค าเป�นใคร เขากําลังทําอะไรอยู0ใน
ตลาดบ าง...สุดท ายทั้งหมดใน 4Cs นี้มันจะขาดไม0ได เลยคือ C ตัวที่ 5 คือ Communication 
มันจะคุมอยู0หมดเลย คือจะมีทั้ง ฟOง พูด อ0าน เขียน แต0ต องมีพื้นฐานความรู ความเข าใจใน 4Cs 
แรกก0อน มันถึงจะทําให การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 

              ก0อนจบการเสวนา วิทยากรเป�ดโอกาสให ผู เข าร0วมอบรม ถามคําถามเพ่ิมเติม ดังคํากล0าว
ตอนหนึ่งว0า “หนูไม0ค0อยเก0งภาษาอังกฤษ เวลาลูกค าหรือคนในห องประชุมพูดข้ึนมาแล วหนูงง ถ าหนู
ถามออกไปเลยหนูจะโง0ม้ัยคะ ... หนูขอถามพ่ีเก0งนะคะ ในฐานะท่ีพ่ีเป�นลูกค า” 
 ในประเด็นนี้ ดร. ณรงค< ศรีเกรียงทอง ตอบข อซักถามกับผู เข าอบรมว0า 
 

 ไม0โง0เลยครับ บอกได เลย ถ าหนูเป�นเด็กหน ารักนะ หนูบอกว0าคุณพี่คะ พอดีมีภาษาอังกฤษ
บางคําหนูยังไม0ค0อยเข าใจ ช0วยอธิบายความหมายให หนูฟOงหน0อยได ม้ัยว0า คําว0า Positioning 
มันคืออะไร หนูพูดแบบหน ารักอะ...เค าก็จะรู สึกว0าเด็กคนนี้โอเค ไม0รู ก็ถาม...และสําหรับพี่นะ 
เพื่อให เข าใจตรงกันถ าไม0รู นะก็ให ถามเลย...หรืออาจถามคนที่อยู0ข างๆ ที่เราสนิทก็ได ...หนูดู
สถานการณ<ด วยว0าถ าเราถามเลยตอนนั้นแล วไปขัดจังหวะการอธิบายของเขาหรือเปล0านะ 
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 นอกจากนั้นมีผู เข าอบรมอีกคนถามว0า  “...เพิ่งเข ามาเป�นเออีได แค0คร่ึงป� เวลาไปรับบรีฟ
จากลูกค าแล วยอมรับว0ายังเลือกฟOงเฉพาะที่สนใจ ทั้งๆที่พยายามจะ Focus แล ว เวลาจดก็ยังตกประเด็นนั่น
นี่อยู0 ประเด็นสําคัญๆ ก็ไม0จดมา ขอถามพี่เออีว0า ใหม0ๆ พี่เป�นแบบนี้มั้ยคะ” 
 ในประเด็นนี้ อติชาต ถาวรมาศ ให แนวทางในการแก ปOญหาว0า ต องค0อยๆฝiกฝน โดย
เรียนรู จากประสบการณ<ของรุ0นพ่ี หรือประสบการณ<ตรงของตัวเอง ทุกคนจะเคยประสบกับปOญหา
แบบนี้เม่ือเข ามาเป�นพนักงานบริหารในระยะแรกๆ ดังตัวอย0างท่ีกล0าวว0า 
 

 ทุกคนก็จะเจอปOญหาคล ายๆ กันครับ เหมือนตอนผมจบใหม0 เคยทํางานกับอีกเอเจนซี
หนึ่ง ประชุมกับลูกค ายาว 8 ชั่วโมงทานข าวกันในห องประชุม ออกมาผมจําอะไรไม0ได เลย เขียน 
call report ไม0ได เลย...คนเราจะตั้งใจฟOงจริงๆ ประมาณ 5 นาทีแรก หลังจากนั้นก็เร่ิมฟุ1ง ดังนั้น
ตั้งใจฟOงแล วจดประเด็นสําคัญ ในช0วงแรกๆ ให ครบถ วน ว0า Objective คืออะไร Concept ที่
ลูกค าพูดว0าอะไร Mood and Tone ที่ลูกค าต องการเป�นแบบไหน 

 
   

    
 

 
ภาพท่ี 32 กิจกรรมเสวนา: ช0วงแขกรับเชิญตอบคําถามจากผู เข าอบรม 
 
 สรุปสิ่งท่ีได จากกิจกรรมเสวนา ซ่ึงเป�นส0วนหนึ่งของข้ันตอนท่ี 2 การปรับองค<ความรู 
เบ้ืองต นให เท0าเทียมกัน (Preliminary Knowledge Adjustment) คือ ผู เข าร0วมโปรแกรมในครั้งนี้มี
ความรู  และความเข าใจเก่ียวกับความสําคัญของการเสริมสร างทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารท่ี
สําคัญและจําเป�นของการเป�นพนักงานบริหารงานลูกค า และแนวทางการเสริมสร างทักษะการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ จากมุมมองของบุคคลต นแบบท้ัง 3 มิติ คือ 1) มิติของการเป�นลูกค าท่ีประสบ
ความสําเร็จในฐานะท่ีเป�นเจ าของผลิตภัณฑ< ท่ีใช บริการบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา และต องทํางาน
ร0วมกันกับพนักงานบริหารงานลูกค าและฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา ผู เข าอบรมเกิดการเรียนรู ว0ามี
ประเด็นท่ีสําคัญๆ ท่ีลูกค าต องการคือ พนักงานบริหารงานลูกค าท่ีมีความรู  มีทักษะ และมีความสามารถ 
ในการทํางาน ซ่ึงแสดงออกผ0านทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังทักษะการพูด ทักษะการฟOง 
ทักษะการเขียน ทักษะการอ0าน และทักษะการใช ภาษากาย 2) มิติของพนักงานบริหารงานลูกค า ใน
ระดับผู อํานวยการกลุ0มงานบริหารงานลูกค า ท่ีมีประสบการณ<มากกว0า 16 ป� ทํางานกับลูกค ามา
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หลากหลายองค<การ ซ่ึงผู เข าอบรมได เรียนรู จากประสบการณ<ที่เป�นแบบอย0างการปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ 
(Best Practice) ด านการใช ทักษะการสื่อสารท้ังด านการพูด ด านการฟOง ด านการเขียน รวมถึงด าน
การใช ภาษากาย และแนวทางการแก ปOญหาเม่ือเผชิญกับลูกค าในสไตล<ต0างๆ 3) มิติของฝMายสร างสรรค<งาน
โฆษณา ในระดับผู อํานวยการอาวุโสฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา ท่ีมีประสบการณ<มากกว0า 20 ป� ผ0าน
การทํางานกับลูกค า และพนักงานบริหารงานลูกค าจํานวนมาก ผู เข าอบรมเกิดการเรียนรู ว0าทักษะการ
สื่อสารท่ีจําเป�นของพนักงานบริหารงานลูกค าคือ ทักษะการพูด และทักษะการฟOง และสามารถพัฒนา
ได โดยการเพ่ิมองค<ความรู ต0างๆ คือรู จักลูกค า รู จักสินค า และรู จักข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานของ
งานโฆษณาต0างๆ  

 นอกจากนั้น สิ่งท่ีผู เข าอบรมได จากการร0วมกิจกรรมเสวนา นอกจากความสําคัญของการ
เสริมสร างทักษะการสื่อสารแล วผู เข าอบรมยังเกิดแรงบันดาลใจ กําลังใจ และทัศนคติท่ีดีต0อการเป�น
พนักงานบริหารงานลูกค าด วย 

 เวลา 12.00 – 13.00 น. พักทานอาหารกลางวันท่ีจัดเตรียมไว  
 เวลา 13.30 น. เข าสู0การอบรมช0วงบ0าย ก0อนการเริ่มขั้นตอนที่ 3 การฝiกฝนและนํา

ความรู ไปประยุกต<ใช ประโยชน< ผู วิจัยเป�ดสื่ออินโฟกราฟฟ�คการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  ความยาว 
7 นาที ให ผู เข าอบรมฟOงและดู 2 รอบ ดังแสดงตามภาพท่ี 33 

 

     
 
ภาพท่ี 33 กรอบแสดงเรื่องราวของอินโฟกราฟฟ�คการเจรจาเชิงผลได  
 

 สื่ออินโฟกราฟฟ�คการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได นี้ เป�นการจําลองบทสนทนาท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ<ทํางานจริงๆ ของพนักงานบริหารงานลูกค า ท่ีเริ่มต้ังแต0สถานการณ<การรับ 
บรีฟจากลูกค า สถานการณ<การเตรียมบรีฟงานฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา สถานการณ<การบรีฟฝMาย
สร างสรรค<งานโฆษณา สถานการณ<การประชุมภายใน และสถานการณ<การนําเสนองานลูกค า โดย
ผู วิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือใช เป�นสื่อการสอนด านทักษะการสื่อสารให กับพนักงานบริหารงานลูกค าโดยเฉพาะ 
ซ่ึงมีรายละเอียดเนื้อหาสั้น กระชับ ตรงประเด็น เป�นสื่อที่ดูทันสมัย น0าติดตาม ความยาวสื่อ
อินโฟกราฟฟ�ค 7 นาที เหมาะกับพนักงานบริหารงานลูกค าท่ีต องทํางานแข0งกับเวลา มีเวลาว0างน อย 
การเป�ดสื่ออินโฟกราฟฟ�คให ผู เข าอบรมฟOงและดูนั้น เป�นการขมวดความรู ด านทักษะการสื่อสารให เกิด
การจดจําได ง0าย เรียนรู ตัวอย0างทักษะการสื่อสารท่ีผู วิจัยสังเคราะห<จากการสัมภาษณ<เชิงลึกผู เชี่ยวชาญมา
ถอดเป�นบทสนทนา แล วถ0ายทอดความรู ผ0านสื่ออินโฟกราฟฟ�คการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  
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 กระบวนการท่ี 3 การฝKกฝนและนําความรู�ไปประยุกตBใช�ประโยชนB (Practicing and 
Utilizing Knowledge) 

 เวลา 13.15 น. ข้ันตอนท่ี 3 การฝiกฝนและนําความรู ไปประยุกต<ใช ประโยชน< (Practicing 
and Utilizing Knowledge) ในข้ันตอนนี้ผู วิจัยมีเป1าหมายของการเตรียมความรู  เพ่ือให ผู เข าอบรม
ฝiกฝนให เกิดความรู และทักษะ (Practicing Knowledge and Skills) และนําเอาความรู ไปประยุกต<ใช 
ให เกิดทักษะ (Utilizing to Skills) ด านทักษะการพูด ทักษะการฟOง ทักษะการเขียน และทักษะการ
ใช ภาษากาย  

โครงการท่ี 1 ฝiกทักษะการฟOง และการเขียน โดยผู วิจัยจําลองสถานการณ<ว0าผู เข าอบรม
ไปรับบรีฟจากลูกค า 

 
 

   
 

 
ภาพท่ี 34 ใบคําสั่งท่ี 1 และตัวอย0างข อมูลบรีฟพนักงานบริหารงานลูกค า 
 
 เม่ือผู เข าอบรมฟOงการบรีฟงานจากลูกค าแล วจดบันทึกข อมูลท่ีได จากการรับบรีฟจาก
ลูกค าหลังจากนั้นให กรอกข อมูลลงในแบบฟอร<มการบรีฟงานท่ีผู วิจัยจัดเตรียมไว เพ่ือนําไปประเมิน
ทักษะการฟOง และทักษะการเขียนของผู เข าอบรม เพ่ือเปรียบเทียบกับระดับของทักษะการฟOง และ
ทักษะการเขียนของผู เข าอบบรมท่ีได รับการประเมินมาก0อนการทดลอง 

 กิจกรรมนี้ผู เข าอบรมได เรียนรู และฝiกฝนทักษะการฟOง และทักษะการเขียน ด วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยผู วิจัยประยุกต<ข อมูลการบรีฟเก่ียวกับสินค าท่ีมีจําหน0ายในตลาดมาจําลองสถานการณ<
การบรีฟงาน และให มีบรรยากาศสอดคล องและคล ายคลึงกับสถานการณ<จริงมากท่ีสุด เพ่ือให ผู เข า
อบรมสัมผัสกับสถานการณ<การบรีฟงานจากลูกค า  

 เวลา 14.15 ผู วิจัยอธิบายโครงการท่ี 2 ให ผู เข าอบรมฟOงถึงรายละเอียดและข้ันตอนการ
ทํากิจกรรม  

 โครงการท่ี 2 ฝiกทักษะการพูดและทักษะการใช ภาษากาย โดยผู วิจัยมอบหมายโครงการ
ท่ีสอดคล องกับสถานการณ<การทํางานจริงโดยการใช สถานการณ<จําลอง (Simulations) ประกอบด วย 
1) สถานการณ<การรับบรีฟจากลูกค า 2) สถานการณ<การบรีฟงานฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา และ      
3) สถานการณ<การนําเสนองานลูกค า โดยให ผู เข าอบรมแบ0งออกเป�นน 2 กลุ0ม เลือกสถานการณ< 1 
สถานการณ<โดยท่ีแต0ละกลุ0มต องไม0ซํ้ากัน แล วช0วยกันระดมสมอง (Brainstorming) เพ่ือนําเสนอโดย
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ใช ทักษะการสื่อสารด านการพูด ท่ียึดโครงสร างท่ีประกอบ ด วยการทักทาย การสนทนาท่ีมีตัวอย0าง
การถาม การพูดเพ่ือแสดงความเห็น และป�ดด วยการลา 

 กลุ0มท่ี 1 เลือกสถานการณ<การนําเสนองานลูกค า ส0วนกลุ0มท่ี 2 เลือกสถานการณ<การ 
บรีฟงานฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา 

 
 
ภาพท่ี 35 ใบคําสั่งท่ี 2   
  

           

    

 
ภาพท่ี 36 กลุ0มท่ี 1 ระดมสมองร0วมกัน 
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ภาพท่ี 37 กลุ0มท่ี 2 ระดมสมองร0วมกัน 
 
 หลังจากผู เข าอบรมท้ัง 2 ทีม เลือกสถานการณ<ตามโจทย<ท่ีกําหนดแล ว ท้ัง 2 ทีมช0วยกัน
ระดมสมองร0วมกันคิด แสดงความคิดเห็นร0วมกันว0าสถานการณ<ที่กลุ0มเลือกนั้นควรมีบทสนทนาท่ี
เหมาะสมอย0างไร รวมถึงวิธีการนําเสนอผลงานของกลุ0ม โดยกลุ0มท่ี 1 เลือกการนําเสนอโดยใช เทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ในกลุ0มท่ี 1 ประกอบด วยสมาชิก 6 คน ในกลุ0มตกลงกันว0า
เป�นลูกค า 3 คน และเป�นพนักงานบริหารงานลูกค า 3 คน จากการแสดงบทบาทสมมติของกลุ0มท่ี 1 
เริ่มต นด วยการกล0าวทักทายซ่ึงกันและกันว0า “สวัสดีค0ะ/ครับ” และ “เห็นคุณเอ็กซ<ไปเท่ียวมา” เพ่ือ
สร างบรรยากาศท่ีดี และแสดงความเป�นกันเองก0อนเริ่มการนําเสนองานลูกค า เม่ือทักทายลูกค าเสร็จ
ก็เริ่มเข าสู0การนําเสนองาน โดยกล0าวเริ่มการนําเสนองานตามวาระการประชุมท่ีเตรียม เรื่องการหาผู มี
ชื่อเสียง (celebrity) ให กับผลิตภัณฑ<เครื่องสําอาง ดังตัวอย0างบทสนทนาท่ียกมา  

พนักงานบริหารงานลูกค า  “...ขอเริ่มนําเสนองานเลยนะคะ จากท่ีเราไป work มา 
เราจะใช คุณแพรี่พาย (Pearypie) เป�น Influencer ค0ะ” 

ลูกค า 1    “...ทําไมถึงใช  Blogger แทนท่ีจะใช ดาราดังๆ เลย...” 
พนักงานบริหารงานลูกค า  “...จากการท่ีทํา Research มา เราใช  Blogger ท่ีเป�น

ผู เชี่ยวชาญด านเครื่องสําอางเลยจะดูน0าเชื่อถือกว0าคะ...
อย0างใน IG ของดาราบางคน ถ าคุณต0ายเข าไปดู ก็จะเห็น
ว0า ดาราคนนั้นโพสต<ขายทุกอย0างเลย...” 
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 เม่ือนําเสนองานลูกค าเสร็จ ก็สรุปป�ดประเด็นท่ีต องทํางานต0อ คือนําเสนอเรื่องคิวและ
ค0าใช จ0ายของผู มีชื่อเสียง (celebrity) ท่ีจะใช สําหรับกิจกรรมแนะนําผลิตภัณฑ<ใหม0 และกล0าวลากัน 
ดังตัวอย0างบทสนทนาท่ียกมา 

 ลูกค า 1 “...ใครมีประเด็นอะไรอีกม้ัยคะ...” 
 ลูกค า 2 “...ฝากเช็คเรื่องคิวและราคาด วยครับ ว0าเป�นอย0างไร..” 
 พนักงานบริหารงานลูกค า 1  “...ได ค0ะ ถ าได คิวแล ว เด๋ียว update กันทางเมล<  
   อีกทีนะคะ...วันนี้ ขอขอบคุณมากนะคะ” 

 ลูกค า 1,2,3 “ขอบคุณนะคะ” 
 พนักงานบริหารงานลูกค า 1,2,3 “ขอบคุณค0ะ” 
 

 

            
 

            
 
 

ภาพท่ี 38 กลุ0มท่ี 1 แสดงบทบาทสมมติ ในสถานการณ<นําเสนองานลูกค า 
 
 กลุ0มท่ี 2 ประกอบด วยสมาชิกในกลุ0ม 6 คน ตกลงร0วมกันเลือกสถานการณ<การบรีฟงาน
ฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา หลังจากร0วมกันระดมสมองเพ่ือหาบทสนทนาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ<
แล ว กลุ0มท่ี 2 เลือกการนําเสนอโดยให ตัวแทนกลุ0มเป�นผู นําเสนอ โดยสรุปผู เข าอบรมกลุ0มท่ี 2 แบ0ง
เนื้อหาตามโครงสร างการสนทนาออกเป�น 3 ช0วง คือ 1) ช0วงการทักทาย เช0น สบายดีม้ัยคะ หรือ ไป
เท่ียวมาสนุกม้ัยคะพ่ี หรือ ยินดีด วยนะคะพ่ี ได ยินว0าลูกพ่ีสอบเข าได  เป�นต น 2) ช0วงการสนทนา ผู เข า
อบรมนําเสนอตัวอย0างบทสนทนา 3 ประเด็นคือ ประเด็นการหาข อมูลเพิ่มเติม ประเด็นเรื่อง
งบประมาณ และประเด็นเรื่องเวลา 3) ช0วงการลา ผู เข าอบรมนําเสนอบทสนทนาท่ีเก่ียวข องกับการ 
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สรุปวันนัดหมายการประชุมครั้งต0อไป แสดงความพร อมให ความร0วมมือตลอดเวลาท่ีฝMายสร างสรรค<
ต องการความช0วยเหลือ เป�นต น 
 
 
 

   
 
ภาพท่ี 39 ตัวแทนกลุ0มท่ี 2 นําเสนอผลงาน 
 
 

       
 
ภาพท่ี 40 ตัวอย0างบทสนทนา ช0วงการทักทาย 
  

        
 
ภาพท่ี 41 ตัวอย0างบทสนทนา ช0วงการสนทนาและช0วงการลา 
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 สําหรับประเด็นเรื่องการหาข อมูลเพ่ิมเติม ประเด็นเรื่องงบประมาณ  และประเด็นเรื่อง
เวลาท่ีฝMายสร างสรรค<งานโฆษณามักจะต0อรองเรื่องวันท่ีสําหรับนําเสนองานลูกค านั้น มีตัวอย0างบท
สนทนาเช0น  
 

 ถามลูกค าให แล วค0ะ ลูกค ามีข อมูลเท0านี้ เดี๋ยวหาข อมูลจากแหล0งข อมูลอ่ืนเพิ่มให นะคะ… 
ลูกค ามีงบประมาณเท0านี้จริงๆค0ะ รบกวนพี่ทําตามงบประมาณก0อนนะคะ แล วทําอีกทางเลือก
หนึ่งแบบที่เกิน งบประมาณให ลูกค าเลือกด วยก็ได ค0ะ…เดี๋ยวจะลองต0อรองลูกค าให นะคะ…ไม0ได 
จริงๆ ค0ะ ลูกค าจะไปต0างประเทศ รบกวนพี่ช0วยทําให ดีที่สุดเท0าที่มีเวลาก0อนนะคะ 

 
 เวลา 15.45 ผู วิจัยอธิบายโครงการท่ี 3 แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ให ผู เข ารบรม

ทราบถึงรายละเอียด ข้ันตอน และวัตถุประสงค<ของการทํากิจกรรม 
 โครงการท่ี 3 แสดงบทบาทสมมติ โดยให ผู เข าอบรมสลับกันแสดงบทบาทเป�น พนักงาน

บริหารงานลูกค า กับฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา และให ใช ข อมูลผลิตภัณฑ<ท่ีได รับบรีฟจากลูกค าใน
โครงการท่ี 1 มาเป�นข อมูลสําหรับบรีฟผู เข าอบรมท่ีแสดงบทบาทสมมติเป�นฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา 
โดยมีพ่ีวิทยากรพ่ีเลี้ยงคอยสังเกตการณ<และให คําปรึกษา พร อมท้ังประเมินทักษะการพูด และทักษะ
การใช ภาษากายด วย 

 
  

   
 
ภาพท่ี 42 แสดงบทบาทสมมติ 
 

 สรุปผลจากการทําโครงการ ผู เข าอบบรมได เรียนรู สถานการณ<ท่ีเป�นสถานการณ<มาตรฐาน
ของการทํางานจริงสําหรับการเป�นพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงประกอบด วย
สถานการณ<หลักๆ ดังนี้คือ 1) การรับบรีฟจากลูกค า 2) การเตรียมบรีฟฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา       
3) การบรีฟฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา 4) การประชุมภายในก0อนนําเสนองานลูกค า และ 5) การ
นําเสนองานลูกค า โดยในแต0ละข้ันตอนนั้นพนักงานบริหารงานลูกค าได เรียนรู การใช ทักษะการสื่อสาร
ท่ีแตกต0างกัน อย0างไรทักษะการสื่อสารท่ีสําคัญและจําเป�นนั้นประกอบด วย ทักษะการพูด ทักษะการฟOง 
ทักษะการเขียน และทักษะการใช ภาษากาย โดยให ผู เข าอบรมประยุกต<ใช องค<ความรู ท่ีได ฟOงบรรยาย 
ผู วิทยากรผู เชี ่ยวชาญ คู0มือประกอบโปรแกรม จากประสบการณ<ของบุคคลต นแบบ และสื่อ
อินโฟกราฟฟ�กการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  ในรูปแบบของการเรียนรู เชิงปฏิบัติการ (Action 
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Learning) ผ0านสถานการณ<จําลอง คือการรับบรีฟงานจากลูกค า เพ่ือให ผู เข าอบรมฝiกฝนทักษะการ
ฟOงแบบจับใจความสําคัญ และทักษะการเขียนแบบสั้น กระชับ ตรงประเด็นและครบถ วน รวมท้ังการ
ฝiกฝนให เกิดทักษะการสื่อสารด านทักษะการพูด และทักษะการใช ภาษากายผ0านการแสดงบทบาท
สมมติ (Role Play) ในสถานการณ<การบรีฟงานฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา โดยให ผู เข าอบรมสลับกัน
แสดงบทบาทเป�นพนักงานบริหารงานค าและฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา นําเสนอข อมูลท่ีได รับบรีฟ
จากลูกค า นอกจากนั้นผู อบรมยังเรียนรู การทํางานเป�นทีมร0วมกันระดมสมอง (Brainstorming) 
ปรึกษาหาข อสรุปเพ่ือให ได บทสนทนาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ<การทํางาน  

 กระบวนการท่ี 4 กระบวนการท่ี 4 คือ การประเมินความรู�และทักษะหลังการทดลอง 
(Post Assessment of Knowledge and Skill)  

 ในระหว0างท่ีผู เข าอบรมทํากิจกรรมตามท่ีได รับมอบหมาย ทีมวิทยากรและพ่ีเลี้ยง คอย
สังเกตการณ< และทําการประเมินผลทักษะการสื่อสารของผู เข าอบรม ตามแบบประเมินท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยพิจารณาจาก การประยุกต<ใช ความรู สู0การปฏิบัติ ประกอบด วย การประเมินทักษะการพูดจาก
กิจกรรม Role Playing ท่ีจําลองสถาการณ<การทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค าตามโครงการท่ี 2 
และโครงการท่ี 3 ประเมินทักษะการฟOงและทักษะการเขียน จากกิจกรรมโครงการท่ี 1 โดยการฝiกฟOง
การรับบรีฟจากลูกค า และฝiกทําการจดบันทึก แล วนําผลท่ีได ไปนําเสนอฝMายสร างสรรค<งานโฆษณา 

 เวลา 16.45 น. เป�นช0วงสุดท ายของการอบรม ผู วิจัยเชิญนายอติชาต ถาวรมาศ ผู อํานวยการ
กลุ0มงานบริหารงานลูกค า กล0าวเสริมและสรุปความสําคัญทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  
ให ผู เข าอบรมฟOง ซ่ึงมีใจความสําคัญดังนี้ 

 

  
 
ภาพท่ี 43 วิทยากรรับเชิญ กล0าวเสริมและสรุปความสําคัญของการสื่อสาร 
 

 ผมในฐานะเออีรุ0นพี่ ที่ทํางานมาก0อนพวกน องๆ วันนี้พี่ขอพูดเลยว0าน องๆ โชคดีที่มี
โอกาสได มาเรียนรู ทักษะการสื่อสาร ซ่ึงพี่มองว0ามันเป�นพื้นฐานที่ดีของการเป�นเออี สมัยพี่ทํางาน
ใหม0ๆ ไม0มีใครมานั่งสอนเราแบบนี้เพราะชีวิตการทํางานแต0ละวันก็ยุ0งมากบางวันแทบไม0มีเวลา
ทานข าวก็มี ต องอาศัยเรียนรู เอาเองบ าง ดูว0ารุ0นพี่หรือหัวหน าเขาทําอย0างไรเอาบ าง บางทีก็ลอง
ผิดลองถูกบ าง ทําให ถูกลูกค าอัดกลับก็หลายคร้ัง...ใช0มันทําให เราแกร0งเม่ือเจอปOญหาพวกนั้น แต0
ถามว0าถ าเรามีโอกาสเรียนรู และทําในสิ่งที่ถูกต องเลยตั้งแต0การเป�นเออีใหม0ๆ หรือจะทําผิดๆ ให 
ลูกค าหรือเพื่อนร0วมงานโดยเฉพาะฝMายที่เราต องไปติดต0อประสานงานด วยต องมาตําหนิเรา 
น องๆ คิดว0าแบบไหนมันดูเป�นมืออาชีพมากกว0ากัน น องๆ ไม0ต องตอบพี่นะ ตอบตัวเองดู สุดท าย
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ที่พี่อยากฝากน องๆ พี่เชื่อว0าน องๆ สามารถเติบโต ก าวหน าเป�น AS, AM, AD, GAD หรือ
ผู บริหารระดับสูงได  ถ าน องๆ รักในอาชีพนี้ เออีไม0ใช0เซลขายของ ไม0ใช0แค0คนส0งผ0านข อมูล เออี
ต องเป�นคู0คิด เป�นเพื่อน เป�นคนช0วยลดปOญหา ให ลูกค าและเพื่อนร0วมงาน จําไว ว0าถ าลูกค าโทร
หาน องๆ บ0อยๆ เพื่อปรึกษาน องๆ ให น องๆ ช0วยแก ปOญหาเร่ืองงาน ขอความช0วยเหลือจากน องๆ 
รวมถึงโทรหาด วยเร่ืองส0วนตัวก็ตาม นั่นแสดงว0าน องๆ ใกล เป�นเออีที่จะประสบความสําเร็จแล ว 
แต0ในทางกลับกันถ าลูกค าหรือเพื่อนร0วมงาน ไม0อยากจะยกหูคุยกับน องๆ เลยละก็ พี่ว0าน องๆ 
ต องพิจารณาตัวเองได แล วว0าน องๆ มีจุดบกพร0องเร่ืองไหน อย0างไร แก ไขได ม้ัย สุดท ายจริงๆ พี่
ขออวยพรให น องๆ ประสบความสําเร็จในการทํางานเป�นเออีที่เก0ง มีความสามารถ และเติบโตใน
หน าที่การงานทุกคนครับ 

 

 เม่ือคุณอติชาติ กล0าวจบผู วิจัยมอบของท่ีระลึกแก0วิทยากรทุกคน พร อมถ0ายภาพเป�นท่ี
ระลึกร0วมกัน เป�นการเสร็จสิ้นโครงการทดลองภาคสนาม 

 

  
 
ภาพท่ี 44 วิทยากรรับเชิญและผู เข าอบรม 
 
ส)วนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 ในหัวข อนี้เป�นการนําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา ดังนี้ 1. ผลการ
ประเมินความรู ด านทักษะการสื่อสารโดยเปรียบเทียบก0อนและหลังการเข าร0วมโปรแกรม และเปรียบเทียบ
ระหว0างกลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุม 2. ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ0มทดลองท่ีมีต0อ
โปรแกรม 3. ผลการประเมินที่เกิดจากการประยุกต<ใช ความรู ด านการสื่อสารจากภาคทฤษฎีสู0
ภาคปฏิบัติเพ่ือเกิดทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  โดยเปรียบเทียบก0อนและหลังการเข าร0วม
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โปรแกรม และเปรียบเทียบระหว0างกลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุม ซ่ึงเป�นการวิเคราะห<ข อมูลท่ีได จาก
การเก็บข อมูลของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมท้ัง 3 ประเภท ในการนี้ผู วิจัยวิเคราะห<
ข อมูลโดยใช การวิเคราะห<ด วยสถิติการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) 
ซ่ึงเหมาะกับกลุ0มตัวอย0างขนาดเล็ก โดยใช วิธีของแมน-วิทนีย< ยู (The Mann-Whitney U Test) ใน
การเปรียบความรู และทักษะด านการสื่อสารระหว0างกลุ0มทดลองกับกลุ0มควบคุม และใช การวิเคราะห<
ด วยสถิติการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) และใช สถิติการทดสอบ
เครื่องหมายและลําดับวิลคอกซัน (The Wilcoxon matched pairs signed – ranks test) เพ่ือ
เปรียบเทียบความรู และทักษะการสื่อสารของกลุ0มทดลองก0อนและหลังการเข าร0วมโปรแกรม โดย
ผู วิจัยได นําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความรู�ด�านทักษะการส่ือสารของพนักงานบริหารงานลูกค�า  

   ผู วิจัยได เปรียบเทียบการประเมินความรู ด านทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกค ากลุ0มทดลองท้ังก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าแต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0ากลุ0มทดลองท่ีเข าร0วม
โปรแกรมมีความรู เพ่ิมข้ึนหรือไม0หลังจากเข าร0วมโปรแกรม โดยใช สถิติ The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed – Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบค0าเฉลี่ยของคะแนนความรู ด านทักษะการสื่อสารของ
พนักงานบริหารงานลูกค า ก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  

  สมมติฐาน  
  H0 :  หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได 

ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณากลุ0มทดลองมีคะแนนความรู ทักษะการสื่อสาร 
น อยกว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  H1 :  หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได 
ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณากลุ0มทดลองมีคะแนนความรู  ทักษะการสื่อสาร 
สูงกว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  ผลการประเมินความรู ด านทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0ม
ทดลองท้ังก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของ
พนักงานบริหารงานลูกค าแต0ละราย ดังแสดงตามตารางท่ี 26 
 
ตารางท่ี 26 ผลของคะแนนจากการประเมินความรู ด านทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน

ลูกค ากลุ0มทดลองก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได  

พนักงาน
บริหารงาน
ลูกค�าคนท่ี 

หลังการ
ทดลอง (Yi) 

ก)อนการ
ทดลอง (Xi) 

ค)าความต)าง 
Di = Yi - Xi 

อันดับของ 
|D| 

อันดับท่ี
เป[นบวก 

อันดับท่ี
เป[นลบ 

1 32 27 5 3 3  
2 36 33 3 1 1  
3 34 27 7 5.5 5.5  
4 30 21 9 9.5 9.5  
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ตารางท่ี 26 ผลของคะแนนจากการประเมินความรู ด านทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน
ลูกค ากลุ0มทดลองก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได  (ต0อ) 

พนักงาน
บริหารงาน
ลูกค�าคนท่ี 

หลังการ
ทดลอง (Yi) 

ก)อนการ
ทดลอง (Xi) 

ค)าความต)าง 
Di = Yi - Xi 

อันดับของ 
|D| 

อันดับท่ี
เป[นบวก 

อันดับท่ี
เป[นลบ 

5 34 30 4 2 2  
6 36 28 8 7.5 7.5  
7 36 30 6 4 4  
8 32 24 8 7.5 7.5  
9 34 27 7 5.5 5.5  
10 38 29 9 9.5 9.5  
11 32 20 12 12 12  
12 36 26 10 11 11  

Sum     78.00 0.00 
 

  จากตารางที่ 26 ผู วิจัยได นําผลการทําแบบทดสอบประเมินความรู ด านทักษะ
การสื่อสารของกลุ0มทดลองก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกค าแต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0าผู เข าร0วมโปรแกรมมีความรู เพิ่มขึ้นหรือไม0
หลังจากเข าร0วมโปรแกรม โดยใช สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ดัง
แสดงตามตารางท่ี 27 

 
ตารางท่ี 27  ผลการตรวจสอบความแตกต0างของคะแนนความรู ด านทักษะการสื่อสารของกลุ0ม

ทดลองก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม 
ก)อนทดลอง – หลังทดลอง จํานวน Mean Rank Sum of Ranks Z-test p-value 

อันดับท่ีเป�นบวก 12 6.50 78.00  
3.165 

 
0.002 อันดับท่ีเป�นลบ 0 0 0 

หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 27 จะเห็นได ว0า เม่ือตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินความรู 
ของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม พบว0าคะแนน
ความรู ของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง หลังเข าร0วมโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงอย0างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Z-test = 3.165, p-value = 0.002) ซ่ึงค0า p-value น อยกว0า 0.01 
หมายความว0า โปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถนําไปใช ได อย0างมีประสิทธิภาพ 



207 

  นอกจากนี้ผู วิจัย ได วิเคราะห<เปรียบเทียบการประเมินความรู ด านทักษะการสื่อสาร
ของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มควบคุม และกลุ0มทดลองหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได   
  สมมติฐาน  
  H0 :  หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีคะแนนความรู ด านทักษะการสื่อสารของ
กลุ0มทดลองตํ่ากว0ากลุ0มควบคุมอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  H1 :  หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีคะแนนความรู ด านทักษะการสื่อสารของ
กลุ0มทดลองสูงกว0ากลุ0มควบคุมอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผลการตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินความรู ของผู ของพนักงาน
บริหารงานลูกค ากลุ0มควบและกลุ0มทดลอง โดยใช การวิเคราะห<ด วยสถิติ The Mann-Whitney       
U Test แสดงได ตามตารางท่ี 28 

 

ตารางท่ี 28 ผลประเมินความรู ด านทักษะการสื่อสารระหว0างกลุ0มควบคุมและกลุ0มทดลอง 
กลุ)มตัวอย)าง จํานวน Mean Rank Sum of 

Rank 
Mann-

Whitney U 
Z-test P-value 

กลุ0มควบคุม 12 6.75 81.00  
3.00 

 
4.011 

 
0.000 กลุ0มทดลอง 12 18.25 219.00 

รวม 24   
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

  จากตารางท่ี 28 จะเห็นได ว0า เม่ือตรวจสอบความแตกต0างในการประเมินความรู ของ
ผู ท่ีเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา พบว0าพนักงานบริหารงานลูกค าท้ัง 2 กลุ0มมีความรู ด านทักษะการสื่อสาร
แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 (Mann – Whitney U Test = 3.00, Z-test = 4.011,    
p-value = 0.000) โดยพนักงานบริหารงานลูกค าค ากลุ0มทดลอง มีคะแนนความรู ด านทักษะ
การสื่อสารสูงกว0ากลุ0มควบคุม หมายความว0าโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค า ที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนําไปประยุกต<ใช อบรมได อย0างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ)มทดลองท่ีมีต)อโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

  ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณาของกลุ0มทดลอง เป�นการ
ดําเนินการประเมินหลังสิ้นสุดโปรแกรม มีรายการประเมินอยู0ท้ังหมด 4 ด าน ได แก0 ด านเนื้อหาของ
โปรแกรม ด านรูปแบบของโปรแกรม ด านสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศของโปรแกรม และด าน
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ประโยชน<และประยุกต<ใช โปรแกรม โดยวิเคราะห<ค0าเฉลี่ย  (Mean) ค0าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมี
เกณฑ<ค0าเฉลี่ยการประเมิน ดังนี้  
  4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  
  1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน อย  
  1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน อยท่ีสุด  

  ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณาของกลุ0มทดลอง เป�นดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 29 

 
ตารางท่ี 29 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

ข�อท่ี รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด�านเนื้อหาของโปรแกรม   4.63    0.13  มากท่ีสุด 

1 วัตถุประสงค<ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน   4.67    0.49  มากท่ีสุด 

2 กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล องกับ
วัตถุประสงค<ของโปรแกรม   4.58    0.51  มากท่ีสุด 

3 เน้ือหาในการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได  มีความสําคัญและจําเป�นต0อการปฏิบัติงาน   4.58    0.51  มากท่ีสุด 

4 การวัดและประเมินผลการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได  มีความสอดคล องกับเน้ือหา   4.67    0.49  มากท่ีสุด 

ด�านรูปแบบของโปรแกรม  4.68   0.13  มากท่ีสุด 

5 
ระยะเวลาท่ีใช แต0ละกิจกรรมมคีวามเหมาะสมและ
สอดคล อง กับการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได  

  4.67    0.49  มากท่ีสุด 

6 
รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสร างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  ส0งเสรมิให เกิดการเรียนรู 
และสอดคล องกับเน้ือหา 

  4.75    0.45  มากท่ีสุด 

7 
ผู ดําเนินการเสรมิสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได  มีการกระตุ นให ผู เข ารับการพัฒนา มีส0วนร0วมใน
กิจกรรมและสามารถนําให เกิดการเรียนรู และทักษะ 

  4.58    0.51  มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 29 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

เจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา (ต0อ) 

ข�อท่ี รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

8 
ผู ดาํเนินการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได  ให คําแนะนําและสนับสนุนการเรยีนรู ได อย0าง
เหมาะสม 

  4.67    0.49  มากท่ีสุด 

9 การสรุปองค<ความรู และประเมินผลมีความชัดเจน   4.75    0.45  มากท่ีสุด 

ด�านส่ือการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนรู�ของ
โปรแกรม 

4.33 0.26 มาก 

10 สื่อ และเอกสารประกอบการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได มีความสอดคล องกับเน้ือหาและกิจกรรม
ของโปรแกรม 

  4.58    0.51  มากท่ีสุด 

11 โสตทัศนูปกรณ<ประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม   4.17    0.72  มาก 
12 สถานท่ีดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม   4.58    0.51  มากท่ีสุด 
13 สิ่งอํานวยความสะดวกมคีวามครบถ วนและเหมาะสม   4.33    0.65  มาก 
14 บรรยากาศในห องเรียนเอ้ืออํานวยต0อการเสริมสร างทักษะ

การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได    4.00    0.60  มาก 

ด�านประโยชนBและประยุกตBใช� 4.63 0.23 มากท่ีสุด 

15 ความรู  ทักษะ และแนวคิด ท่ีได รบัจากโปรแกรมเป�น
ประโยชน<ต0อผู เข าร0วมโปรแกรม   4.67    0.49  มากท่ีสุด 

16 ผลท่ีเกิดจากการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได สามารถนําไปประยุกต<ใช ในการทํางานได แท จริง   4.58    0.51  มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.08 มาก 
  

  ตารางท่ี 29 พบว0า กลุ0มทดลองท่ีเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีความพึงพอใจต0อ
โปรแกรมดังกล0าว โดยรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.55) หากพิจารณาเป�นรายด านมีความพึง
พอใจอยู0ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยด านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน อย 3 อันดับ 
คือ ด านรูปแบบของโปรแกรม (Mean = 4.68)   ด านประโยชน<และประยุกต<ใช โปรแกรม (Mean = 
4.63) และด านเนื้อหา (Mean = 4.63)  หากพิจารณาแต0ละด านจําแนกเป�นรายข อ ปรากฏผลดังนี้ 

1. ด านเนื้อหาของโปรแกรม ผู เข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างศักยภาพการเป�นผู นําของ
บุคลากรรุ0นใหม0เพ่ือมุ0งสู0องค<การแห0งการเรียนรู  ในกลุ0มทดลองมีความพึงพอใจต0อโปรแกรมนี้โดยรวมอยู0
ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.63) หากพิจารณาเป�นรายข อแล วพบว0าในด านนี้มีความพึงพอใจเป�น
รายข ออยู0ในระดับมากที่สุดทุกข อ โดยข อที่มีความพึงพอใจสูงสุดมีคะแนนเท0ากันท้ัง 2 ข อคือ 
วัตถุประสงค<ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน (Mean = 4.67) และการวัดและประเมินผล
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การเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  มีความสอดคล องกับเนื้อหา (Mean = 4.67) 
ส0วนอีก 2 ข อท่ีมีความพึงพอใจเท0ากัน คือ กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล องกับ
วัตถุประสงค<ของโปรแกรม (Mean = 4.58) และเนื้อหาในการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได  มีความสําคัญและจําเป�นต0อการปฏิบัติงาน (Mean = 4.58)  

2. ด านรูปแบบของโปรแกรม ผู เข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค า ในกลุ0มทดลองมีความพึงพอใจต0อรูปแบบของโปรแกรมนี้ 
โดยรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.68) หากพิจารณาเป�นรายข อมีความพึงพอใจอยู0ในระดับ
มากท่ีสุดทุกข อ โดยข อท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดมีคะแนนเท0ากันท้ัง 2 ข อคือ รูปแบบ กระบวนการ 
และกิจกรรมการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  ส0งเสริมให เกิดการเรียนรู และ
สอดคล องกับเนื้อหา (Mean = 4.75) และการสรุปองค<ความรู และประเมินผลมีความชัดเจน (Mean 
= 4.75) ส0วนลําดับรองลงมาก็มีค0าเฉลี่ยเท0ากันอีก 2 ข อคือ ระยะเวลาท่ีใช แต0ละกิจกรรมมีความ
เหมาะสมและสอดคล อง กับการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  (Mean = 4.67) 
และผู ดําเนินการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  ให คําแนะนําและสนับสนุนการ
เรียนรู ได อย0างเหมาะสม (Mean = 4.67) 

3. ด านสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนรู  ผู เข าร0วมโปรแกรม
เสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค า ในกลุ0มทดลองมี
ความพึงพอใจต0อโปรแกรม โดยรวมอยู0ในระดับมาก (Mean = 4.33) หากพิจารณาเป�นรายข อมีความ
พึงพอใจอยู0ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยข อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 2 ข อ คือ สื่อและเอกสาร
ประกอบการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได มีความสอดคล องกับเนื้อหาและกิจกรรม
ของโปรแกรม (Mean = 4.58) และสถานท่ีดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม (Mean = 4.58) ส0วน
ลําดับรองลงมามีความพอใจในระดับมากคือ  สิ่งอํานวยความสะดวกมีความครบถ วนและเหมาะสม 
(Mean = 4.33) 

4. ด านประโยชน<และประยุกต<ใช  ผู เข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค า ในกลุ0มทดลองมีความพึงพอใจต0อโปรแกรม 
โดยรวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.63) หากพิจารณาเป�นรายข อมีความพึงพอใจอยู0ในระดับ
มากท่ีสุดท้ังสองข อ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจสูงสุดและรองลงไป ดังนี้ ความรู  ทักษะ และแนวคิด 
ท่ีได รับจากโปรแกรมเป�นประโยชน<ต0อผู เข าร0วมโปรแกรม (Mean = 4.67)  และผลท่ีเกิดจากการ
เสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได สามารถนําไปประยุกต<ใช ในการทํางานได แท จริง 
(Mean = 4.58) ตามลําดับ 

  ท้ังนี้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค า สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได ว0า ด านประโยชน<ท่ีได รับ
จากโปรแกรม ทั้งด านความรู  ทักษะ แนวคิดที่ได รับจากโปรแกรมนั้นเป�นประโยชน<ต0อผู เข าร0วม
โปรแกรม และผลท่ีเกิดจากการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  สามารถนําไป
ประยุกต<ใช ในการทํางานได แท จริง ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจสูงสุด ทําให พนักงานบริหารงานลูกค าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีเข าร0วมในโปรแกรมนี้เกิดการเรียนรู  นําไปฝiกฝนพัฒนาเป�นทักษะด านการสื่อสาร 
และประยุกต<ใช กับสถานการณ<การทํางานได อย0างเหมาะสม ก0อให เกิดประโยชน<ต0อพนักงานบริหารงาน
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ลูกค าเองและองค<การท่ีมีบุคลากรคุณภาพหรือพนักงานบริหารงานลูกค าท่ีเป�นเลิศ ตามเจตนารมณ<
ของผู วิจัย 

3. ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการประยุกตBใช�ความรู�ด�านการส่ือสารของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า สู)ภาคปฏิบัติเพ่ือมุ)งสู)ทักษะการส่ือสารเพ่ือเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�า 

  ผลการประเมินการนําความรู ท่ีได รับในเรื่องทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได  
ต้ังแต0เริ่มการปรับพ้ืนฐานความรู จากผู เชี่ยวชาญ จากคู0มือประกอบโปรแกรม จากการเรียนรู จาก
บุคคลต นแบบ และเรียนรู จากสื่ออินโฟกราฟฟ�คการเจรจาเชิงผลได  สู0การประชุมเชิงปฏิบัติการของ      
ผู เข าอบรมเพ่ือให ได ผลงานท่ีสะท อนทักษะการสื่อสารด านทักษะการพูด ทักษะการฟOง ทักษะการเขียน 
และทักษะการแสดงออกทางท0าทาง ซ่ึงการประเมินผลงานนั้นผู วิจัยประยุกต< เกณฑ<การให คะแนน
ผลงานรูบริค  (Scoring Rubric) เพ่ือใช เป�นแนวทางการประเมินทักษะการสื่อสารของผู เข าอบรมเป�น
รายบุคคล และประเมินผลงานโดยผู วิทยากรผู เชี่ยวชาญ ซ่ึงผลการประเมินเป�นการแสดงการ
เปรียบเทียบวิเคราะห<ความแตกต0างของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและ
หลังการเข าร0วมโปรแกรม โดยวิเคราะห<ค0าเฉลี่ย  (Mean) ค0าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมีเกณฑ<
ค0าเฉลี่ยการตัดสินคุณภาพดังนี้ 

  ช0วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
  36-40  หมายถึงดีมาก  
  28-35  หมายถึงดี  
  20-27  หมายถึงปานกลาง  
  1-19  หมายถึงปรับปรุง 
 

ตารางท่ี 30 ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการประยุกต<ใช ความรู ด านทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าจากภาคทฤษฎีสู0ภาคปฏิบัติ 

ประเด็นการประเมิน หลังการทดลอง ก)อนการทดลง 
 Mean SD. ระดับคุณภาพ Mean SD. ระดับคุณภาพ 

ทักษะการพูด 34.25 2.05 ดี 26.42 2.68 ปานกลาง 
ทักษะการฟOง 35.00 2.26 ดี  27.83  3.01 ปานกลาง 
ทักษะการเขียน 32.92 3.21 ดี 27.33  3.45 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 30 พบว0าพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลองก0อนการเข าร0วมโปรแกรม
เสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค า มีระดับคุณภาพของ
ทักษะการสื่อสารท้ัง 3 ด านอยู0ในระดับปานกลาง โดยมีค0าเฉลี่ยทักษะด านการฟOงสูงสุด (Mean=27.83) 
รองลองมาคือทักษะด านการเขียน (Mean=27.33) และทักษะด านการพูด (Mean=26.42) 
ตามลําดับ หลังจากที่พนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลองเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าแล วมีระดับคุณภาพของทักษะการ
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สื่อสารท้ัง 3 ด านอยู0ในระดับดี โดยมีค0าเฉลี่ยทักษะด านการฟOงสูงสุด (Mean=35.00) รองลองมาคือ
ทักษะด านการพูด (Mean=34.25) และทักษะด านการเขียน (Mean=32.92) ตามลําดับ 

  นอกจากนั้นผู วิจัยได ดําเนินการประเมินผลด านทักษะการพูดของพนักงานบริหารงาน
ลูกค ากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าแต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0ากลุ0มทดลองท่ีเข าร0วม
โปรแกรมมีคะแนนทักษะการพูดเพ่ิมข้ึนหรือไม0หลังจากเข าร0วมโปรแกรม โดยใช สถิติ The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed – Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบค0าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด านการพูดของ
พนักงานบริหารงานลูกค า ก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  

  สมมติฐาน  
  H0 :  หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะด านการพูด 
ตํ่ากว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  H1 : หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได 
ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะด านการพูด สูงกว0า
ก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ผลการประเมินทักษะด านการพูดของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงาน
บริหารงานลูกค าแต0ละราย ดังแสดงตามตารางท่ี 31 

 
ตารางท่ี 31 ผลของคะแนนจากการประเมินทักษะการพูดของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง

ก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  
พนักงาน

บริหารงาน
ลูกค�าคนท่ี 

หลังการ
ทดลอง (Yi) 

ก)อนการ
ทดลอง (Xi) 

ค)าความต)าง 
Di = Yi - Xi 

อันดับของ 
|D| 

อันดับท่ีเป[น
บวก 

อันดับท่ี
เป[นลบ 

1 32 28 4 1.5 1.5  
2 36 32 4 1.5 1.5  
3 35 30 5 3 3  
4 34 26 8 7 7  
5 34 23 11 11 11  
6 32 25 7 4.5 4.5  
7 36 25 11 11 11  
8 32 24 8 7 7  
9 33 25 8 7 7  
10 34 24 10 9 9  
11 39 28 11 11 11  
12 34 27 7 4.5 4.5  

Sum     78.00 0.00 
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  จากตารางท่ี 31 ผู วิจัยได นําผลการประเมินทักษะด านการพูดของกลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค าแต0ละราย 
มาดําเนินการวิเคราะห<ว0าผู เข าร0วมโปรแกรมมีทักษะด านการพูดเพ่ิมข้ึนหรือไม0หลังจากเข าร0วมโปรแกรม 
โดยใช สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ดังแสดงตามตารางท่ี 32 

 
ตารางท่ี 32  ผลการตรวจสอบความแตกต0างของคะแนนด านทักษะการพูดของพนักงานบริหารงาน

ลูกค ากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  
ก)อนทดลอง – หลังทดลอง จํานวน Mean Rank Sum of Ranks Z-test p-value 

อันดับท่ีเป�นบวก 12 6.50 78.00 3.071 
 

0.002 
 อันดับท่ีเป�นลบ 0  0 

หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 32 จะเห็นได ว0า เม่ือตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินทักษะ
ด านการพูดของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม 
พบว0าคะแนนทักษะด านการพูดของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลองหลังเข าร0วมโปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002) ซ่ึงค0า 
p-value น อยกว0า 0.01 หมายความว0า โปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได 
ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถนําไปใช ได อย0างมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากนั้นผู วิจัยได ดําเนินการประเมินผลด านทักษะการฟOง ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค ากลุ 0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือ      
การเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าแต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0ากลุ0มทดลองท่ี
เข าร0วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะการฟOงเพิ่มขึ้นหรือไม0หลังจากเข าร0วมโปรแกรม โดยใช สถิติ The 
Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบค0าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด าน
การฟOงของพนักงานบริหารงานลูกค าก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  

  สมมติฐาน  
  H0 :  หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะด านการฟOง 
ตํ่ากว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  H1 : หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะด านการฟOง 
สูงกว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผลการประเมินทักษะด านการฟOงของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงาน
บริหารงานลูกค าแต0ละราย ดังแสดงตามตารางท่ี 33 
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ตารางท่ี 33 ผลของคะแนนจากการประเมินทักษะการฟOงของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง
ก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  

พนักงาน
บริหารงาน
ลูกค�าคนท่ี 

หลังการ
ทดลอง (Yi) 

ก)อนการ
ทดลอง (Xi) 

ค)าความต)าง 
Di = Yi - Xi 

อันดับของ 
|D| 

อันดับท่ี
เป[นบวก 

อันดับท่ี
เป[นลบ 

1 35 28 7 4 4  
2 33 26 7 4 4  
3 32 24 8 9.5 9.5  
4 34 27 7 4 4  
5 36 29 7 4 4  
6 31 22 9 11.5 11.5  
7 38 32 6 2.5 2.5  
8 38 32 6 2.5 2.5  
9 34 27 7 4 4  
10 36 28 8 9.5 9.5  
11 36 31 5 1 1  
12 37 28 9 11.5 11.5  

Sum     68.00 0.00 
 
  จากตารางท่ี 33 ผู วิจัยได นําผลการประเมินทักษะด านการฟOงของกลุ0มทดลองจําแนก

ตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค าแต0ละราย 
มาดําเนินการวิเคราะห<ว0าผู เข าร0วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะด านการฟOงเพ่ิมข้ึนหรือไม0หลังจากเข าร0วม
โปรแกรม โดยใช สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ดังแสดงตามตารางท่ี 34 

 
ตารางท่ี 34 ผลการตรวจสอบความแตกต0างของคะแนนด านทักษะการฟOงของพนักงานบริหารงาน

ลูกค ากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  
ก)อนทดลอง – หลังทดลอง จํานวน Mean Rank Sum of Ranks Z-test p-value 

อันดับท่ีเป�นบวก 12 6.50 68.00 3.087 
 

0.002 
 อันดับท่ีเป�นลบ 0  0 

หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

  จากตารางท่ี 34 จะเห็นได ว0า เม่ือตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินทักษะ
ด านการฟOงของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม 
พบว0าคะแนนทักษะด านการฟOงของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง หลังเข าร0วมโปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Z-test = 3.087, p-value = 0.002) ซ่ึงค0า       
p-value น อยกว0า 0.01 หมายความว0า โปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได 
ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถนําไปใช ได อย0างมีประสิทธิภาพ 
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  อย0างไรผู วิจัยได ดําเนินการประเมินผลด านทักษะการเขียนของพนักงานบริหารงาน
ลูกค ากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกค าแต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0ากลุ0มทดลองท่ีเข าร0วม
โปรแกรมมีคะแนนทักษะการเขียนเพิ่มขึ้นหรือไม0หลังจากเข าร0วมโปรแกรม โดยใช สถิติ The 
Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบค0าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด าน
การเขียนของพนักงานบริหารงานลูกค าก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  

  สมมติฐาน  
  H0 :  หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได 
ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะด านการเขียน ตํ่ากว0า
ก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  H1 : หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได 
ของพนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะด านการเขียน สูงกว0า
ก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผลการประเมินทักษะด านการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของพนักงาน
บริหารงานลูกค าแต0ละราย ดังแสดงตามตารางท่ี 35 
 
ตารางท่ี 35 ผลของคะแนนจากการประเมินทักษะการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0ม

ทดลองก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  
พนักงาน

บริหารงาน
ลูกค�าคนท่ี 

หลังการ
ทดลอง (Yi) 

ก)อนการ
ทดลอง (Xi) 

ค)าความต)าง 
Di = Yi - Xi 

อันดับของ 
|D| 

อันดับท่ี
เป[นบวก 

อันดับท่ี
เป[นลบ 

1 35 30 5 5 5  
2 31 27 4 2.5 2.5  
3 30 22 8 11.5 11.5  
4 36 32 4 2.5 2.5  
5 30 23 7 10 10  
6 37 29 8 11.5 11.5  
7 31 25 6 8 8  
8 30 25 5 5 5  
9 31 25 6 8 8  
10 34 28 6 8 8  
11 36 33 3 1 1  
12 34 29 5 5 5  

Sum     78.00 0.00 
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  จากตารางท่ี 35 ผู วิจัยได นําผลการประเมินทักษะด านการเขียนของกลุ0มทดลอง
จําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค า
แต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0าผู เข าร0วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะด านการเขียนเพ่ิมข้ึนหรือไม0
หลังจากเข าร0วมโปรแกรม โดยใช สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ดัง
แสดงตามตารางท่ี   36 

 
ตารางท่ี 36 ผลการตรวจสอบความแตกต0างของคะแนนด านทักษะการเขียนของพนักงานบริหารงาน

ลูกค ากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม  
ก)อนทดลอง – หลังทดลอง จํานวน Mean Rank Sum of Ranks Z-test p-value 

อันดับท่ีเป�นบวก 12 6.5 78 3.071 
 

0.002 
 อันดับท่ีเป�นลบ 0  0 

หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

  จากตารางท่ี 36 จะเห็นได ว0า เม่ือตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินทักษะ
ด านการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและหลังเข าร0วมโปรแกรม 
พบว0าคะแนนทักษะด านการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกค ากลุ0มทดลอง หลังเข าร0วมโปรแกรมมี
สูงกว0าอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002) ซ่ึงค0า p-value 
น อยกว0า 0.01 หมายความว0า โปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได ของ
พนักงานบริหารงานลูกค าในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถนําไปใช ได อย0างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 6 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยและการพัฒนา ในหัวข�อเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร  
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา” นี้ มีวัตถุประสงค2 
1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช�โปรแกรมเพื่อเสริมสร�างทักษะทางการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ระหว4างกลุ4ม
ควบคุมและกลุ4มทดลอง และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ4มเป6าหมายของการวิจัยแบ4งออกเป7น  
2 กลุ4ม คือ กลุ4มทดลอง และกลุ4มควบคุม กลุ4มละ 12 คน เป7นพนักงานบริหารงานลูกค�าท่ีมีอายุงาน
ไม4เกิน 3 ป8 ในอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงผู�วิจัยใช�วิธีการสุ4มอย4างง4ายในการได�มาซ่ึงกลุ4มเป6าหมายในครั้งนี้   
 ท้ังนี้ ในการพัฒนาโปรแกรมดังกล4าว ผู�วิจัยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ด�วยการพัฒนาและนําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับ
กลุ4มเป6าหมาย ภายใต�วิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental) ในรูปแบบการทดลองแบบ
สองกลุ4มมีกลุ4มควบคุม วัดก4อนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest Control and Experimental 
Groups Design) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม สําหรับการพัฒนาโปรแกรม ผู�วิจัยได�มีการ
ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และบทความต4างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับทักษการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า แล�วนํามากําหนดเป7นกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีข้ันตอนของการวิจัยแบ4งได�เป7น 2 ข้ันตอน 
ได�แก4 ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองใช�โปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ผู�วิจัย
เริ่มในข้ันตอนท่ี 1 ด�วยการศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมมีวัตถุประสงค2เพ่ือให�ได�กรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีมีความสอดคล�อง มีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ4มเป6าหมาย ซ่ึงผู�วิจัยได�จาก
การศึกษาและทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง จากนั้นจึงนํามาสกัดเป7นแนวคิด
และทฤษฎีเพ่ือใช�เป7นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัยและการพัฒนาให�เกิดเป7นกระบวนการสร�างและ
ออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า
ในอุตสาหกรรมโฆษณาในเบ้ืองต�น  
 อย4างไรในการวิเคราะห2เอกสาร (Documentary Analysis) มีการวิเคราะห2เนื้อหาท่ี
เก่ียวข�องภายในกรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึง แนวคิดในการออกแบบการวิจัยและการ
พัฒนาโปรแกรม แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาและการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ2 แนวคิดท่ี
เก่ียวข�องการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากร แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู �และการเรียนรู � แนวคิด
เก่ียวกับบุคลิกภาพ แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองค2การ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการเจรจาต4อรอง แนวคิด
สถานการณ2เชิงผลได� ท่ีแสดงความเชื่อมโยงในองค2ประกอบต4างๆ ของการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารฯ ผู�วิจัยกําหนดวิธีการศึกษา โดยประยุกต2ใช�เทคนิค
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การวิจัยวิเคราะห2บทสนทนา เพ่ือสกัดให�เห็นถึงปeญญาเชิงประจักษ2ด�านทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกค�า เพ่ือนําไปร4างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได� แล�วใช�เป7น
แนวทางในการสัมภาษณ2เชิงลึกผู�เชี่ยวชาญและผู�ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ2ด�านการบริหารงาน
ลูกค�า รวมถึงนักวิชาการ และผู�มีส4วนได�ส4วนเสียท่ีเก่ียวข�อง แล�วผู�วิจัยเลือกรูปแบบการเจรจาท่ี
เหมาะสม เพ่ือนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาค4าดัชนีความสอดคล�องของ
รูปแบบการเจรจา (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
ทําให�ผู�วิจัยได�บทสนทนาท่ีเหมาะสม จึงนําไปพัฒนาเป7นสื่ออินโฟกราฟฟnคการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได� และนําไปสังเคราะห2ข้ึนรูปร4างเป7นโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งประกอบด�วย รายละเอียดของ
องค2ประกอบโปรแกรม รวมถึงเอกสารหรือคู4มือประกอบของโปรแกรม การประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับวัตถุประสงค2ของการวิจัย 
 จากนั้นเข�าสู4ข้ันตอนท่ี 2 คือ การสร�างรายละเอียดโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา พร�อมท้ังการจัดทํา
เอกสารประกอบของโปรแกรม และการทดลองในภาคสนาม โดยเริ่มจากท่ีผู�วิจัยจัดทํารายละเอียด
ของโปรแกรม และจัดทําเอกสาร คู4มือเพื่อใช�ประกอบโปรแกรม จากนั้นจึงนํารายละเอียดของ
โปรแกรมไปประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ โดยการหาค4าความเท่ียงตรงของโปรแกรมฯ จาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ 5 ท4าน มีจุดม4งหมายเพ่ือให�มีการตรวจสอบความถูกต�อง (Accuracy) ความเป7นไปได� 
(Feasibility) ความสอดคล�อง (Congruency) และความเป7นประโยชน2 (Utility) โดยใช�หลักค4า
สัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส2 (Fleiss's Kappa) โดยค4าสูงสุดท่ีเป7นไปได�คือ 0.64 หมายถึงทุกฝyาย
เห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ�องต�องกัน จากนั้นจึงนําโปรแกรมเสริมสร�างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ไปทดลอง
ภาคสนาม ใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental) ใช�วิธีการสุ4มอย4างง4าย โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือจําแนกออกเป7น 2 กลุ4ม คือกลุ4มทดลอง จํานวน 12 คน และกลุ4ม
ควบคุม จํานวน 12 คน เข�าร4วมโปรแกรม มีการทดลองโดยวัดก4อนและหลังการทดลอง (Pretest 
Posttest Control and Experimental Groups Design) ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมท้ัง 2 กลุ4ม คือท้ังกลุ4มทดลอง และกลุ4มควบคุม ผู�วิจัยได�ใช�ข�อคําถามและแบบสอบถามต4างๆ 
ในช4วงระหว4างการเข�าร4วมโปรแกรม และนํามาวิเคราะห2ข�อมูลโดยการประยุกต2ใช�วิธีของแมนวิทนีย2 
(The Mann – Whitney U test)  
 นอกจากนี้ผู�วิจัยได�เปรียบเทียบการประเมินความรู�ด�านทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกค�ากลุ4มทดลองท้ังก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองท่ีเข�าร4วมโปรแกรม
มีความรู�เพิ่มขึ้นหรือไม4หลังจากเข�าร4วมโปรแกรม โดยใช�สถิติ The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed – Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบค4าเฉลี่ยของคะแนนความรู�ด�านทักษะการสื่อสารของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าท้ังก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรมด�วย โดยท่ีผู�วิจัยใช�ระบบการประเมินท่ีมี
การประเมินผู�เข�าอบรม 3 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�าร4วมโปรแกรม และ 2) แบบ
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ประเมินวัดระดับการเรียนรู�ของผู�เข�าร4วมโปรแกรม และ3) แบบประเมินโครงการจากการนําความรู�
ภาคทฤษฎีไปประยุกต2สู4ภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ผู�วิจัยได�สรุปผลการศึกษาดังนี้ 

 
1. สรุปผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 
 1.1 สรุปผลการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 

  ผลการวิจัยในข้ันตอนการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ด�วยการวิเคราะห2บทสนทนา 
(Conversation Analysis) สรุปได�ดังนี้ 

1. แนวทางการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารให�มีประสิทธิภาพ ด�านทักษะการพูด 
ทักษะการฟeง ทักษะการเขียน และทักษะการใช�ภาษากาย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) ทักษะการสื่อสาร
โดยการพูด ควรคํานึงถึงหลักการพูดดังนี้ การเริ่มต�นการพูด เช4น การพูดทักทายผู�ฟeง การเลือกใช�คํา
ข้ึนต�นท่ีเหมาะสมกับระดับผู�ฟeง การนําเข�าสู4เรื่อง ต�องทําให�เกิดความสนใจ เช4น ใช�การกล4าวนําด�วย
คําถามเพ่ือให�ผู�ฟeงอยากรู�คําตอบ อยากติดตามเรื่องโดยตลอด ขณะพูดควรตรึงความสนใจของผู�ฟeงให�
ติดตามเรื่องตลอดเวลา ต�องมีศิลปการนําเสนอ โดยนําเสนอเรื่องท่ีมีประโยชน2 น4าสนใจ ทันสมัย เป7นต�น 
และการจบเรื่องหรือการสรุปเรื่อง ให�มีความสัมพันธ2กับเรื่องราวท่ีนําเสนอ ส4วน 2) ทักษะการสื่อสาร
โดยการเขียน นั้นโดยท่ัวไปมักใช�ในรูปแบบของการบันนทึกช4วยจํา หรือบันทึกข�อความ โดยท่ีผู�บันทึก
ต�องมีความสามารถดังนี้ใช�ภาษาท่ีถูกต�อง สั้น กระชับ ชัดเจน เขียนครบถ�วน ตรงประเด็น มีข�อมูล
ประกอบ เลือกใช�คําได�เหมาะสม ใช�โครงสร�างประโยคได�หลากหลาย ถูกต�องตามหลักไวยากรณ2 มี
การลําดับ ความต4อเนื่อง และใช�เครื่องหมายวรรคตอนถูกต�องเหมาะสม   

  สําหรับ 3) ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย คือสภาพการสื่อสารท่ีไม4ใช�คําพูดและ
การเขียน หรือเป7นการสื่อสารโดยอากัปกิริยาท4าทาง เช4น การแสดงสีหน�า เช4น ยิ้มแย�ม การประสาน
สายตา การเคลื่อนไหวส4วนหนึ่งส4วนใดของร4างกาย เช4น การผงกศีรษะ การยกมือ โบกมือ ผายมือ 
การสัมผัส เช4น จับมือ แตะไหล4 โอบกอด รูปร4างหน�าตา  ระดับความดังของเสียง โทนเสียง ระยะ
ความใกล�ไกลระหว4างผู�พูดกับผู�ฟeง ช4วงเวลาท่ีใช�ในการสื่อสาร  การจัดท่ีนั่ง เช4นการจัดห�องสัมมนา 
ห�องเรียน ห�องประชุม มีผลต4อการสื่อสาร เสื้อผ�าเครื่องแต4งกาย เป7นต�น ในขณะท่ี 4) ทักษะการฟeง 
นั้นเป7นทักษะท่ีสามารถพัฒนาได� ด�วยการปฏิบัติดังต4อไปนี้ กําหนดวัตถุประสงค2ของการฟeงให�ชัดเจน
นั่นคือต�องรู�ว4าสิ่งท่ีกําลังฟeงนั้นคือเรื่องอะไร และสามารถเตรียมข�อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน2ใน
การฟeง มีสมาธิในการฟeง คือต�องต้ังใจฟeง มุ4งม่ันจดจ4อกับเรื่องท่ีฟeง และเตรียมคําถามเม่ือมีประเด็นท่ี
สงสัย มีมารยาทในการฟeง ด�วยการสํารวมกิริยาท4าทางต4างๆ เพ่ือให�เกียรติผู�พูดและผู�ฟeงคนอ่ืนๆ เช4น 
ไม4พูดคุยกับผู�อ่ืนๆ ไม4หลับแล�วกรนส4งเสียงรบกวน เป7นต�น วิเคราะห2ผู�พูด เพ่ือทราบถึงความคิด 
ความรู�สึก ความรู� และประสบการณ2ของผู�พูด ซ่ึงเป7นผลดีท่ีทําให�สามารถวิเคราะห2ข�อมูลท่ีได�รับฟeงมา 
และ สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟeงได� โดยท่ีผู�ฟeงต�องสามารถตอบตอบตนเองได�ว4า เรื่องท่ีฟeง
นั้นเป7นเรื่องเก่ียวกับอะไร สิ่งใดเป7นสาระสําคัญของเรื่อง เป7นต�น  

  อย4างไรรูปแบบของการฟeงท่ีได�ผลนั้นผู�ฟeงท่ีต�องการแก�ไขปeญหาการฟeง ควรมี
พฤติกรรมดังนี้  หยุดพูด ทําให�ผู�พูดรู�สึกสบายใจ แสดงให�เห็นว4ากําลังต�องการฟeงด�วยการมองและ
แสดงความสนใจผู�พูดไม4อ4านอะไรขณะที่ผู�พูดกําลังพูดด�วย เอาสิ่งที่ทําให�ว็อกแว็กออกไป เช4น 
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การเคลื่อนไหวไปมา เคาะโต�ะ ควงปากกา เห็นใจผู�พูดโดยพยายามทําตัวเองให�เข�าใจทัศนะของผู�พูด 
อดทนไม4ขัดจังหวะผู�พูดไม4เดินหนีหรือเดินไปท่ีประตู ระงับอารมณ2ไม4โกรธเพราะจะทําให�รับข�อมูล
ผิดพลาด อย4าโต�เถียง ถามคําถามเพราะการถามจะทําให�ผู�พูดมีกําลังใจและกระตือรือร�น และหยุดพูด
จนกว4าผู�พูดจะพูดจบ เหมือนข�อแรก เพราะเป7นสิ่งสําคัญทําทําให�การฟeงมีประสิทธิภาพ       

2. รูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาเชิงผลได� ในบริบทการทํางานของพนักงาน
บริหารงานลูกค�านั้นประกอบด�วยสถานการณ2 ดังนี้ 1) การรับบรีฟจากลูกค�า คือการท่ีลูกค�าให�ข�อมูล
หรือรายละเอียดของโครงการ ผลิตภัณฑ2 เพ่ือให�บริษัทในอุตสาหรกรรมโฆษณาท่ีเป7นผู�ผลิตชิ้นงาน
โฆษณานั้นๆ เช4น ผลิตภาพยนต2โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ2ต4างๆ เป7นต�น ซ่ึงสถานการณ2นี้พนักงานบริหารใช�
บทสนทนา ตามโครงสร�างคือ การทักทายคู4สนทนา การสนทนา และการลาคู4สนทนา 2) การเตรียมบ
รีฟ คือเม่ือพนักงานบริหารงานลูกค�า ได�รับข�อมูลจากลูกค�าแล�ว ต�องนํากลับมาสรุปเป7นประเด็นๆ ท่ี
สําคัญ ในรายละเอียดท่ีลูกค�าต�องการให�ผลิต เช4น ชนิดของสื่อ แนวคิดของงาน (Concept) ข�อมูล
ผลิตภัณฑ2 งบประมาณ วันนําเสนอ เป7นต�น ซ่ึงสถานการณ2นี้ ทักษะการสื่อสารด�านการเขียน เป7น
ทักษะท่ีสําคัญของพนักงานบริหารงานลูกค�า 3) บรีฟงานฝyายสร�างสรรค2งานโฆษณา คือการอธิบาย
รายละเอียดข�อมูลท่ีได�จากลูกค�าให�ฝyายสร�างสรรค2งานโฆษณาฟeง โดยสรุปประเด็นๆ ตามท่ีเตรียมไว�
ในสถานการณ2ท่ี 2 ซ่ึงสถานการณ2นี้พนักงานบริหารใช�บทสนทนา ตามโครงสร�างคือ การทักทายคู4
สนทนา การสนทนา และการลาคู4สนทนา 4) การประชุมภายใน คือการท่ีพนักงานบริหารงานลูกค�า
กําหนดวันประชุมขึ้นมาก4อนนํางานไปเสนอลูกค�า เพื่อเป7นการตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาที่ฝyาย
สร�างสรรค2งานโฆษณาทํานั้น อยู4ภายใต�แนวคิดท่ีลูกค�าต�องการหรือไม4 หรือมีประเด็นสําคัญครบถ�วน
หรือไม4เป7นต�น และ ซ่ึงสถานการณ2นี้พนักงานบริหารใช�บทสนทนา ตามโครงสร�างคือ การทักทายคู4
สนทนา การสนทนา และการลาคู4สนทนา และ 5) การนําเสนองานลูกค�า คือการนําชิ้นงานโฆษณาท่ี
ผลิตข้ึน ไปนําเสนอลูกค�าตามวันเวลาท่ีตกลงกันไว� จากสถานการณ2 ท้ัง 5 สถานการณ2ดังกล4าวนั้น 
พนักงานบริหารงานลูกค�าต�องใช�ทักษะการสื่อสารทุกสถานการณ2 ซ่ึงสถานการณ2นี้พนักงานบริหารใช�
บทสนทนา ตามโครงสร�างคือ การทักทายคู4สนทนา การสนทนา และการลาคู4สนทนา  
 

 
ภาพท่ี 45  รูปแบบสถานการณ2และทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�า  
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 1.2 สรุปผลการสร�างรายละเอียด ตรวจสอบ และปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร�างทักษะ
การส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 

  แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม 
  ผู�วิจัยได�ออกแบบโปรแกรมฯ ตามกระบวนการตามแนวคิดของทฤษฎีระบบคือ 

ประกอบด�วยข้ันตอน ปeจจัยนําเข�า (Input) กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Output) และผลลัพธ2 
(Outcome) โดยมีแนวคิดต4างๆ ดังนี้ 

1. การเรียนรู�ในรูปแบบการเรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติ หรือ Action Learning 
ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท2 (Reg Revans, 2011) จากสมการการเรียนรู�คือแผนท่ีมีการจัดไว�
ล4วงหน�าเรียบร�อยแล�ว รวมกับการเรียนรู�จากการค�นคว�า ซักถาม อภิปราย และการค�นหาคําตอบ 
การค�นคว�าวิจัยด�วยตนเอง อันเป7นส4วนสําคัญของการเรียนรู� ท่ีใช�กระบวนการฝ�กอบรมและพัฒนา
เพ่ือให�เกิดความรู� และทักษะท้ังในด�านองค2ความรู�เชิงทฤษฎี และด�านการนําไปประยุกต2ใช�ในการ
ปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

2. กระบวนการรับรู�ของ เชอร2เมอร2ฮอร2น, ฮ้ันท2 และ ออสบอร2น (Schermerhorn, 
Hunt and Osborn, 1982) ท่ีกล4าวถึง กระบวนการรับรู�ว4าเป7นกระบวนการทางจิตวิทยาเบ้ืองต�นใน
การตีความสิ่งเร�าท่ีสัมผัสต4างๆ เพ่ือสร�างประสบการณ2ท่ีมีความสําคัญสําหรับผู�รู� การรับรู�เป7นสิ่งท่ีทํา
ให�บุคคลมีความแตกต4างกันเม่ือบุคคลได�รับสิ่งเร�าก็จะประมวลสิ่งรับรู�นั้นเป7นประสบการณ2ท่ีมี
ความหมายเฉพาะตนเอง ดังภาพท่ี 46 

 

 
 
ภาพท่ี 46 กระบวนการรับรู�  
ท่ีมา: J. R. Shermerhorn, J. G. Hunt, and R. N. Osborn, Managing organizational behavior  
(New York: John Wiley and Sons, 1982). 

 
3. แนวคิดของผู�เชี่ยวชาญท่ีผู�วิจัยสัมภาษณ2เชิงลึก เก่ียวกับแนวทางและรูปแบบการ

เสริมสร�างทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�ามาประยุกต2ใช� เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เชิง 
Active Learning โดยพัฒนาเป7น DSLR Model ซ่ีงประกอบด�วยรูปแบบการเรียนรู�ดังนี้ การมีส4วน
ร4วมในการอภิปราย (Discussion Participating) การจําลองประสบการณ2จริง (Simulating the 
Real Experience) การเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing the Real Thing) และ
การนําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ (Role Playing) อย4างไรผู�เชี่ยวชาญเสนอ
แนวคิดว4าควรนํารูปแบบการเรียนรู�แบบ Passive Learning มาเสริมหรือให�ความรู�แก4พนักงาน
บริหารงานลูกค�าเพ่ิมด�วย โดยผู�วิจัยพัฒนาเป7น MILD Model ซ่ึงประกอบด�วย การเรียนรู�สื่อมัลติมีเดีย 

 
ข�อมูล � การยอมรับ � การจัดระเบียบ � การตีความ � การกระทํา  
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(Multi-media) การเรียนรู�จากประสบการณ2ตรงของบุคคลท่ีชื่นชอบ (Idol) การเรียนรู�จากการฟeง
บรรยาย (Listening a Lecture) และการเรียนรู�จากเอกสารคู4มือประกอบโปรแกรม (Document) 

4. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�เชิงสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา 
(Bandura, 1986) ซ่ึงเป7นทฤษฎีหนึ่งในกลุ4มทฤษฎีการเรียนรู�แบบเน�นปeญญา (Cognitive Learning 
Theory) ท่ีมองว4ามนุษย2มีปeญญา ความคิด และความรู�สึก ซ่ึงเป7นปeจจัยภายในท่ีกําหนดพฤติกรรม
ของคน ส4วนปeจจัยภายนอกเป7นเพียงปeจจัยเอ้ือให�เกิดพฤติกรรมไม4ได�เป7นสาเหตุหลัก และการเสริมแรง       
ก็เป7นเพียงปeจจัยจูงใจให�คนแสดงพฤติกรรมเท4านั้น ซ่ึงแบนดูราเชื่อว4าคนส4วนใหญ4เรียนรู�พฤติกรรม
ผ4านการสังเกตจากตัวแบบท้ังสิ้น ซ่ึงคือ ตัวแบบท่ีเป7นคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบท่ีเป7น
สัญลักษณ2 (Symbolic Model) อย4างไรก็ตามทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าเป7นสิ่งสําคัญท่ีต�องทําให�เกิดความต�องการในการเรียนรู� ซึ่งการพัฒนากระบวนการ
คิดเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ในองค2การนั้น ผู�วิจัยประยุกต2แนวคิดของ ร็อบบินส2 (Robbins, 1989) ท่ี
กล4าวว4ากระบวนการใช�ตัวแบบเพ่ือก4อให�เกิดการเรียนรู�มีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) กระบวนการ
สร�างความสนใจ (Attention Processes) คือบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบเม่ือเขายอมรับนับ และมี
ความสนใจในลักษณะบางอย4างท่ีเป7นจุดเด4น 2) กระบวนการเรียนรู� (Mastery Processes) เพ่ือสร�าง
ความทรงจํา เป7นข้ันตอนท่ีบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบ มากหรือน�อยนั้นขึ้นอยู4กับอิทธิพลของการ
กระทําของตัวแบบท่ีทําให�บุคคลผู�เลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของตัวแบบไว�ในความทรงจํา  
3) ข้ันตอนการเลียนแบบพฤติกรรม (Echoing Processes) เป7นการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบท่ี
สังเกตมา โดยเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเห็นว4าเหมาะสมกับสถานการณ2 และ 4) ข้ันการรักษาพฤติกรรม 
(Retention Processes) โดยบุคคลจะได�รับแรงจูงใจให�แสดงพฤติกรรม เช4น ได�รับแรงจูงใจทางบวก
หรือรางวัล ซ่ึงทําให�เกิดความพึงพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมซํ้า และแสดงพฤติกรรมบ4อยข้ึนเพ่ือเก็บ
รักษาพฤติกรรมนั้นติดตัวไป 

5. แนวคิดการเรียนรู�ในวัยผู�ใหญ4 (Adult Learning) ตามแนวคิดของ โนวล2,  โฮลตัน 
และ สวัลสัน (Knowles, Holton and Swanson, 2005) มาประยุกต2ใช�ในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างทักษะการสื่อสารฯ ด�วย โดยแนวคิดการเรียนรู�ในวัยผู�ใหญ4นี้มีหลักอยู4ว4าผู�ใหญ4 1) ต�องรู�ว4า
ทําไมตนเองต�องเรียนรู�เรื่องดังกล4าวหรืออีกนัยคือผู�ใหญ4ต�องรู�ถึงประโยชน2ท่ีเกิดจากการเรียนรู�สิ่งนั้น 
2) ผู�ใหญ4ต�องการตัดสินใจด�วยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ต�องเปnดโอกาสให�
ผู�ใหญ4รับผิดชอบตัวเองโดยมีส4วนร4วมในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 3) ประสบการณ2ของ
ผู�ใหญ4มีมากกว4าเด็ก ซ่ึงเป7นประสบการณ2ท่ีมีคุณค4าและสามารถนํามาใช�เป7นประโยชน2กับกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2 4) ผู�ใหญ4มีความต�องการท่ีจะเรียนรู�เม่ือเห็นว4ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ2กับ
ชีวิตหรือมีประโยชน2ท่ีได�รับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 5) เป6าหมายการเรียนรู�ของผู�ใหญ4
ต4างจากเด็ก เนื่องจากผู�ใหญ4มองว4าการเรียนรู�คือการช4วยพัฒนาตนเองให�สามารถปฏิบัติงานได�ดีข้ึน 
และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรู�ของผู�ใหญ4 มาจากตนเองหรือเป7นแรงจูงใจภายในเป7นหลัก จาก
แนวความคิดข�างต�น ผู�วิจัยนํามาประยุกต2เป7นกระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารผ4านทฤษฎีระบบ  
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   กระบวนการเสริมสร�างทักษะการส่ือสาร 
   จากแนวคิดการออกแบบโปรแกรมมดังกล4าวข�างต�น ผู�วิจัยได�สรุปประเด็นออกมา

เป7นกระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
จากแนวคิด MILD Model และ DSLR Model สามารถพัฒนากระบวนการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารได� 4 กระบวนการ ดังนี้ 

   กระบวนการท่ี 1 การเตรียมการความรู�และประเมินความรู�ก4อนการทดลอง 
(Preparing & Pre-test Knowledge) เป7นการเตรียมการก4อนการฝ�กอบรม ท้ังเนื้อหาสาระขององค2
ความรู�ท่ีเก่ียวข�อง เอกสารและสื่อต4างๆ ท่ีใช�ประกอบการฝ�กอบรม กระบวนการและรูปแบบของการ
ฝ�กอบรม การจัดหาผู�เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม สถานท่ีฝ�กอบรม และงบประมาณต4างๆ รวมถึงประเมิน
ความรู�และทักษะด�านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�าก4อนการฝ�กอบรม กระบวนการท่ี 2 
การปรับองค2ความรู�เบ้ืองต�นให�เท4าเทียมกัน (Preliminary Knowledge Adjustment) เป7นการ
ฝ�กอบรมเข�ม (Intensive Training Course) ท่ีเน�นความรู� ทักษะ และทัศนคติ เก่ียวกับทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู�สื่อมัลติมีเดีย (Multi-media) 
การเรียนรู�จากประสบการณ2ตรงของบุคคลท่ีชื่นชอบ (Idol) การเรียนรู�จากการฟeงบรรยาย (Listening 
a Lecture) และการเรียนรู�จากเอกสารคู4มือประกอบโปรแกรม (Document) 

   ส4วนกระบวนการที่ 3 คือการฝ�กฝนและนําความรู�ไปประยุกต2ใช�ประโยชน2 
(Practicing and Utilizing Knowledge) ซ่ึงเป7นการมอบหมายงานเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับการ
ประยุกต2ใช�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ด�วยการมีส4วนร4วม
ในการอภิปราย (Discussion Participating) การจําลองประสบการณ2จริง (Simulating the Real 
Experience) การเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing the Real Thing) และการ
นําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ (Role Playing) ผ4านโจทย2หรือปeญหาท่ีผู�วิจัย
กําหนดให� หรือท่ีเรียกว4า Problem-based Learning แล�วให�ผู�เข�าอบรมร4วมกันสร�างสรรค2ผลงาน
ข้ึนมา และกระบวนการท่ี 4 คือ การประเมินความรู�และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment 
of Knowledge and Skill) มีลักษณะเป7นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใช�ความรู�สู4การ
ปฏิบัติ ประกอบด�วย การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การระดมสมองในการร4วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการบันทึกสังเกตการณ2 
   ผลท่ีได�รับ 

   โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ หลังจากที่ผู�เข�าร4วมเสร็จสิ้นจากโปรแกรมแล�ว จะเกิด
ความรู�ด�านการสื่อสารและพัฒนาเป7นทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ท้ังด�านทักษะการพูด 
ทักษะการเขียน ทักษะการฟeง และทักษะการใช�ภาษากาย และสามารถนําไปประยุกต2ใช�ใน
สถานการณ2การทํางานได�จริงอย4างมีประสิทธิภาพต4อไป 
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ภาพที่ 47 กรอบแนวคิดเชิงระบบของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
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2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ปรากฏผลดังต4อไปนี้ 
 2.1 ผลการประเมินความรู�ด�านทักษะการส่ือสารของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
  ผลการตรวจสอบความแตกต4างระหว4างการประเมินความรู�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�ากลุ4มควบและกลุ4มทดลอง โดยใช�การวิเคราะห2ด�วยสถิติ The Mann-Whitney U Test พบว4า 
พนักงานบริหารงานลูกค�าท้ัง 2 กลุ4มมีความรู�ด�านทักษะการสื่อสารแตกต4างกันอย4างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 (Mann – Whitney U Test = 3.000, Z-test = 4.001, p-value = 0.000) โดย
พนักงานบริหารงานลูกค�าค�ากลุ4มทดลอง มีคะแนนความรู�ด�านทักษะการสื่อสารสูงกว4ากลุ4มควบคุม 
หมายความว4าโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า  
  นอกจากนี้ผู�วิจัยได�เปรียบเทียบการประเมินความรู�ด�านทักษะการสื่อสารของ
พนักงานบริหารงานลูกค�ากลุ4มทดลองท้ังก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองท่ีเข�าร4วม
โปรแกรมมีความรู�เพ่ิมข้ึนหรือไม4หลังจากเข�าร4วมโปรแกรม โดยใช�สถิติ The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed – Ranks Test ผลการประเมินความรู�ด�านทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�ากลุ4มทดลองท้ังก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าแต4ละราย พบว4าพนักงานบริหารงานลูกค�ากลุ4มทดลองท่ีเข�าร4วม
โปรแกรมมีคะแนนความรู�หลังเข�าร4วมโปรแกรมมากกว4าก4อนเข�าร4วมโปรแกรม อย4างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 (Z-test = 3.165, p-value = 0.002) 
 2.2 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุBมทดลองท่ีมีตBอโปรแกรมเสริมสร�าง
ทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 พบว4า กลุ4มทดลองท่ีเข�าร4วมโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีความพึงพอใจต4อโปรแกรมดังกล4าว 
โดยรวมอยู4ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.55) หากพิจารณาเป7นรายด�านมีความพึงพอใจอยู4ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด โดยด�านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหาน�อย 3 อันดับ คือ ด�านรูปแบบ
ของโปรแกรม (Mean = 4.68) ด�านประโยชน2และประยุกต2ใช�โปรแกรม (Mean = 4.63) และด�าน
เนื้อหา (Mean = 4.63)  
 2.3 ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการประยุกตDใช�ความรู�ด�านการส่ือสารของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าสูBภาคปฏิบัติเพ่ือมุBงสูBทักษะการส่ือสารเพ่ือเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�า  
  1. ผลการประเมินทักษะการส่ือสารด�านการพูดของพนักงานบริหารงานลูกค�า  
   ผู�วิจัยได�ประเมินผลทักษะการสื่อสารด�านทักษะการพูดของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�ากลุ4มทดลอง จําแนกตามก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองท่ีเข�าร4วมโปรแกรม
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มีคะแนนทักษะการพูดเพ่ิมข้ึนหรือไม4หลังจากเข�าร4วมโปรแกรม โดยใช�สถิติ The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed – Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบค4าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด�านการพูดของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า ก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรม พบว4าพนักงานบริหารงานลูกค�ากลุ4ม
ทดลองท่ีเข�าร4วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะด�านการพูดหลังเข�าร4วมโปรแกรมมากกว4าก4อนเข�าร4วม
โปรแกรม อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002) 
  2. ผลการประเมินทักษะการส่ือสารด�านการฟFงของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
   ผู�วิจัยได�ประเมินผลทักษะการสื่อสารด�านทักษะการฟeงของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�ากลุ4มทดลอง จําแนกตามก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองท่ีเข�าร4วมโปรแกรม
มีคะแนนทักษะการฟeงเพิ่มขึ้นหรือไม4หลังจากเข�าร4วมโปรแกรม โดยใช�สถิติ The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed – Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบค4าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด�านการฟeงของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าทั้งก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรม พบว4าพนักงานบริหารงานลูกค�ากลุ4ม
ทดลองท่ีเข�าร4วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะด�านการฟeงหลังเข�าร4วมโปรแกรมมากกว4าก4อนเข�าร4วม
โปรแกรม อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002) 
  3. ผลการประเมินทักษะการส่ือสารด�านการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
   ผู�วิจัยได�ประเมินผลทักษะการสื่อสารด�านทักษะการเขียนของพนักงาน
บริหารงานลูกค�ากลุ4มทดลอง จําแนกตามก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองท่ีเข�าร4วม
โปรแกรมมีคะแนนทักษะการเขียนเพ่ิมข้ึนหรือไม4หลังจากเข�าร4วมโปรแกรม โดยใช�สถิติ The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed – Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบค4าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด�านการเขียน
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าท้ังก4อนและหลังเข�าร4วมโปรแกรม พบว4าพนักงานบริหารงานลูกค�ากลุ4ม
ทดลองท่ีเข�าร4วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะด�านการเขียนหลังเข�าร4วมโปรแกรมมากกว4าก4อนเข�าร4วม
โปรแกรม อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002) 
 
3. การอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยและการพัฒนา ในหัวข�อเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเช�งผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตตัวแทนโฆษณา” นี้ มีวัตถุประสงค2 
1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช�โปรแกรมเพื่อเสริมสร�างทักษะทางการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาระหว4างกลุ4ม
ควบคุมและกลุ4มทดลอง และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได�ดังนี้ 
 การออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณานั้น ยังไม4มีการพัฒนาเป7นโปรแกรมที่ผ4านการวิจัยและ
พัฒนาเชิงวิชาการ เพ่ือเป7นแนวทางการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ผลการวิจัยพบว4าคุณภาพของโปรแกรมท่ีผู�วิจัย
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ออกแบบและพัฒนาข้ึนนั้นมีคุณภาพตามท่ีเกณฑ2กําหนด ท้ังนี้เพราะว4าการพัฒนาโปรแกรมดังกล4าว
ผู�วิจัยได�ทําเป7นข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม คือเริ่มจากศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง
ร4วมกับการศึกษาโดยประยุกต2เทคนิคการวิเคราะห2บทสนทนา (Conversation Analysis) แล�ว
สังเคราะห2เพ่ือร4างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได�ซ่ึงพบว4าสถานการณ2ในการ
ทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค�าโดยพ้ืนฐานแล�วประกอบด�วยสถานการณ2ดังนี้คือ สถานการณ2
การรับบรีฟจากลูกค�า สถานการณ2การเตรียมบรีฟงาน สถานการณ2การบรีฟงานฝyายสร�างสรรค2งาน
โฆษณา สถานการณ2การประชุมภายใน และสถานการณ2นําเสนองานลูกค�า โดยในแต4ละสถานการณ2นั้น
พนักงานบริหารงานลูกค�าใช�โครงสร�างการสนทนนา ดังนี้คือ การเริ่มต�นการสนทนาด�วยการทักทาย     
คู4สนทนา การสนทนา และการปnดการสนทนาด�วยการลา  ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ เปซ บูซองคา 
และ ฟาโตคิ (Pace, Buzzanca and Fratocchi, 2016) เรื่อง “โครงสร�างของการสนทนาบน
เครือข4ายทางสังคม (Social Network): ระหว4างบทสนทนาท่ีไม4ผ4านการวิพากษ2กับบทสนทนาท่ีผ4าน
การวิภาษ” พบว4าโครงสร�างกานสนทนาในเครือข4ายทางสังคมท่ีสําคัญนั้น มีความเรียบง4าย มีการส4ง
ต4อและตอบกลับเนื้อหาไปในออนไลน2 ดังนั้นบทสนทนาท่ีมีลักษณะท่ีไม4ผ4านการวิพากษ2 (Dialogic 
Conversation) จึงมีมากกว4าบทสนทนาท่ีผ4านการวิพาษแล�ว (Dialectic Conversation) เพราะเข�า
ไปมีส4วนร4วมได�โดยง4ายไม4ต�องคิดหรือริเริ่มเนื้อหาข้ึนมาเอง ซ่ึงใช�วิธีวิเคราะห2บทสนทนาในเครือข4าย
ทางสังคม  
 การศึกษาดังกล4าวทําให�ผู�วิจัยค�นพบแนวทางและเห็นปeญญาด�านทักษะการสนทนาของ
พนักงานบริหารเชิงประจักษ2 อันเป7นประเด็นท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาโปรแกรม แล�วนําไปพัฒนาเป7น
แนวคําถามเพ่ือสัมภาษณ2เชิงลึก ทําให�ได�รูปแบบการเจรจาท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปให�ผู�เชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาค4าดัชนีความสอดคล�องของรูปแบบการ
เจรจา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทําให�ผู�วิจัยได�บทสนทนาท่ีเหมาะสมแล�ว
นําไปพัฒนาเป7นสื่ออินโฟกราฟฟnคทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� แล�วนําไปสังเคราะห2ข้ึน
รูปร4างเป7นโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
ให�ผู�เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข�องประเมินและยืนยันร4างโปรแกรม จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและการ
สัมภาษณ2เชิงลึกผู�เชี่ยวชาญ ทําให�ผู�วิจัยพัฒนาแนวคิดที่ใช�ในการออกแบบโปรแกรมผ4าน MILD 
Model และ DSLR Model โดยเป7นกระบวนการการเรียนรู�รูปแบบ Passive Learning ท่ีเป7นการ
เรียนรู�แบบเดิม  และ Active Learning หรือการเรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติ ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท2 
(Reg Revans, 2011) ท่ีใช�กระบวนการฝ�กอบรมและพัฒนาเพ่ือให�เกิดความรู� และทักษะ ท้ังในด�าน
องค2ความรู�เชิงทฤษฎี และด�านการนําไปประยุกต2ใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึง
สอดคล�องกับการศึกษาของ ตาตาชาร2 และคณะ (Tatachar et al., 2016) ท่ีศึกษาเรื่อง “ความพอใจ
ในการเรียนรู�ของนักศึกษาเภสัชกรและความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนรู�แบบ Active Learning” 
ท่ีกล4าวว4า นักศึกษาเภสัชกรชื่นชอบการเรียนรู�แบบ Active Learning ท่ีได�มีส4วนร4วมและประยุกต2ใช�
ความรู�  
 สําหรับการออกแบบโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ผู�วิจัยได�นําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�เชิงสังคม 
(Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซ่ึงเป7นทฤษฎีหนึ่งในกลุ4มทฤษฎีการ
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เรียนรู�แบบเน�นปeญญา (Cognitive Learning Theory) ท่ีมองว4ามนุษย2มีปeญญา ความคิด และ
ความรู�สึก ซ่ึงเป7นปeจจัยภายในท่ีกําหนดพฤติกรรมของคน ส4วนปeจจัยภายนอกเป7นเพียงปeจจัยเอ้ือให�
เกิดพฤติกรรมไม4ได�เป7นสาเหตุหลัก และการเสริมแรงก็เป7นเพียงปeจจัยจูงใจให�คนแสดงพฤติกรรม
เท4านั้น ซึ่งแบนดูราเชื่อว4าคนส4วนใหญ4เรียนรู�พฤติกรรมผ4านการสังเกตจากตัวแบบท้ังสิ้น ซ่ึงคือ 
ตัวแบบท่ีเป7นคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบท่ีเป7นสัญลักษณ2 (Symbolic Model) ซ่ึงการ
พัฒนากระบวนการคิดเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ในองค2การนั้น มุ4งเน�นให�เกิดการเรียนรู�จากประสบการณ2
ของบุคคลท่ีเป7นต�นแบบหรือบุคคลที่น4าสนใจ  นอกจากนั้นผู�วิจัยประยุกต2แนวคิดของ ร็อบบินส2 
(Robbins, 1989) ท่ีกล4าวว4ากระบวนการใช�ตัวแบบเพ่ือก4อให�เกิดการเรียนรู�มีกระบวนการ 4 ข้ันตอน  

 ประกอบด�วย 1) กระบวนการสร�างความสนใจ (Attention Processes) คือบุคคลจะ
เรียนรู�จากตัวแบบเม่ือเขายอมรับนับ และมีความสนใจในลักษณะบางอย4างท่ีเป7นจุดเด4น 2) กระบวนการ
เรียนรู� (Mastery Processes) เพื่อสร�างความทรงจํา เป7นข้ันตอนท่ีบุคคลจะเรียนรู�จากตัวแบบ 
มากหรือน�อยนั้นข้ึนอยู4กับอิทธิพลของการกระทําของตัวแบบท่ีทําให�บุคคลผู�เลียนแบบสามารถจดจํา
การกระทําของตัวแบบไว�ในความทรงจํา 3) ข้ันตอนการเลียนแบบพฤติกรรม (Echoing Processes) 
เป7นการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบท่ีสังเกตมา โดยเลือกแสดงพฤติกรรมที่เห็นว4าเหมาะสมกับ
สถานการณ2 และ 4) ข้ันการรักษาพฤติกรรม (Retention Processes) โดยบุคคลจะได�รับแรงจูงใจให�
แสดงพฤติกรรม เช4น ได�รับแรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล ซึ่งทําให�เกิดความพึงพอใจก็จะแสดง
พฤติกรรมซํ้า และแสดงพฤติกรรมบ4อยขึ้นเพื่อเก็บรักษาพฤติกรรมนั้นติดตัวไป ซ่ึงสอดคล�องกับ
แนวคิดของ หลิน และ เฉิน (Lin and Chen, 2013) ท่ีศึกษาเรื่อง “ระบบการให�บริการทางการตลาด
แบบฝeงตัวในรายการโทรทัศน2: ออกแบบและดําเนินการผ4านการจัดว4างสินค�าโดยใช�ตัวแสดงในละคร” 
พบว4าการใช�บุคคลท่ีน4าสนใจเช4นตัวแสดงในละครเป7นตัวแทนในการแนะนําสินค�านั้นทําให�ผู�ท่ีดู
โฆษณามีทัศนคติท่ีดีต4อตราสินค�าและตัวสินค�า รวมถึงสามารถกระตุ�นความต�องการซ้ือสินค�าได�ด�วย 
ซ่ึงเป7นประเด็นท่ีผู�วิจัยสนใจนําแนวคิดการใช�บุคคลท่ีเป7นท่ีน4าสนใจและมีประสบการณ2มาแบ4งปeน
ประสบการณ2แก4ผู�เข�าอบบรมเพ่ือให�เกิดแรงจูงใจสนใจศึกษาและเสริมสร�างทักษะการสื่อสารของ
ตัวเอง  

 นอกจากนี้ยังนําแนวคิดการเรียนรู�ในวัยผู�ใหญ4 (Adult Learning) ตามแนวคิดของ โนวล2,  
โฮลตัน และ สวัลสัน (Knowles, Holton and Swanson, 2005) มาประยุกต2ใช�ในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารฯ ด�วย โดยแนวคิดการเรียนรู�ในวัยผู�ใหญ4นี้มีหลักอยู4ว4าผู�ใหญ4 
1) ต�องรู�ว4าทําไมตนเองต�องเรียนรู�เรื่องดังกล4าวหรืออีกนัยคือผู�ใหญ4ต�องรู�ถึงประโยชน2ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู�สิ่งนั้น 2) ผู�ใหญ4ต�องการตัดสินใจด�วยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ต�องเปnด
โอกาสให�ผู�ใหญ4รับผิดชอบตัวเองโดยมีส4วนร4วมในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 3) ประสบการณ2
ของผู�ใหญ4มีมากกว4าเด็ก ซ่ึงเป7นประสบการณ2ท่ีมีคุณค4าและสามารถนํามาใช�เป7นประโยชน2กับกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 4) ผู�ใหญ4มีความต�องการท่ีจะเรียนรู�เม่ือเห็นว4ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ2
กับชีวิตหรือมีประโยชน2ท่ีได�รับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 5) เป6าหมายการเรียนรู�ของ
ผู�ใหญ4ต4างจากเด็ก เนื่องจากผู�ใหญ4มองว4าการเรียนรู�คือการช4วยพัฒนาตนเองให�สามารถปฏิบัติงานได�
ดีข้ึน และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรู�ของผู�ใหญ4 มาจากตนเองหรือเป7นแรงจูงใจภายในเป7นหลัก จาก
แนวความคิดข�างต�น ผู�วิจัยนํามาประยุกต2เป7นกระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารผ4านทฤษฎีระบบ 
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 จากแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมข�างต�นนั้น สอดคล�องกับแนวคิดของ นาวิคาคิเอนเน 
และ เปฟเชะวิชิเอนเต (Navickiene and Peveeviente, 2009) ท่ีได�ทําการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารในกลุ4มหรือทีมงานสําหรับบุคคลและมืออาชีพ” ผ4านแนวคิดการเรียนรู�โดยผลงานวิจัย 
แสดงให�เห็นว4าความสามารถทางการสื่อสารท่ีส4งผลต4อการทํางานและระบบการทํางาน  นอกจากนี้
แล�วความสามารถทางการสื่อสารของแต4ละบุคคล จะนําไปสู4การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
การจัดต้ังทีมควรมีผู�เชี่ยวชาญในแต4ละเรื่องจะทําให�งานลุล4วงไปได�ด�วยดี ในการทํางานช4วงแรกอาจมี
ข�อขัดแย�งในการทํางานบ�างแต4หากมีจัดการท่ีดีของข�อขัดแย�งเหล4านี้จะดีข้ึนโดยทักษะของการสื่อสาร 
อีกท้ังคนในทีมจะต�องรับผิดชอบร4วมกันเม่ือเกิดเหตุการณ2ผิดพลาดเกิดข้ึน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ทักษะการทํางานร4วมกันด�วย และจากการศึกษาของ อีชูนาวี (ElShonawy, 2009) ท่ีทํางานวิจัยเรื่อง 
“การฝ�กอบรมด�านการเจรจาต4อรองช4วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเจรจาต4อรองหรือไม4?” โดยผลของวิจัย
แสดงให�เห็นว4า ระดับการฝ�กอบรมส4งผลต4อผลงานของบุคลหากมีการอบรมระยะยาวมากกว4า
ระยะสั้น และระดับของการฝ�กอบรมมีผลในระดับกลางกับผลงาน นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให�
เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของผลการต4อรองสูงข้ึนจาก 2.03 เป7น 5.3 หลังจากมีการอบรมมากข้ึน  

 นอกจากนั้นยังสอดคล�องกับการศึกษาของ วิวรรธน2 จันทร2เทพ (2553) ได�ทําการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการฝ�กอบรมแบบผสมผสานด�วยการเรียนรู�ร4วมกันเป7นทีมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการสําหรับครูผู�สอนระดับชั้น
ประถมศึกษา” ผลการวิจัยพบว4า รูปแบบการฝ�กอบรมแบบผสมผสานระหว4างแบบเผชิญหน�า กับ 
แบบอี-เทรนนิ่ง เป7นวิธีส4งเสริมการเรียนรู�เป7นทีม โดยมีองค2ประกอบ 8 ประการ รูปแบบการฝ�กอบรม
มี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นก4อนฝ�กอบรม 2) ขั้นฝ�กอบรม 3) ขั้นประเมินผล โดยท่ีในข้ันฝ�กอบรม
ประกอบด�วย 4 ข้ันคือ 1) การเตรียมความพร�อม 2) การนําเสนอบทเรียน 3) การปฏิบัติตามตัวอย4าง
และ 4) การปฏิบัติอย4างอิสระ ข้ันท่ี 1-3 ช4วยสร�างเจตคติและความรู�ความเข�าใจ ส4วนข้ันท่ี 4 ช4วยพัฒนา
สมรรถนะการออกแบบหน4วยการเรียนรู�และแผนกการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
ส4วนผลการทดลองใช�รูปแบบการฝ�กอบรมท่ีพัฒนาข้ึน พบว4ากลุ4มตัวอย4างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู�และคะแนนทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผสมผสานแบบสหวิทยาการ 
หลังการฝ�กอบรมสูงกว4าก4อนการฝ�กอบรม กลุ4มตัวอย4างมีการแสดงออกเก่ียวกับการเรียนรู�ร4วมกันเป7น
ทีมในระดับมาก และมีความเห็นว4ารูปแบบการฝ�กอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก 

 ซ่ึงสนับสนุนรูปแบบหรือกระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารท่ีผู�วิจัยใช�เป7นแนวรูปแบบการพัฒนาเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เชิงลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning) โดยพัฒนาเป7น DSLR Model และการเรียนรู�แบบด้ังเดิม (Passive Learning) 
ในรูปแบบของ MILD Model ท่ีประกอบด�วย 4 กระบวนการคือ กระบวนการท่ี 1 การเตรียมการ
ความรู�และประเมินความรู�ก4อนการทดลอง (Preparing & Pre-test Knowledge) เป7นการเตรียมการก4อน
การฝ�กอบรม ทั้งเนื้อหาสาระขององค2ความรู�ที่เกี่ยวข�อง เอกสารและสื่อต4างๆ ท่ีใช�ประกอบการ
ฝ�กอบรม กระบวนการและรูปแบบของการฝ�กอบรม การจัดหาผู�เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม สถานท่ี
ฝ�กอบรม และงบประมาณต4างๆ รวมถึงประเมินความรู�และทักษะด�านการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกค�าก4อนการฝ�กอบรม กระบวนการที่ 2 การปรับองค2ความรู�เบ้ืองต�นให�เท4าเทียมกัน 
(Preliminary Knowledge Adjustment) เป7นการฝ�กอบรมเข�ม ท่ีเน�นความรู� ทักษะ และทัศนคติ 
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เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ประกอบด�วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู�สื่อมัลติมีเดีย 
การเรียนรู�จากประสบการณ2ตรงของบุคคลท่ีชื่นชอบ การเรียนรู�จากการฟeงบรรยาย และการเรียนรู�
จากเอกสารคู4มือประกอบโปรแกรม 

 ส4วนกระบวนการท่ี 3 คือการฝ�กฝนและนําความรู�ไปประยุกต2ใช�ประโยชน2 (Practicing 
and Utilizing Knowledge) ซ่ึงเป7นการมอบหมายงานเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับการประยุกต2ใช�
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ด�วยการมีส4วนร4วมในการอภิปราย 
การจําลองประสบการณ2จริง การเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติจริง และการนําเสนอในรูปแบบการแสดง
ละครหรือบทบาทสมมติ ผ4านโจทย2หรือปeญหาท่ีผู�วิจัยกําหนดให� หรือท่ีเรียกว4า Problem-based 
Learning แล�วให�ผู�เข�าอบรมร4วมกันสร�างสรรค2ผลงานข้ึนมา และกระบวนการท่ี 4 คือ การประเมิน
ความรู�และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill) มีลักษณะเป7น
การประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใช�ความรู�สู4การปฏิบัติ ประกอบด�วย การนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน การระดมสมองในการร4วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบันทึกสังเกตการณ2 ซ่ึง
สอดคล�องกับการศึกษาของ เด4นศักด์ิ สุริยะ (2555) ท่ีศึกษาและทําการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร�างศักยภาพผู�นํายุคใหม4ในการพัฒนาชุมชนขององค2การปกครองส4วนท�องถ่ิน" ผลการวิจัย
พบว4า หนึ่งในองค2ประกอบของผู�นํายุคใหม4ในการพัฒนาชุมชนขององค2การปกครองส4วนท�องถ่ินท่ีมี
ท้ังหมด 12 ด�านนั้นคือ การติดต4อสื่อสารด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการวิเคราะห2วิธีการอบรม
ท่ีควรทํามากท่ีสุด คือ การอบรมสัมมนา  และสอดคล�องกับการศึกษาของ เอนก เทียนบูชา (2552) ท่ี
ทําการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเตรียมคนเข�าสู4งาน" ผลการวิจัยพบว4า สมรรถนะ
พ้ืนฐานท่ีสถานประกอบการให�ความสําคัญท่ีสุดคือ สมรรถนะหลักด�านการสื่อสารโดยเฉพาะสมรรถนะ   
ด�านการพูด และรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมมี 5 ข้ันตอนคือ การวิเคราะห2 การออกแบบ การพัฒนา 
การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

 กระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า ภายใต� DSLR Model และ MILD Model นั้นมีเป6าหมายให�พนักงานบริหารงานลูกค�าเกิดการ
เรียนรู�ท้ังในรูปแบบท่ีเป7นการเรียนรู�แบบลงมือปฏิบัติและการเรียนรู�แบบด้ังเดิมท่ีผู�เรียนรู�เป7นฝyายรับ
ข�อมูลอย4างเดียว ทั้งที่เป7นการเรียนรู�ด�วยตัวเอง และการเรียนรู�จากลุ4ม จากผลการศึกษาพบว4า
พนักงานบริหารงานลูกค�ามีความรู�และทักษะการสื่อสารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ อาร2น 
และไพรซ2 (Arns and Price, 2007) เรื่อง “ทักษะเก่ียวกับการจัดการและการบริหารสมรรถนะท่ีมี
มูลค4าของผู�บริหารห�องสมุดใหม4” พบว4าทักษะ และบุคลิก ลักษณะท่ีจําเป7นต4อการพัฒนาองค2การนั้น 
มีความสําคัญและจําเป7นท่ีต�องมีการพัฒนาอย4างเป7นระบบสอดคล�องกับสมรรถนะตามบริบท และตรง
กับความต�องการของบุคลากรและองค2การ จําเป7นต�องอาศัยรูปแบบการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพด�วย 
และสอดคล�องกับการศึกษาของ ธานี เอิบอาบ (2555) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห2ตามทฤษฎีการเรียนรู�เพ่ือสร�างสรรค2ด�วย
ปeญญา” ผลการวิจัยพบว4า หลังการเข�าร4วมโปรแกรมเสริมสร�างการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กใน
สถานสงเคราะห2 คะแนนการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองของกลุ4มทดลองสูงกว4าคะแนนการคิด
วิจารณญาณก4อนการทดลองของกลุ4มทดลองอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และคะแนนการคิด
วิจารณญาณหลังการทดลองของกลุ4มทดลองสูงกว4าคะแนนการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองของ
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กลุ4มควบคุมอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคล�องกับการศึกษาของ อนันต2 พันนึก (2554) 
ท่ีทําการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
พบว4า หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ4มทดลอง มี
ความรู�และทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการนําความรู�ทักษะใหม4สู4การปฏิบัติ 
และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน�าที่สูงกว4าก4อนการพัฒนาอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และ .05 และหลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ4มทดลอง 
มีความรู� และทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลงานท่ี
เกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีสูงกว4ากลุ4มควบคุมอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยจากผลการวิจัย
สามารถสรุปเป7นรูปแบบโมเดลความสัมพันธ2ของโปรแกรม ได�ดังภาพท่ี 48 

 

       
ภาพท่ี 48 โมเดลการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
 

 ผู�วิจัยนิยามความหมายขององค2ประกอบของการเรียนรู�ของโมเดล DSLR และโมเดล 
MILD ไว�ดังนี้ 

 Discussion คือการเรียนรู�ผ4านการอภิปราย และหาแนวทางร4วมกัน 



232 

 Simulating คือการจําลองสถานการณ2 ท่ีสอดคล�องกับสถานการณ2การทํางานจริงของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า 

 Learning by doing คือการเรียนรู�และฝ�กฝนให�เกิดทักษะผ4านการเรียนรู�ด�วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง 

 Role Play คือการเรียนรู�ผ4านการแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให�พนักงานบริหารงานลูกค�า
เรียนรู�ด�วยการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ ให�เกิดความเชี่ยวชาญ 

 Media คือ การเรียนรู�จากสื่ออินโฟกราฟฟnคการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
 Idol คือ การเรียนรู�จากบุคคลต�นแบบท่ีมีประสบการณ2ตรงกับการทํางานด�านบริหารงาน

ลูกค�า และในมิติท่ีเก่ียวข�องกับการทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 Lecture คือการเรียนรู�ผ4านผู�เชี่ยวชาญด�านการสื่อสาร 
 Document คือการเรียนรู�จากเอกสารประกอบโปรแกรม 

 โดยสรุป การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาท่ีผู�วิจัยได�ศึกษาและพัฒนาข้ึนในนี้ มีความเหมาะสม
และความเป7นไปได�ในเชิงการนําไปประยุกต2ให�เกิดข้ึนเป7นรูปธรรมในอุตสาหกรรมโฆษณา ถือเป7น
โปรแกรมท่ีมีความสร�างสรรค2และเหมาะกับการเรียนรู�และสอดคล�องกับบริบทการทํางานของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า เนื้อหาการเรียนรู�มุ4งเน�นการพัฒนาองค2ความรู�และทักษะการสื่อสาร ท่ี
สามารถนําไปประยุกต2ใช�ให�เกิดความชํานาญ และพัฒนาตนเองให�มีความสามารถยิ่งข้ึนได� ตอนจน
การออกแบบกิจกรรมนั้นผู�วิจัยบูรณาการรูปแบบการเรียนรู�ท้ังการเรียนรู�แบบดังเดิม เพ่ือปรับพ้ืนฐาน 
ความรู�ด�านการสื่อสารในเบ้ืองต�นให�กับพนักงานบริหารงานลูกค�าก4อน ตลอดจนสร�างสื่ออินโฟกราฟฟnคการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ท่ีสั้นกระชับ ทันสมัย และน4าติดตาม สําหรับการเป7นใช�แนวทางเรียนรู�
ฝ�กฝนเพ่ิมเติมด�วยตนเอง การสร�างแรงบันดาลใจให�เห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองด�านทักษะ
การสื่อสารผ4านการเรียนรู�จากประสบการณ2ของผู�ท่ีประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพท่ีมีความเก่ียวข�องกับ
พนักงานบริหารงานลูกค�า แล�วเสริมการเรียนรู�ในรูปแบบลงมือปฏิบัติให�พนักงานบริหารงานลูกค�าได�
มีส4วนร4วมในกิจกรรมการเรียนรู� ซ่ึงมีความสอดคล�องและเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรรุ4นใหม4 
ผ4านกระบวนการเรียนรู�จากโจทย2หรือปeญหาท่ีกําหนด เพ่ือส4งเสริมให�พนักงานบริหารงานลูกค�ารู�จัก
การทํางานร4วมกัน ผ4านรูปแบบของการมีส4วนร4วมในการอภิปราย และรู�จักแนวทางการแก�ปeญหาผ4าน
การจําลองประสบการณ2จริง ท่ีสอดคล�องกับสถานการณ2การทํางานจริงของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
ฝ�กฝนให�เกิดทักษะผ4านการเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติจริง และทําซํ้าให�เกิดความเชี่ยวชาญด�วยการ
นําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ 

 นอกจากนี้รูปแบบการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ตามโปรแกรมนี้ 
สามารถขยายไปสู4กลุ4มเป6าหมายอ่ืน ท้ังพนักงานในฝyายอ่ืนๆ เช4นฝyายสร�างสรรค2งานโฆษณา ฝyาย
ประชาสัมพันธ2 ฝyายวางแผนกลยุทธ2 เป7นต�น ตลอดจยพนักงานบริษัทต4างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการทํางาน
ในอุตสาหกรรมโฆษณา เช4น บริษัทด�านสื่อโฆษณา บริษัทด�านการจัดกิจกรรมการตลาด รวมถึงบริษัทอ่ืนๆ 
ท่ีใช�การทักษะการสื่อสารเพื่อการติดต4อประสานงานกับบุคคลอื่น ซึ่งจักส4งผลให�การติดต4อ
ประสานงานในองค2การ หรือระหว4างองค2การดําเนินไปได�อย4างราบรื่นมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสร�าง
ความได�เปรียบในเชิงแข4งขันให�กับองค2การอย4างยั่งยืน 
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4. ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ได�ข�อเสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้ 
 4.1 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ในองค2การเป7นภารกิจท่ีสําคัญอย4างยิ่งของผู�บริหาร
องค2การในยุคเศรษฐกิจฐานความรู� (Knowledge-based Economy) ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ2
การแข4งขันทางเศรษฐกิจท่ีทวีความรุนแรงข้ึน เนื่องจากการเปnดเสรีทางการค�าและการลงทุนระหว4างกัน 
และความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให�ประชาชน 
ท่ัวโลกสามารถเข�าถึงข�อมูลข4าวสารเก่ียวกับราคาและคุณภาพสินค�าได�อย4างสะดวก รวดเร็ว และจาก
หลายช4องทาง ซ่ึงทําให�การแข4งขันในตลาดมีความสมบูรณ2มากข้ึน ดังนั้นผู�บริหารในองค2การจําเป7น
อย4างยิ่งต�องให�ความสนใจ และดําเนินการอย4างเป7นระบบเพ่ือพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพ ท้ังด�าน
ความรู� ทักษะ และความสามารถ เป7นบุคลากรท่ีเปรียบดังสินทรัพย2ท่ีมีคุณค4าขององค2การ ภายใต�
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ขององค2การหรือท่ีเรียกกันว4า Training Roadmap ท้ังบุคลากร
รุ4นใหม4ท่ีกําลังเข�ามามีบทบาทในองค2การ และบุคลากรเดิมท่ีมีอยู4แล�วให�มีศักยภาพยิ่งข้ึน ตลอดจน
สร�างกระบวนการรักษาคนเก4งให�อยู4กับองค2การตลอดไป ซ่ึงโปรแกรมการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�นี้ เป7นการบูรณาการกรอบแนวคิดให�เป7นระบบท่ีสามารถประเมินผลได�อย4าง
เป7นชัดเจน และประยุกต2ใช�ความรู�สู4ภาคปฏิบัติได�อย4างเป7นรูปธรรม จากการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�นี้ ทําให�ผู�วิจัยได�ข�อสรุปเป7นกระบวนการเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ซ่ึงประกอบด�วยโมเดล MILD ซ่ึงเป7นรูปแบบการเรียนรู�แบบ
ด้ังเดิมและโมเดล DSLR ซ่ึงเป7นการเรียนรู�เชิงลงมือปฏิบัติ ท่ีเป7นตัวขับเคลื่อนให�เกิดการเรียนรู�และ
ทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค�าและนําไปประยุกต2ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย4างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และส4งผลให�องค2การสามารถแข4งขันได�อย4างมีศักยภาพมากยิ่งข้ีน ดังนั้นผู�บริหาร
ทุกภาคส4วนขององค2การสามารถนําโปรแกรมนี้ไปใช�เสริมสร�างทักษะการสื่อสารของบุคลากรได� 
ทุกระดับ และสามารถสร�างเป7นกรอบการพัฒนาอย4างยั่งยืนให�แก4องค2การสืบไป 
 4.2 ข�อเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช�งาน 

  องค2การ หรือ หน4วยงานใด ท่ีจะนําโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ไปประยุกต2ใช�ให�มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น จําเป7นต�องพิจารณาความเหมาะสมของบริบทและความต�องการของบุคลากรท่ี
จะพัฒนาด�วย อย4างไรการออกแบบโปรแกรมนี้ ผู�วิจัยคํานึงถึงการนําไปใช�ได�กับทุกหน4วยงาน ทุก
องค2การ เพราะการสื่อสารเป7นเรื่องพ้ืนฐานและสําคัญต4อทุกคน ทุกหน4วยงาน และทุกองค2การ ท่ีต�อง
ใช�ในการติดต4อสื่อสาร และประสานงานกันเพ่ือดําปฏิบัติภาระกิจขององค2การให�ดําเนินการไปได�อย4าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค2ขององค2การ ดังนั้นบุคลากรทุกคนสามารถสามารถเข�าสู4
โปรแกรมนี้ได� นอกจากนี้ควรคํานึงถึงเรื่องระยะเวลา ควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาให�เหมาะสมกับ
โอกาสในการเรียนรู�ของบุคลากรและความต�องการของหน4วยงาน ซ่ึงสามารถเพ่ิมระยะเวลาของการ
ติดตามผล หรือการนําเสนอโครงงาน โดยเนื้อหาของการพัฒนาจะยังคงความเป7นโปรแกรมไว� แต4ให�
ความสําคัญในเรื่องของการเรียนรู�จากประสบการณ2ของผู�ประสบความสําเร็จ และการร4วมกันคิด 
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การลงมือปฏิบัติจริง และการฝ�กฝนให�เกิดความชํานาญ จนสามารถนําไปประยุกต2ใช�ในการปฏิบัติงาน
ได�จริง นอกจากนั้นควรพิจารณาการคัดเลือกกลุ4มเป6าหมายท่ีเข�าร4วมโปรแกรมให�มีภูมิหลังคล�ายคลึงกัน 
เนื่องจากกิจกรรมหรือโครงการท่ีมอบหมายให�ผู�เข�าร4วมโปรแกรมนั้น กําหนดให�สอดคล�องกับบริบท
ของการทํางานจริงของผู�เข�าร4วมโปรแกรม และส4งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ร4วมกันอย4างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย4างยิ่งการเรียนรู�เชิง Active Learning ผ4านกิจกรรมเชิง Problem-based Learning 
ทําให�เกิดการคิดและลงมือปฏิบัติร4วมกัน ซ่ึงสามารถนําไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานได�อย4างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนํากระบวนการเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร ภายใต�แนวคิด MILD 
Model และ DSLR Model ไปบูรณาการและประยุกต2ใช�เสริมสร�างทักษะด�านอ่ืนๆ ของบุคลากรใน
องค2การให�เกิดความรู� ทักษะ และความสามารถได�ด�วย 
 4.3 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตBอไป 

  สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ผู�วิจัยได�ใช�กระบวนการวิจัยและพัฒนาซ่ึงเป7นการ
ผสมผสานระหว4างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการทบทวนและสังเคราะห2ข�อมูล
เพ่ือให�เกิดความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาและออกแบบโปรแกรมท่ีสอดคล�องกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรรุ4นใหม4ด�านทักษะการสื่อสารให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือให�เกิด
ความยั่งยืนของการพัฒนาบุคลากรให�เกิดความรู�และทักษะการสื่อสารแก4พนักงาน จะต�องมีการ
พัฒนาอย4างต4อเนื่อง และให�มีความเข�มข�นเชิงเนื้อหามากข้ึน ตลอดจนมีการติดตามผลการพัฒนา
อย4างต4อเนื่อง และประเมินผลการนําองค2ความรู�และทักษะท่ีได�รับภายหลังการเข�าร4วมโปรแกรมจาก
หัวหน�างาน และจากเพ่ือนร4วมงานด�วย ดังนั้นผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะว4า ในการวิจัยครั้งต4อไปครวเป7น
การศึกษาในกลุ4มเป6าหมายอ่ืนท่ีมีความสําคัญในองค2การ เพ่ือให�การเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได� ครอบคลุมแพร4หลายไปยังทุกคน และทุกหน4วยงานขององค2การ โดยใช�ทักษะการ
สื่อสารเป7นตัวจุดประกายและเป7นแรงขับเคลื่อนองค2การให�เกิดการพัฒนาท้ังในระดับบุคคลและระดับ
องค2การอย4างต4อเนื่องและยังยืน  
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือศึกษาข�อมูลในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการส่ือสาร 
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณ�การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&
ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีวัตถุประสงค�เพ่ือเป2นแนวทางในการสร&างและ
พัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งเป2นส5วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ความคิดเห็นของผู&ให&สัมภาษณ�ถือเป2นความลับจะไม5นําไปเป<ดเผยในท่ีใดๆ จะใช&เป2น
ประโยชน�ในการวิจัยครั้งเท5านั้น 

3. แบบบันทึกการสัมภาษณ�นี้ใช&เป2นข&อมูลในการสร&างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ต5อไป 

 
 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานท่ัว ไปของผู�ให�สัมภาษณ� 
ชื่อผู&ให&สัมภาษณ�.............................................................................ตําแหน5ง.....ฬฬ.................. 

วุฒิการศึกษา..........................................................สถานท่ีทํางาน.......................................................... 
วันท่ี................เดือน.................................พ.ศ............................เวลา..................สถานท่ี....................... 
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ตอนท่ี 2 ข�อมูลท่ีเก่ียวกับความต�องการในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการส่ือสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 
ประเด็นสัมภาษณ�ท่ี 1 ทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า:  

1. ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าควรมีก่ีวิธี 
ประกอบด&วยอะไรบ&าง เพราะอะไร 

2. ประเภทหรือรูปแบบของสถานการณ�และบทสนทนาท่ีเหมาะสมควรเป2นอย5างไรบ&าง  
 
ประเด็นสัมภาษณ�ท่ี 2 ความต�องการในการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�าด�านทักษะการส่ือสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได�:  

 ท5านมีความต&องการให&หน5วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค&า 
ดําเนินการพัฒนาทักษะของพนักงานบริหารงานลูกค&า ด&านทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 
หรือไม5อย5างไร  
 
ประเด็นสัมภาษณ�ท่ี 3 วิธีการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�า:  

 ท5านคิดว5าวิธีการและข้ันตอนในการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของ
พนักงานบริหารงานลูกค&า ท่ีเหมาะสมควรมีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาอย5างไร 

 
ประเด็นสัมภาษณ�ท่ี 4 การพัฒนาโปรแกรม:  

 ท5านคิดว5าการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของ
พนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ควรมีกระบวนการในการพัฒนาอย5างไรจึงจะ
มีคุณภาพ  

 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 



ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญสัมภาษณ�เชิงลึก 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
 

ในการประยุกต�ใช�การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ได�กําหนดผู�เชี่ยวชาญในการ
สัมภาษณ�ท้ังหมด 11 คน โดยจําแนกออกเป=น 3 กลุ?ม ดังนี้ 

 
กลุ มท่ี 1 ผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�ทางด�านงานบริหารงานลูกค�าในบริษัทตัวแทนโฆษณา 

จํานวน 5 คน ดังนี้ 
1. นางสาวนภสร ลําธารทอง ตําแหน?ง Deputy Account Director บริษัท ไดอิจิ     

คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด 
2. นายอติชาต ถาวรมาศ ตําแหน?ง Group Account Director บริษัท สปาตัน จํากัด 
3. นางขวัญชนก รุ?งรัตนวณิชย� ตําแหน?ง Group Account Director บริษัท สไปซ่ี เอช 

จํากัด 
4. นางรัฐวัน สุขเอนก ตําแหน?ง Senior Group Account Director บริษัท บริษัท 

เดนท�สุ (ประเทศไทย) จํากัด 
5. นายยุทธพันธ� วนสาทิส ตําแหน?ง Group Account Director บริษัท บริษัท เดนท�สุ 

(ประเทศไทย) จํากัด 
 

 กลุ มท่ี 2 ผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ� และมีส?วนได�ส?วนเสียกับงานบริษัทตัวแทนโฆษณา
จํานวน 3 คน ดังนี้ 

1. ดร. ณรงค� ศรีเกรียงทอง ตําแหน?ง รองกรรมการผู�จัดการ บริษัท โมเดิรน�คาส 
อินเตอร�เนชั่นแนล คอสเมติคส� จํากัด 

2. นางสาวศศี วัฒนพานิช ตําแหน?ง Chief Strategy Director บริษัท เดนท�สุ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

3. นายประธาน วงศ�กิติถาวร ตําแหน?ง Senior Creative Director บริษัท บริษัท 
เดนท�สุ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

กลุ มท่ี 3 ด�านนักวิชาการผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�ด�านการสื่อสาร จํานวน 3 คน ดังนี้ 
1. อาจารย� ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล ตําแหน?ง รองคณบดีฝZายพัฒนาคุณภาพและ

สื่อสารองค�กร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. อาจารย� ผู�ช?วยศาสตราจารย�.ดร. ทิพย�พาพร มหาสินไพศาล ตําแหน?ง ผู�อํานวยการ

สํานักส?งเสริมวิชาการ, รักษาการผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันการ
จัดการป\ญญาภิวัฒน� 

3. อาจารย�กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช รองคณบดี/หัวหน�าหลักสูตรวิชาสื่อสาร
การตลาด คณะนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย� 



ภาคผนวก ค 
กําหนดการสัมภาษณ�เชิงลึกผู�เช่ียวชาญ 
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กําหนดการสัมภาษณ�เชิงลึกผู�เชี่ยวชาญ 
 

ตารางนัดหมายในการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ  
ช่ือผู�เช่ียวชาญ วันท่ีสัมภาษณ� เวลา 

อาจารย� ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล 19 เมษายน 2559 17.00-18.30 

อาจารย� ผศ.ดร. ทิพย�พาพร มหาสินไพศาล 21 เมษายน 2559 17.00-18.30 

นายประธาน วงศ�กิติถาวร 22 เมษายน 2559 13.00-14.30 

นางสาวศศี วัฒนพานิช 23 เมษายน 2559 13.00-14.30 

อาจารย�กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 23 เมษายน 2559 16.00-17.00 

ดร. ณรงค� ศรีเกรียงทอง 25 เมษายน 2559 17.00-18.00 

นายยุทธพันธ� วนสาทิส 26 เมษายน 2559 14.00-16.00 

นางรัฐวัน สุขเอนก 26 เมษายน 2559 18.00-19.00 

นายอติชาต ถาวรมาศ 28 เมษายน 2559 18.30-20.00 

นางสาวนภสร ลําธารทอง 29 เมษายน 2559 18.30-19.30 



ภาคผนวก ง 
ภาพการสัมภาษณ�เชิงลึกผู�เช่ียวชาญ 
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ภาพท่ี  49 อาจารย� ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล รองคณบดีฝ ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค�กร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 

ภาพท่ี  50  อาจารย� ผู+ช,วยศาสตราจารย� ดร. ทิพย�พาพร มหาสินไพศาล, ผู+อํานวยการสํานักส,งเสริม
วิชาการ, รักษาการผู+อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการป6ญญาภิวัฒน� 
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ภาพท่ี  51  นางรัฐวัน สุขเอนก Senior Group Account Director บริษัท บริษัท เดนท�สุ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 

 
 

ภาพท่ี  52  นายยุทธพันธ� วนสาทิส Group Account Director บริษัท บริษัท เดนท�สุ (ประเทศไทย) 
จํากัด 
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ภาพท่ี  53  ดร. ณรงค� ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู+จัดการ บริษัท โมเดิรน�คาส อินเตอร�เนชั่นแนล 
คอสเมติคส� จํากัด 

 

 
 

ภาพท่ี  54  นางสาวศศี วัฒนพานิช Chief Strategy Director บริษัท เดนท�สุ (ประเทศไทย) จํากัด 
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ภาพท่ี 55 นางสาว นภสร ลําธารทอง Deputy Account Director บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

 

 
 

ภาพท่ี  56  นายประธาน วงศ�กิติถาวร Senior Creative Director บริษัท บริษัท เดนท�สุ (ประเทศไทย) 
จํากัด 
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ภาพท่ี  57  นางขวัญชนก รุ,งรัตนวณิชย� Group Account Director บริษัท สไปซ่ี เอช จํากัด 

 

 
 

ภาพท่ี  58  นายอติชาต ถาวรมาศ Group Account Director บริษัท สปาตัน จํากัด 



ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญสัมภาษณ�เชิงลึก 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินสําหรับผู�เช่ียวชาญด�านความตรงเชิงเนื้อหา 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญ 
ท่ีมีต&อรูปแบบสถานการณ)และบทสนทนาท่ีเหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค�า 

ในอุตสาหกรรมโฆษณา 
เพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก�ไข (Confirmative Checking and Revision) 

 

คําชี้แจง ขอให�ท
านผู�เช่ียวชาญได�กรุณาแสดงความคิดเห็นของท
านท่ีมีต
อร
างรูปแบบสถานการณ'และบทสนทนา 
โดยใส
เครื่องหมาย  ( �)  ลงในช
องความคิดเห็นของท
าน พร�อมเขียนข�อเสนอแนะท่ีเป/นประโยชน' 
ในการนําไปพิจารณาปรับปรุงต
อไป 

 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น  

 
ข�อเสนอแนะ 

 
สอดคล�อง 

 
1 

 
ไม&แน&ใจ 

 
0 

ไม&
สอดคล�อง 

 
-1 

ด�านความเปJนประโยชน) (Utility Standards) 
1. บทสนทนาของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
สามารถกําหนดแนวทางการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได� และมีความสอดคล�องกับบทบาทความ
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค�า 

    

2. บทสนทนาช
วยให�พนักงานบริหารงานลูกค�าใช�
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� อย
างสอดคล�อง
กับบทบาทความรับผิดชอบของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า 
 

    

3. บทสนทนาทําให�เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได� และพัฒนาพนักงาน
บริหารงานลูกค�า 

    

ด�านความเปJนไปได� (Feasibility Standards) 
4. บทสนทนาสามารถนําไปใช�ได�จริงในการ
เสรมิสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
 

    

5. พนักงานบริหารงานลูกค�าสามารถนําบทสนทนา
ตามตัวอย
างไปปรับเปลี่ยนให�มีความเหมาะสมและ
สอดคล�องกับบริบทได� 
 

    

6. บทสนทนาสามารถนําไปขยายผลไปยังพนักงาน
แผนกอ่ืนๆในอุตสาหกรรมโฆษณาได� 

    

7. บทสนทนามีความสอดคล�องและมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริหาร
ลูกค�า 
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น  
 

ข�อเสนอแนะ 
 

สอดคล�อง 
 
1 

 
ไม&แน&ใจ 

 
0 

ไม&
สอดคล�อง 

 
-1 

ด�านความสมเหตุสมผล (Propriety Standards) 
8. ความเหมาะสมของบทสนทนากับบริบทของ
อุตสาหกรรมโฆษณา 

    

9. ความเหมาะสมและสอดคล�องกับการเวรมิสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในระดับ Account 
Executive ในอุตสาหกรรมโฆษณา 

    

10. ความเหมาะสมสําหรับพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าในการนํามาพัฒนาการทํางานในอุตสาหกรรม
โฆษณา 

    

11. ความสอดคล�องกับนโยบายด�านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย' 

    

 

ข�อเสนอแนะอ่ืน
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ขอแสดงความขอบคุณอย
างยิ่ง 

 
ลงชื่อ.................................................................    ลงชื่อ................................................................. 
         (นายชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ')       (………………………………………………) 
            นักศึกษาปริญญาเอก                 ตําแหน
ง.......................................... 
  สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร           ผู�เชี่ยวชาญ 



ภาคผนวก ช 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยใช�เทคนิคการหาค!าดัชนคีวามสอดคล�องของรูปแบบการสนทนา (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
 
รายชื่อผู�เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช�เทคนิคการหาค#าดัชนีความ

สอดคล�องของรูปแบบการสนทนาของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งเป2นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 
จํานวน 5 คน ดังนี้ 

 
1. อาจารย6 ผศ. รตอ. หญิง ดร. มัลลิกา ผลอนันต6 อาจารย6ประจําคณะนิเทศศาสตร6  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2.  อาจารย6 ดร. พัชรินทร6 บูรณะกร หัวหน�าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
3.  อาจารย6 ดร. พรศิริ กองนวล ผู�อํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
4.  อาจารย6 ผศ. ดร. วิไล ต้ังจิตสมคิด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
5.  อาจารย6 รศ. ศรีมงคล เทพเรณู คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ�าน

สมเด็จเจ�าพระยา 
 



ภาคผนวก ซ 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยใช�เทคนิคการหาค#าดัชนคีวามสอดคล�องของรูปแบบการสนทนา (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบประเมินสําหรับผู�เช่ียวชาญท่ีมีต�อโปรแกรม 
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 แบบประเมินโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

************************ 
แบบประเมินนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญได�ทําการประเมินโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการ

สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณาในรายการ
ประเมินด�านความเป1นประโยชน2 ด�านความเป1นไปได� ด�านความสมเหตุสมผล และด�านความถูกต�อง
แม�นยํา เพ่ือใช�ในการสร�างและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพการเป1นผู�นําของบุคลากรรุ�นใหม�
เพ่ือมุ�งสู�องค2การแห�งการเรียนรู�ในธุรกิจการประกันภัย  

************************************************************** 
 

 
ช่ือผู�ประเมิน............................................................................................................................ 

   

 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด โดยจําแนก
เป<น 5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง  โปรแกรมมีผลด�านความเป1นประโยชน2 ด�านความเป1นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง โปรแกรมมีผลด�านความเป1นประโยชน2 ด�านความเป1นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับมาก 

3  หมายถึง โปรแกรมมีผลด�านความเป1นประโยชน2 ด�านความเป1นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง โปรแกรมมีผลด�านความเป1นประโยชน2 ด�านความเป1นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับน�อย 

1  หมายถึง โปรแกรมมีผลด�านความเป1นประโยชน2 ด�านความเป1นไปได� ด�านความ
สมเหตุสมผล และด�านความถูกต�องแม�นยํา ในระดับน�อยท่ีสุด 
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รายงานการประเมิน ความเหมาะสม ระดับการประเมิน  
ข�อเสนอ 

แนะ 
เหมาะสม ไม�

เหมาะสม 
5 4 3 2 1 

ด�านความเป<นประโยชนB (Utility Standards) 

1.โปรแกรมช�วยให�พนักงานบริหารงาน
ลูกค�าสามารถกําหนดแนวทางการสื่อสาร
เ พ่ือการเจรจาเชิ งผลได�และมีความ
สอดคล�องกับบทบาทความรับผิดชอบ
ของพนักงานบริหารงานลูกค�า 

        

2.โปรแกรมช�วยให�พนักงานบริหารงาน
ลูกค�าใช�การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผ ล ไ ด� ส อด คล� อ ง กั บ บท บา ท คว า ม
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค�า 

        

3.โปรแกรมตอบสนองความต�องการของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า 

        

4.โปรแกรมทําให� เ กิดการเสริมสร�าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
และพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกค�า 

        

ด�านความเป<นไปได� (Feasibility Standards) 

5.โปรแกรมสามารถนําไปใช�ได�จริงในการ
เสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�า 

        

6.พนักงานบริหารงานลูกค�าสามารถ
ดําเนินงานตามโปรแกรมและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให� มีความเหมาะสมและ
สอดคล�องกับบริบทได� 

        

7.โปรแกรมสามารถนําไปขยายผลไปยัง
พนักงานแผนกอ่ืนๆในอุตสาหกรรม
โฆษณาได� 
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รายงานการประเมิน ความเหมาะสม ระดับการประเมิน  
ข�อเสนอ 

แนะ 
เหมาะสม ไม�

เหมาะสม 
5 4 3 2 1 

8.โปรแกรมมีความสอดคล�องและมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริหารลูกค�า 

        

ด�านความสมเหตุสมผล (Propriety Standards) 

9. ความเหมาะสมของโปรแกรมกับบริบท
ของอุตสาหกรรมโฆษณา 

        

10.ความเหมาะสมและสอดคล�องกับการ
เสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค�าในระดับ Account Executive ใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 

        

11.ความเหมาะสมสํ าหรับพนักงาน
บริหารงานลูกค�าในการนํามาพัฒนาการ
ทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา 

        

12.ความสอดคล�องกับนโยบายด�านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2 

        

ด�านความถูกต�องแม�นยํา (Accuracy Standards) 

13.เอกสารท่ีใช�ในโปรแกรมมีความชัดเจน
และครอบคลุม 

        

14.มีการอธิบายกระบวนการพัฒนา
พนักงานบริหารงานลูกค�าในโปรแกรม
อย�างชัดเจน 

        

15.ผลท่ีได�จากการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารเ พ่ือการเจรจาเชิ งผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�า จากเครื่องมือ
ท่ีกําหนดในโปรแกรมมีความถูกต�อง
เชื่อถือได� 
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รายงานการประเมิน ความเหมาะสม ระดับการประเมิน  
ข�อเสนอ 

แนะ 
เหมาะสม ไม�

เหมาะสม 
5 4 3 2 1 

16.ผลจากการเสริมสร� าง ทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได�ช�วยให�
ของพนักงานบริหารงานลูกค�ามีการ
ปรั บปรุ ง แล ะ พัฒนาตน เอง ได� ต ร ง
เปOาหมาย 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อเสนอแนะอ่ืน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ขอแสดงความขอบคุณอย�างยิ่ง 

 
 

ลงชื่อ................................................................. ลงชื่อ................................................................. 
      (นายชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ2)          (                                              ) 
      นักศึกษาปริญญาเอก    ตําแหน�ง......................................................... 
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรสังกัด              ผู�เชี่ยวชาญ 



ภาคผนวก ญ 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือประเมินผลของโปรแกรมเสริมสรางเสริมสรางทักษะ

การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงเป/น
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น จํานวน 5 คน ดังนี้ 

 
1. อาจารย5 ดร. อนุชา ทีรคานนท5 ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร5 
2. อาจารย5 ผศ. ดร. เยาวภา บัวเวช อาจารย5ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
3. อาจารย5 ผศ. ดร. ปราโมทย5 ยอดแกว อาจารย5ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 
4. อาจารย5 ดร.ปฐมา สตะเวทิน อาจารย5ประจําคณะนิเทศศาสตร5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
5. อาจารย5 ดร. พูนทรัพย5 ศรีคชินทร5 อาจารย5ประจําคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการ

ป>ญญาภิวัฒน5 



ภาคผนวก ฎ 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ฏ 
โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสาร 
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โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสาร 
เพื่อการเจรจาเชิงผลได� 

ของพนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 
 
 
 
 
 
 

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ� 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คํานํา 
 

การเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& ให&กับพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงเป4นอาชีพท่ีคนรุ6นใหม6ให&ความสนใจยิ่งข้ึนนั้นมีความสําคัญต6อการยกระดับ
คุณภาพการทํางานของบุคลากรด&านบริการงานลูกค&าขององค�การในธุรกิจโฆษณา เพ่ือมุ6งสู6ศักยภาพ
ในการสร&างสรรค�คุณภาพของงานบริการให&เป4นเลิศ (Service Excellent) อันจะนําไปสู6ความ
ได&เปรียบในเชิงแข6งขันทางธุรกิจการโฆษณา ต&องใช&วิธีการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให&เกิดความรู & ทักษะ และสามมารถนําไปบูรณาการ
ประยุกต�ใช&ในภารกิจการงานได&อย6างเต็มประสิทธิภาพ  

โปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ เป4นผลมาจากการศึกษา วิจัยและพัฒนาอย6างเป4นระบบโดยบูรณาการและ
ประยุกต�ใช&รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงเปKLยมด&วยประสิทธิภาพท่ีจะส6งเสริมให&เกิดการเรียนรู&และ
การเสริมสร&างทักษะด&านการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า ผู&วิจัยหวัง
เป4นอย6างยิ่งว6าโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา จะช6วยจุดประกายให&หน6วยงานต6างๆ ในอุตสาหกรรมโฆษณา รวมถึง
บริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมโฆษณา และธุรกิจบริการ ตลอดจนสถานศึกษาด&านการสื่อสารมวลชน 
นําไปพัฒนาต6อยอดในการเสริมสร&างศักยภาพบุคลากรให&เกิดทักษะด&านการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได& อันจะนําไปสู6การพัฒนาบุคลากรท่ีเป4นรากฐานของการพัฒนาทุนมนุษย� ในระดับองค�การและ
ระดับประเทศต6อไป 

  

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ. 
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส/วนท่ี 1 ความนํา 
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค. และรูปแบบของโปรแกรมฯ 

โปรแกรมการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&พนักงานบริหารงาน
ลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&
ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ท้ังด&านทักษะการสื่อสาร และทักษะการเจรจา
ต6อรอง อันจะก6อให&เกิดความรู& ทักษะต6อพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณาท้ังในด&าน
องค�ความรู&เชิงทฤษฎี ด&านการนําไปประยุกต�ใช&ในการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานลูกค&าอันเป4น
ภาระกิจหลักของพนังงานบริหารงานลูกค&าให&เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงเป4นผลท่ีได&จากการวิจัยและ
พัฒนาตามข้ันตอนการวิจัย 2 ข้ันตอน ประกอบด&วย ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและ
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา และข้ันตอนท่ี 2 การสร&างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในบริษัทโฆษณา 
 สําหรับโปรแกรมการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&พนักงานบริหารงาน
ลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น มีส6วนประกอบดังนี้ ส6วนท่ี 1 ความนํา ส6วนท่ี 2 รายละเอียด
โปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&พนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งประกอบด&วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส6วนที่ 3 เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรม  
 

แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม 
 โปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา เป4นโปรแกรมท่ีได&มาจากกระบวนการวิจัยและพัฒนา 2 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันตอน
การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ 2) ข้ันตอนการสร&างรายละเอียดการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
บริษัทโฆษณา โดยประยุกต�จากแนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ นรินทร� สังข�รักษา (2556) รวมถึง
การบูรณาการแนวคิดด&านรูปแบบการจัดโครงการฝVกอบรมและพัฒนาตามแนวคิดของ โนเอ (Noe, 
2005) มาพัฒนาเป4นโปรแกรมเพ่ือใช&เสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงาน
บริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงประกอบด&วย การใช&การบรรยาย (Lecture) เพ่ือให&
ผู&เข&าร6วมโครงการเกิดองค�ความรู&เบ้ืองต&นเก่ียวกับการสื่อสารและการเจรจาต6อรอง การใช&กรณีศึกษา 
(Case Study) เพ่ือให&ผู&เข&าร6วมโครงการเกิดทักษะการแก&ไขปbญหาจากเหตุการณ�หรือสถานการณ�ท่ี
เกิดข้ึน การใช&เหตุการณ�จําลอง (Simulations) คือการจําลองสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการทํางาน 
เพ่ือให&ผู&เข&าร6วมโครงการเกิดทักษะด&านการนําองค�ความรู&ท่ีได&รับมาประยุกต�ใช&จริงๆ การอภิปรายกลุ6ม 
(Group Discussion) เพ่ือร6วมกันระดมความคิดนําเสนอหรืออภิปรายในหัวข&อท่ีกําหนด และการใช&
ตัวอย6างพฤติกรรม (Behavior Modeling) คือการนําเสนอตัวอย6างพฤติกรรม เพ่ือให&ผู&เข&าร6วม
โครงการเรียนรู&รูปแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�ต6างๆ จากบุคคลต&นแบบ (Idol Person) 
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นอกจากนั้นเพ่ือให&พนักงานบริหารงานลูกค&าท่ีเข&าโปรแกรมได&ศึกษาข&อมูลเก่ียวกับทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&อย6างต6อเนื่อง ผู&วิจัยได&จัดทําคู6มือเก่ียวกับการเสริมสร&างทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& เพ่ือให&ผู&เข&าโปรแกรมเรียนรู&ด&วยตัวเองเพ่ิมเติม และก6อนการเข&า
โปรแกรมผู&วิจัยจัดทําการปฐมนิเทศ เพ่ือให&ข&อมูล ความรู&และแนวทางปฏิบัติ ให&ตรงตามแนวคิดของ 
มันดี (Mondy, 2010) ท่ีกล6าวไว&ว6า เพ่ือปmองกันการสับสน ไม6แนใจ และสามารถทํากิจกรรมตาม
โปรแกรมได&อย6างมีประสิทธิภาพสูงสุด แล&วดําเนินการประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม โดยประยุกต�
ตามแนวคิดของ เคิร�กแพ็ททริก (Kirkpatrick, 1967) คือ การประเมินระดับปฏิกิริยา การประเมิน
ระดับการเรียนรู& ผู&เข&าโปรแกรมหรือกลุ6มทดลอง อย6างไรผู&วิจัย ได&นําแนวคิดการเรียนรู&ในวัยผู&ใหญ6 
(Adult Learning) และทฤษฎีการเรียนรู& (Learning Theories) เข&ามาประยุกต�ใช&ในการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือให&ประสบความสําเร็จด&วย 

การเรียนรู&ในวัยผู&ใหญ6 (Adult Learning) ตามแนวคิดของ โฮลตัน และ สวัลสัน (Holton and 
Swanson, 2005) กล6าวว6าผู&ใหญ6 1) ต&องรู&ว6าทําไมตนเองต&องเรียนรู&เรื่องดังกล6าวหรืออีกนัยคือผู&ใหญ6
ต&องรู&ถึงประโยชน�ท่ีเกิดจากการเรียนรู&สิ่งนั้น 2) ผู&ใหญ6ต&องการตัดสินใจด&วยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ต&องเปuดโอกาสให&ผู&ใหญ6รับผิดชอบตัวเองโดยมีส6วนร6วมในกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� 3) ประสบการณ�ของผู &ใหญ6มีมากกว6าเด็ก ซ่ึงเป4นประสบการณ�ท่ีมีคุณค6าและ
สามารถนํามาใช&เป4นประโยชน�กับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 4) ผู&ใหญ6มีความต&องการท่ีจะ
เรียนรู&เม่ือเห็นว6ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ�กับชีวิตหรือมีประโยชน�ท่ีได&รับจากกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� 5) เปmาหมายการเรียนรู&ของผู&ใหญ6ต6างจากเด็ก เนื่องจากผู&ใหญ6มองว6าการเรียนรู&คือ
การช6วยพัฒนาตนเองให&สามารถปฏิบัติงานได&ดีข้ึน และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรู&ของผู&ใหญ6 มาจาก
ตนเองหรือเป4นแรงจูงใจภายในเป4นหลัก  

ทฤษฎีการเรียนรู&เชิงสังคม (Social Learning Theory) พัฒนาข้ึนโดย อัลเบิร�ต แบนดูรา 
(Albert Bandura, 1925) ท่ีมองเห็นสาเหตุของการเรียนรู&ของบุคคลในแง6มุมท่ีแตกต6างกันออกไป 
โดยมองว6ามนุษย�มีปbญญา ความคิด และความรู&สึก ซ่ึงเป4นปbจจัยภายในท่ีกําหนดพฤติกรรมของคน 
ส6วนปbจจัยภายนอกเป4นเพียงปbจจัยเอ้ือให&เกิดพฤติกรรมไม6ได&เป4นสาเหตุหลัก และการเสริมแรงก็เป4น
เพียงปbจจัยจูงใจให&คนแสดงพฤติกรรมเท6านั้น ซ่ึงแบนดูราเชื่อว6าคนส6วนใหญ6เรียนรู&พฤติกรรมผ6านการ
สังเกตจากตัวแบบท้ังสิ้น ซ่ึงคือ ตัวแบบท่ีเป4นคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบท่ีเป4น
สัญลักษณ� (Symbolic Model) อย6างไรต6อมาภายหลังในปK 1986 ได&เปลี่ยนเป4นชื่อ Sosial 
Cognitive Theory (Bandura, A., 1986) ในขณะท่ี ร็อบบินส� (Robbins, 1989: 65) กล6าวว6า เป4น
การเรียนรู&จากการสังเกตุ (Observation) จากคําบอกเล6าจากบุคคลอ่ืน หรือจากประสบการณ�
โดยตรงของแต6ละบุคคล ส6วน พิบูล ทีปะปาล (2555: 44-45) กล6าวว6าการเรียนรู&ทางสังคมเกิดจาก
อิทธิพลของตัวแบบ (Model) ซ่ึงมีผลต6อผู&เลียนแบบ 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนสังเกตการกระทําของตัว
แบบ และข้ันตอนการแสดงออกตามตัวแบบถ&าเกิดผลดีเป4นท่ีน6าพอใจ หรืออาจไม6แสดงออกตามตัว
แบบอีกต6อไปหากมีผลไม6เป4นท่ีพอใจ ร็อบบินส� ยังกล6าวว6ากระบวนการใช&ตัวแบบ เพ่ือก6อให&เกิดการ
เรียนรู&มีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) กระบวนการสร&างความสนใจ (Attention Processes) คือ
บุคคลจะเรียนรู&จากตัวแบบ เม่ือเขายอมรับนับถือ (สุธินี ฤกษ�ขํา, 2557: 27) 2) กระบวนการสร&าง
ความทรงจํา (Retention Processes) เป4นข้ันตอนท่ีบุคคลจะเรียนรู&จากตัวแบบมากหรือน&อยนั้น
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ข้ึนอยู6กับอิทธิพลของการกระทําของตัวแบบ ท่ีทําให&บุคคลผู&เลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของ
ตัวแบบไว&ในความทรงจํา 3) ข้ันตอนการแสดงพฤติกรรม (Motor Reproduction Processes) เป4น
การแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบท่ีสังเกตมา โดยเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเห็นว6าเหมาะสมกับ
สถานการณ� และ 4) ข้ันการรักษาพฤติกรรม (Reinforcement Processes) โดยบุคคลจะได&รับ
แรงจูงใจให&แสดงพฤติกรรม เช6น ได&รับแรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล ซ่ึงทําให&เกิดความพึงพอใจก็จะ
แสดงพฤติกรรมซํ้า และแสดงพฤติกรรมบ6อยข้ึน (วันชัย มีชาติ, 2556: 50) 

สําหรับการประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ผู&วิจัยได&ประยุกต�จากแนวคิดของเคอร�ท
แพททริค (Kirkpatrick, 1987) ท่ีมีการประเมินผู&เข&าอบรม 3 ประเภท ดังมีรายละเอียดต6อไปนี้  

1. การประเมินปฏิกิริยาของผู&เข&าร6วมโปรแกรม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู&เข&ารับการ
อบรม (กลุ6มทดลอง) โดยใช&แบบสอบถามเพ่ือถามว6าผู&เข&ารับการอบรมมีความพึงพอใจหรือรู&สึกว6าการ
เข&าร6วมกิจกรรมนี้มีประโยชน�มากน&อยเพียงใด 

2. การประเมินความรู&ด&านทักษะการสื่อสารโดยเปรียบเทียบก6อนและหลังการเข&าร6วม
โปรแกรม และเปรียบเทียบระหว6างกลุ6มทดลองและกลุ6มควบคุม 

3. ประเมินทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา โดยเปรียบเทียบก6อนและหลังการเข&าร6วมโปรแกรม และเปรียบเทียบระหว6าง
กลุ6มทดลองและกลุ6มควบคุม 
 
หลักการในการออกแบบโปรแกรม 
 ผู&วิจัยมีหลักการในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&
ของพักงานบริหารงานลูกค&า โดยมีรายละเอียดคือ 1) เป4นโปรแกรมที่เปuดโอกาสให&พนักงาน
บริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณานําไปใช&พัฒนาตัวเองได&อย6างต6อเนื่อง 2) เป4นโปรแกรมท่ีมี
ข้ันตอนไม6ซับซ&อน สามารถนําไปปฏิบัติได&โดยง6าย ใช&ระยะเวลาทําการพัฒนาตามโปรแกรมไม6นาน
เกินไป 3) เป4นโปรแกรมท่ียืดหยุ6น สามารถประยุกต�วิธีการและรูปแบบการพัฒนาให&เหมาะสมกับ
สถานการณ�ได& และ 4) เป4นโปรแกรมท่ีสามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป4นรายบุคคล เพ่ือ
ประเมินผลการเรียนรู& ทักษะท่ีเกิดจากการพัฒนาได&โดยสะดวก 
 
วัตถุประสงค. 
 เพ่ือเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ด&านทักษะการสื่อสาร และทักษะการเจรจาต6อรอง ให&เกิดท้ังความรู& และทักษะ 
ท้ังในด&านองค�ความรู&เชิงทฤษฎี และด&านการนําไปประยุกต�ใช&ในการดําเนินกิจกรรม การบริหารงานลูกค&า
อันเป4นภาระกิจหลักของพนังงานบริหารงานลูกค&า และเกิดการพัฒนาศักยภาพให&เป4นพนักงาน
บริหารงานลูกค&าท่ีผลสําฤทธิ์สูง 
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การเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
การเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน

อุตสาหกรรมโฆษณานั้น เป4นการพิจารณาถึงรูปแบบของทักษะด&านต6างๆของการสื่อสาร 
(Communication Skills) เพ่ือใช&เป4นประเด็นหลักในการพัฒนาครั้งนี้ ซ่ึงประกอบด&วย  

1. ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ประกอบด&วย ความสามารถ
ควบคุมสิ่งท่ีพูดและวิธีการพูดให&ดี ความสามารถแยกแยะข&อเท็จจริงและความคิดเห็นให&ได& การใช&
เทคนิคการถาม โดยถามให&ตรงประเด็น การปรับการพูดให&เหมาะสมกับผู&ฟbง การเลือกใช&ภาษาให&ตรง
กับความชอบของผู&ฟbงตามสถานการณ�ต6างๆ การเป4นนักเล6าท่ีเชี่ยวชาญ การฝVกพูดให&กระชับและได&
ใจความ ตรงประเด็น เป4นต&น 

2. ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills) ประกอบด&วย 
ความสามารถในการใช&ภาษาท่ีถูกต&อง สั้น กระชับ ชัดเจน เขียนครบถ&วน ตรงประเด็น มีข&อมูล
ประกอบ เลือกใช&คําได&เหมาะสม ใช&โครงสร&างประโยคได&หลากหลาย ถูกต&องตามหลักไวยากรณ� มี
การลําดับความต6อเนื่อง และใช&เครื่องหมายวรรคตอนถูกต&องเหมาะสม   

3. ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) ประกอบด&วย 
การสร&างความประทับใจต้ังแต6แรกพบ การใช&ท6าทางต6างๆ การแสดงทางสีหน&า การใช&สายตาประสาน
สายตาผู&ฟbง การสังเกตท6าทางของคู6สนทนา 

4. ทักษะการฟbง (Listening Skills) ประกอบด&วย การฟbงอย6างต้ังใจ การฟbงอย6างกระตือรือร&น 
 

รูปแบบการเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� ของพนักงานบริหารงานลูกค�าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 

จากแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมดังกล6าว สามารถกําหนดรูปแบบการเสริมสร&างทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ที่เหมาะสมกับการเรียนรู&และพัฒนา เป4นโมเดล 4Ps ดังมี
รายละเอียดแต6ละกระบวนการดังนี้ 

กระบวนการท่ี 1 การเตรียมการความรู&และประเมินความรู&ก6อนการทดลอง (Preparing & 
Pre-test Knowledge) เป4นการเตรียมการก6อนการฝVกอบรม ท้ังเนื้อหาสาระขององค�ความรู&ท่ี
เก่ียวข&อง เอกสารและสื่อต6างๆ ท่ีใช&ประกอบการฝVกอบรม กระบวนการและรูปแบบของการฝVกอบรม 
การจัดหาผู&เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม สถานท่ีการดําเนินการ
ฝVกอบรม และงบประมาณต6างๆ รวมถึงประเมินความรู&และ
ทักษะด&านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค&าก6อนการ
ฝVกอบรม  

กระบวนการที่ 2 การปรับองค�ความรู&เบื้องต&นให&
เท6าเทียมกัน (Preliminary Knowledge Adjustment) 
เป4นการฝVกอบรมเข&ม (Intensive Training Course) ท่ีเน&น
ความรู& ทักษะ และทัศนคติ เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได& ประกอบด&วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู&
สื่อมัลติมีเดีย (Multi-media) การเรียนรู&จากประสบการณ�
ตรงของบุคคลท่ีชื่นชอบ (Idol) การเรียนรู&จากการฟbงบรรยาย (Listening a Lecture) และการเรียนรู&
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จากเอกสารคู6มือประกอบโปรแกรม (Document) ซ่ึงเป4นการบูรณาการเรียนรู&แบบด้ังเดิมท่ีผู&เรียนรู&
เป4นผู&รับฟbง (Passive Learning)ภายใต& MILD Model 

กระบวนการท่ี 3 คือการฝVกฝนและนําความรู&ไปประยุกต�ใช&ประโยชน� (Practicing and 
Utilizing Knowledge) ซ่ึงเป4นการมอบหมายงานหรือโจทย� ปbญหาท่ีเรียกว6า Problem-based 
Learning แล&วให&ผู&เข&าอบรมร6วมกันสร&างสรรค�ผลงานขึ้นมา เพื่อให&เกิดการเรียนรู&เก่ียวกับการ
ประยุกต�ใช&ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า ด&วยการมีส6วนร6วม
ในการอภิปราย (Discussion Participating) การจําลองประสบการณ�จริง (Simulating the Real 
Experience) การเรียนรู&ด&วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing the Real Thing) และการ
นําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ (Role Play) ซ่ึงเป4นการบูรณาการเรียนรู&แบบ
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ภายใต& DSLR Model 

กระบวนการท่ี 4 คือ การประเมินความรู&และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of 
Knowledge and Skill) มีลักษณะเป4นเป4นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต�ใช&ความรู&สู6การ
ปฏิบัติ ประกอบด&วย การประเมินผลด&านทักษะการพูด ทักษะการใช&ภาษาท6าทาง ทักษะการเขียน 
และทักษะการฟbง โดยผู&เชี่ยวชาญ ผ6านผลของโครงการท่ีได&รับมอบหมาย และการนําเสนอผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบันทึกสังเกตการณ� ท่ีประยุกต�มาจากแนวคิดของเคิร�กแพททริค 
(Kirkpatrick, 1987) มีการประเมินผู&เข&าอบรม 3 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของ
กลุ6มทดลองต6อโปรแกรม 2) แบบประเมินความรู&เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของ
พนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ 3) แบบประเมินทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหาร งานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

    

ผลท่ีคาดว/าจะได�รับ 
สําหรับการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า

ในอุตสาหกรรมโฆษณาครั้งนี้ ผู&วิจัยคาดหวังให&ผู&เข&าร6วมโปรแกรมเกิดการเรียนรู&และมีเสริมสร&าง
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& และมีความสามารถเบ้ืองต&นในการนําทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได& ไปประยุกต�ใช&ในการดําเนินงานได&อย6างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการเรียนรู&และทักษะการสื่อสาร ของผู&เข&าร6วมโปรแกรมท้ังก6อนและหลังการพัฒนา และ
ประเมินผลทักษะการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตามภาระกิจท่ีได&รับมอบหมายด&วย 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงเชิงระบบของโปรแกรมการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ิอการเจรจา
เชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 
ส/วนที ่2 

รายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของ
พนักงานบริหารงานลูกค�าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

 

โปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ มีกลุ6มเปmาหมายในการพัฒนา คือ พนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรม
โฆษณา โดยกําหนดให&กลุ6มตัวอย6างมีจํานวน 2 กลุ6ม คือ กลุ6มทดลอง จํานวน 12 คน และกลุ6มควบคุม 
จํานวน 12 คน เข&ารับการเสริมสร&างศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู&และพัฒนา 4 ข้ันตอน คือ  

กระบวนการท่ี 1 การเตรียมการความรู&และทดสอบความรู&ก6อนการทดลอง (Preparing & 
Pre-test Knowledge) เป4นการเตรียมการก6อนการฝVกอบรม ประกอบด&วย เนื้อหาสาระขององค�
ความรู&ท่ีเก่ียวข&อง เอกสารและสื่อต6างๆ ท่ีใช&ประกอบการฝVกอบรม กระบวนการและรูปแบบของการ
ฝVกอบรม การจัดหาผู&เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม สถานท่ีการดําเนินการฝVกอบรม งบประมาณต6างๆ 
ประเมินความรู&และทักษะด&านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค&าก6อนการฝVกอบรม 

กระบวนการท่ี 2 การปรับองค�ความรู&เบ้ืองต&นให&เท6าเทียมกัน (Preliminary Knowledge 
Adjustment) มีลักษณะเป4นการฝVกอบรมเข&ม (Intensive Training Course) ท่ีเน&นความรู& ทักษะ 
และทัศนคติ เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& ประกอบด&วย การปฐมนิเทศ การ
เรียนรู&ผ6านสื่อ (Media) คือ การเรียนรู&จากสื่ออินโฟกราฟฟuคการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 
เรียนรู&ผ6านบุคคลต&นแบบ (Idol) คือ การเรียนรู&จากบุคคลต&นแบบท่ีมีประสบการณ�ตรงกับการทํางาน
ด&านบริหารงานลูกค&า และในมิติท่ีเก่ียวข&องกับการทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา เรียนรู&ผ6านการบรรยาย 
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(Lecture)คือการเรียนรู&ผ6านผู&เชี่ยวชาญด&านการสื่อสาร และการเรียนรู&ผ6านเอกสาร (Document) 
ประกอบโปรแกรม 

กระบวนการที่ 3 การฝVกฝนและนําความรู&ไปประยุกต�ใช&ประโยชน� (Practicing and 
Utilizing Knowledge) มีลักษณะเป4นการมอบหมายงานเพื่อให&เกิดการเรียนรู&เกี่ยวกับการ
ประยุกต�ใช&ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า ผ6านกระบวนการ
เรียนรู&ดังต6อไปนี้ Discussion คือการเรียนรู&ผ6านการอภิปรายและหาแนวทางร6วมกัน Simulating คือ
การจําลองสถานการณ� ท่ีสอดคล&องกับสถานการณ�การทํางานจริงของพนักงานบริหารงานลูกค&า 
Learning by doing คือการเรียนรู&และฝVกฝนให&เกิดทักษะผ6านการเรียนรู&ด&วยการลงมือปฏิบัติจริง 
และ Role Play คือการเรียนรู&ผ6านการแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให&พนักงานบริหารงานลูกค&าเรียนรู&
ด&วยการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ ให&เกิดความเชี่ยวชาญ 

กระบวนการ 4 การประเมินความรู&และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of 
Knowledge and Skill) มีลักษณะเป4นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต�ใช&ความรู&สู6การปฏิบัติ 
ประกอบด&วย การนําเสนอผลการปฏิบัติ การร6วมอภิปรายในกิจกรรมการเรียนรู& การวางแผนการ
สร&างสรรค�แนวข้ึนใหม6 และการจดบันทึก โดยสามารถแสดงรายละเอียดระยะเวลาได&ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาของโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงาน
บริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

ลําดับ ขั้นตอนท่ีใช� 
ในการเสริมสร�าง 

กิจกรรม ระยะเวล
า 

1 การเตรียมการความรู&และ
ทดสอบความรู&ก6อนการทดลอง
(Preparing & Pre-test 
Knowledge) 

จัดเตรียมชุดความรู& ด&านเน้ือหาสาระขององค�ความรู&ท่ี
เก่ียวข&องกับการสื่อสารและการเจรจาต6อรอง สื่อการ
สอนต6างๆ ในรูปวิดีโอ กระบวนการและรูปแบบของ
การฝVกอบรม การจัดหาผู&เช่ียวชาญท่ีเหมาะสม รวมถึง
สถานท่ีการดําเนินการฝVกอบรม และงบประมาณต6างๆ 
ทําการทดสอบความรู&ด&านทักษะการสื่อสารของผู&เข&า
โครงการท้ังกลุ6มควบคุมและกลุ6มทดลอง ด&วยชุด
ประเมินความรู&ด&านการสื่อสาร 

30 วัน 

2 การปรับองค�ความรู&เบ้ืองต&น
ด&านการสื่อสารให&เท6าเทียมกัน 
(Preliminary Knowledge 
Adjustment) 

การปฐมนิเทศ ประกอบด&วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู&
สื่อมัลติมี เดีย (Multi-media) การเรียนรู&จาก
ประสบการณ�ตรงของบุคคลท่ีช่ืนชอบ (Idol) การ
เรียนรู&จากการฟbงบรรยาย (Listening a Lecture) 
และการเรียนรู&จากเอกสารคู6มือประกอบโปรแกรม 
(Document และการจดบันทึก  

3 ช่ัวโมง 

3 การฝVกฝนและนําความรู&ไป
ประยุกต�ใช&ประโยชน� 
(Practicing and Utilizing 
Knowledge) 

Active Learning โดยให&ผู&เข&าร6วมโปรแกรมมีส6วนร6วม
กิจกรรม สามารถประยุกต�ใช&ทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานการมีส6วนร6วม
ในการอภิปราย (Discussion Participating) การ
จําลองประสบการณ�จริง (Simulating the Real 
Experience) การเรียนรู&ด&วยการลงมือปฏิบัติจริง 

3 ช่ัวโมง 
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ลําดับ ขั้นตอนท่ีใช� 
ในการเสริมสร�าง 

กิจกรรม ระยะเวล
า 

(Learning by Doing the Real Thing) และการ
นําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 

4 การประเมินความรู&และทักษะ
หลังการทดลอง (Post 
Assessment of Knowledge 
and Skill) 

การประเมินทักษะการสื่อสาร จากรูปแบบของ 
Project Based Assignment ท่ีประกอบด&วย การ
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน การระดมสมองในการ
ร6 วม กันประ ชุมเ ชิงปฏิ บัติการ   และการบันทึก
สังเกตการณ� 

2 ช่ัวโมง 

 

ในข้ันตอนการประเมินนี้ ผู&วิจัยดําเนินการประเมินผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ ด&วยเครื่องมือ 3 
ฉบับ ได&แก6 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ6มทดลองต6อโปรแกรม 2) การประเมินความรู&
เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรม
โฆษณา 3) การประเมินทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา และ สามารถแสดงรายละเอียดได&ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 เครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา 

ชุดการประเมิน ตัวบ/งชี้ 
ในการประเมิน 

ลักษณะข�อคําถาม เคร่ืองมือท่ีใช�
เก็บข�อมลู 

แหล/งข�อมลู 
เวลาในการ
เก็บข�อมลู 

ชุดท่ี 1 แบบประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของกลุ6มทดลองต6อ
โปรแกรม 

ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
กลุ6มทดลองท่ีมีต6อ
โปรแกรมฯ 

1) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมมีความ
พึงพอใจต6อโปรแกรมหรือไม6 
2) เน้ือหาและรูปแบบของการ
พัฒนาตามโปรแกรมมีความ
เหมาะสม หรือไม6 
3) สื่อและเอกสารประกอบ
โปรแกรมมีความเหมาะสม 
หรือไม6 
4) โปรแกรมมีประโยชน�หรือไม6 

แบบสอบถาม  
 

กลุ6มทดลอง 
สิ้นสุดการ
ดําเนินการ 
 

ชุดท่ี 2 แบบประเมิน
ความรู&เก่ียวกับ
ทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได&
ของพนักงาน
บริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 
ด&านการพูด การฟbง 
การเขียน และภาษา
กาย 

ความรู&เก่ียวกับ
การสื่อสารและ
การเจรจาต6อรอง 
เพ่ือมุ6งสู6การเจรจา
เชิงผลได&ของ
ผู&เข&าร6วมโปรแกรม  

1) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ มี
ความรู&ด&านทักษะการสื่อสาร
และการเจรจาต6อรอง ท่ีมุ6งสู6
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได&หรือไม6 
2) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ มี
ความรู&ด&านทักษะการสื่อสาร
และการเจรจาต6อรอง ท่ีมุ6งสู6
ทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได&เพียงใด 

แบบสอบถาม 
 

1) ดําเนินการ
กับกลุ6ม
ทดลอง และ
กลุ6มควบคุม 
2) ดําเนินการ
ท้ังก6อนและ
หลังการ
ทดลอง
โปรแกรมฯ 
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ชุดการประเมิน ตัวบ/งชี้ 
ในการประเมิน 

ลักษณะข�อคําถาม เคร่ืองมือท่ีใช�
เก็บข�อมลู 

แหล/งข�อมลู 
เวลาในการ
เก็บข�อมลู 

ชุดท่ี 3 แบบประเมิน
ทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การเจรจาเชิงผลได&
ของพนักงานบริหาร 
งานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 

ทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิง
ผลได& ท้ังทักษะ
การสื่อสารโดยการ
พูด ทักษะการ
สื่อสารโดยการ
เขียน ทักษะการ
สื่อสารโดยภาษา
กาย และทักษะ
การฟbง 

1) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ มี
ทักษะการสื่อสารและการ
เจรจาต6อรอง ท่ีมุ6งสู6ทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 
ด&านทักษะการสื่อสารโดยการ
พูด ทักษะการสื่อสารโดยการ
เขียน ทักษะการสื่อสารโดย
ภาษากาย และทักษะการฟbง
หรือไม6 
2) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ มี
ทักษะการสื่อสารและการ
เจรจาต6อรอง ท่ีมุ6งสู6ทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 
ด&านทักษะการสื่อสารโดยการ
พูด ทักษะการสื่อสารโดยการ
เขียน ทักษะการสื่อสารโดย
ภาษากาย และทักษะการฟbง
เพียงใด 

แบบทดสอบ  
 

1) ดําเนินการ
กับกลุ6ม
ทดลอง และ
กลุ6มควบคุม 
2) ดําเนินการ
ท้ังก6อนและ
หลังการ
ทดลอง
โปรแกรมฯ 

 
กระบวนการท่ี 1 การเตรียมการความรู�และทดสอบความรู�ก/อนการทดลอง (Preparing 

& Pre-test Knowledge) ระยะเวลา 30 วัน 
เปKาหมายของการเตรียมความรู� 
เนื้อหาสาระ องค�ความรู&ท่ีเก่ียวข&องกับการสื่อสาร และการเจรจาต6อรอง สื่อการสอนใน

รูปแบบอ่ืนๆ รูปแบบการอบรมท่ีเหมาะสมและสอดคล&องกับการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค&า 
กิจกรรมระหว6างการฝVกอบรม วิทยากรผู&เชี่ยวชาญ รวมถึง วันเวลา สถานท่ีการจัดฝVกอบรม และ
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

ส่ิงท่ีได�จากการจัดเตรียม 
1. ชุดการเรียนรู& 2 ชุด ประกอบด&วย ชุดการเรียนรู&ด&านทักษะการสื่อสาร และชุดการเรียนรู&

ด&านทักษะการเจรจาต6อรอง 
2. อินโฟกราฟฟuกทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 
3. รูปแบบการฝVกอบรม ประกอบด&วยการอภิปรายกลุ6ม (Group Discussion) การประชุม

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การระดมสมอง (Brainstorming)  
4. วิทยากรผู&เชี่ยวชาญด&านการสื่อสารองค�การ และการเจรจาต6อรอง 
5. รูปแบบกิจกรรม เกมส� เสริมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต6อรอง 
6. ชุดประเมินความรู& ด&านทักษะการสื่อสาร 
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กรบวนการท่ี 2 การปรับองค.ความรู�เบ้ืองต�นให�เท/าเทียมกัน (Preliminary Knowledge 
Adjustment)  

เปKาหมายของการเรียนรู� 
การศึกษาเรียนรู&ด&วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู&จากกลุ6ม (Group Learning) เพ่ือให&

เกิดความรู& (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) เก่ียวกับทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
เจรจาเชิงผลได& ท้ังด&านทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ทักษะการ
สื่อสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills) ทักษะการฟbง (Listening Skills) และ
ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills)  เพ่ือมุ6งสู6ทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 

ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. องค�ความรู&ท่ีเ กี่ยวกับการสื่อสารและการเจรจาต6อรอง เพ่ือมุ6งสู6การเสริมสร&างทักษะ          

การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&  
2. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติของการเป4นพนักงานบริหารงานลูกค&า ท่ีมีทักษะการสื่อสารเพ่ือ

การเจรจาเชิงผลได& 
3. วิธีการคิด การนําเสนอ และกระบวนการทํางานร6วมกับทีมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือมุ6งสู6การ

เสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 
 
รูปแบบการพัฒนา 

กิจกรรม รายละเอียด องค.ประกอบหลัก ระยะเวลา 
การปฐมนิเทศ อธิบายวัตถุประสงค�ของโปรแกรม 

การเตรียมความพร&อม การละลาย
พฤติกรรม การสร&าง และสัมพันธภาพ
ท่ีดีต6อกัน รวมถึงการศึกษาจาก
เอกสารประกอบโปรแกรม 

1. วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
จัดการอบรม ท่ีมีทักษะการสื่อสาร จูง
ใจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
2. สื่อการเรยีนรู&ท่ีน6าสนใจ 
3. เอกสารประกอบการเรียนรู& 

30 นาที 

การศึกษาจาก
การเรยีนรู&สื่อ
มัลตมิีเดยี 
(Multi-media) 
และการเรียนรู&
จากเอกสารคู6มือ
ประกอบ
โปรแกรม 
(Document) 

ศึกษาด&วยตนเอง ประกอบการ
บรรยายจากผู&เช่ียวชาญ  

1. คู6มือการเรยีนรู& “การสื่อสารและ
การเจรจาต6อรอง” 
2. วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด&าน
การสื่อสารและการเจรจาต6อรอง 
3. อินโฟกราฟฟuกทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 
4. การจดบันทึกเพ่ือสั่งสม
ประสบการณ� 

60 นาที 

การเรยีนรู&จาก
ประสบการณ�
ตรงของบุคคลท่ี
ช่ืนชอบ (Idol) 
การเรยีนรู&จาก
การฟbงบรรยาย 

เรียนรู&ความสาํคัญของการสื่อสาร 
เรียนรู&รูปแบบและแนวทางการ
ประยุกต�ใช&ทักษะการสื่อสารท่ีเป4นเลิศ
ผ6านผู&มีประสบการณ� ท้ัง 3 มิติคือ 
ลูกค&า  ผู&อํานวยการกลุ6มงาน
บริหารงานลูกค&า และผู&อํานวยการ

1. กรณีศึกษา (Case Studies) ธุรกิจ
ท่ีใช&บริการธุรกิจบริษัทใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 
2. ประสบการณ�จากผู&มสี6วนได&ส6วน
เสีย (Stakeholder) ในอุตสาหกรรม
โฆษณา 

90 นาที 
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กิจกรรม รายละเอียด องค.ประกอบหลัก ระยะเวลา 
(Listening a 
Lecture) 

ฝ�ายสร&างสรรค�งานโฆษณา รวมถึง
อภิปราย วิเคราะห� วิพากษ� ด&านการ
สื่อสารองค�การ และฟbงบรรยายจาก
ผู&เช่ียวชาญ 

3. การจดบันทึกเพ่ือสั่งสม
ประสบการณ�ด&านทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 

 
กระบวนการท่ี 3 การฝSกฝนและนําความรู�ไปประยุกต.ใช�ประโยชน. (Practicing and 

Utilizing Knowledge : PUK)  
เปKาหมายของการเตรียมความรู� 
เป4นการฝVกฝนให&เกิดความรู&และทักษะ (Practicing Knowledge and Skills) และนําเอา

ความรู&ไปประยุกต�ใช&ให&เกิดทักษะ (Utilizing to Skills) 
ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. วิธีการคิดและการปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และเสริมสร&างทักษะการ

สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&  
2. ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& ท้ังด&านการสื่อสารโดยการพูด การสื่อสารโดย

การเขียน การสื่อสารโดยการภาษากาย และด&านการฟbง  
3. ประยุกต�ทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ตามสถานการณ�อย6างเหมาะสม 
รูปแบบการพัฒนา 

กิจกรรม รายละเอียด องค.ประกอบหลัก ระยะเว
ลา 

บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู&
ร6วมกันแบบกลุ6ม
ผ6านโครงการท่ี
ได&รับมอบหมาย 

บูรณาการกระบวนการเรียนรู&ร6วมกันแบบกลุ6มผ6าน
โครงการท่ีได&รับมอบหมาย (Integrated Group 
Action Learning Based on Project Assignment) 
โดยมอบหมายโครงการท่ีสอดคล&องกับสถานการณ�การ
ทํางานจริงโดยการใช&สถานการณ�จําลอง (Simulations) 
โดยจําลองสถานการณ�การรับบรฟีจากลูกค&า เพ่ือ
ฝVกฝนทักษะการฟbง ทักษะการเขียน จําลอง
สถานการณ�การนําเสนอผลงานลูกค&า เพ่ือฝVกฝนทักษะ
การพูด ทักษะการใช&ภาษากาย และทักษะการฟbง 
ร6วมกับการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
เพ่ือให&พนักงานบริหารงานลูกค&าลงมือฝVกฝนและ
ประยุกต�ใช&องค�ความรู&จริงๆ นอกจากน้ันมอบหมายให&
พนักงานระดมสมองร6วมกัน (Brainstorming) เพ่ือ
แลกเปลีย่นความรู&โดยการให&ค&นคว&า รูปแบบการ
สนทนาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�ต6างๆ ของ
กระบวนการทํางานจริงของพนักงานบริหารงานลูกค&า 
ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
แล&วนําเสนอผลงานท่ีศึกษาค&นคว&ามา 

1. โครงงานท่ีมี
ความท&าทาย 
น6าสนใจ สอดคล&อง
กับบริบทของการ
ปฏิบัต ิงานจริง 
และเป4นสิ่งท่ี
สามารถนําไป
ประยุกต�ใช&ได&จริงใน
การดําเนินกิจกรรม
หรือปฏิบัตภิาระกิจ
ในองค�การ 
2. วิทยากรและ
วิทยากรร6วมมีความ
เช่ียวชาญในการ
เป4นผู&ให&คําแนะนํา 
และการให&ผล
สะท&อนกลับ 
3. การวิพากษ�อย6าง
สร&าง สรรค� 

3 ช่ัวโมง 
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กระบวนการท่ี 4 การประเมินความรู�และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of 
Knowledge and Skill: PAKS)  
 เปKาหมายของการเรียนรู� 

การประเมินผลตามผลงานของการดําเนินการ โดยผ6านกระบวนการประเมินจากรูปแบบของ 
Project Based Assignment ท่ีประกอบด&วย การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการร6วมกัน
ทํางานเป4นทีม การวิพากษ�อย6างสร&างสรรค�ในกิจกรรมการเรียนรู&โดยผู&เชี่ยวชาญ และการบันทึก
สังเกตการณ� 

ส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู� 
1. ผลเชิงประจักษ�ผ6านกระบวนการเรียนรู&จาก Project Based Assignment 
2. สามารถวัดประเมินผลความรู&และทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& ของพนักงาน

บริหารงานลูกค&า ผ6านกระบวนการทํางานท่ีได&รับมอบหมาย และนําเสนอผลการปฏิบัติ 
3. การประยุกต�ความรู&ท่ีได&ไปสู6กระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถวิพากษ�ได&อย6างมีประโยชน� 
รูปแบบการพัฒนา 
 

กิจกรรม รายละเอียด องค.ประกอบหลัก ระยะเวลา 
PAKS ประเมิน ทบทวน และสรุปผลการ

ประยุกต�ใช&ความรู&สู6ภาคปฏิบัติ  
1. พ่ีเลี้ยงประจํากลุ6ม 
2. วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญใน
การให&คําแนะนํา และ Feedback 
3. การจดบันทึกเพ่ือสั่งสม
ประสบการณ� 
4. แบบประเมินท้ัง 2 แบบในช6วง
หลังการพัฒนาเสร็จสิ้น 

1 ช่ัวโมง 

การมีส6วนร6วมใน
กิจกรรมและ 
การนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน 
 

นําเสนอผลงานจากกิจกรรม/โครงการ
ท่ีได&รับมอบหมายซ่ึงสอดคล&องกับงาน
ของพนักงานบริหารลูกค&า ด&านการใช&
ทักษะการพูด การฟbง การเขียน และ
ทักษะการใช&ภาษากาย 

1. วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญใน
เรื่องการการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิงผลได& ให&คําแนะนํา และ
Feedback 
2. เอกสารประกอบโปรแกรม 
3. การบันทึกการเรียนรู& 
4. แบบประเมินทักษะท้ัง 4 ด&าน
ช6วงหลังการพัฒนาเสร็จสิ้น 

1 ช่ัวโมง 
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ส่ืออินโฟกราฟฟ]คการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได� 
 

ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  
 “การสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&” 

 

 “วัตถุประสงค�ของผู&ส6งสาร” 

 “องค�ประกอบของการสื่อสาร 5 ประการคือ” 

  “1 ผู&ส6งสาร Sender” 

  “ทักษะการสื่อสารท่ีเออีจําเป4นต&องรู&” 

 

“1 ทักษะการพูด เออีควรมีทักษะการทักทาย 
การสนทนา การลาลูกค&า...” 
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 

“2 ทักษะการเขียน เออีควรมีภาษาท่ีถูกต&อง 
สั้น กระชับ ...” 

 “3 ทักษะการใช&ภาษากาย เพ่ือให&ผู&พูดเห็นว6า
คุณกําลังฟbงอย6างต้ังใจ ควรใช&การประสาน
สายตา ...” 

  “4 ทักษะการฟbง ฟbงอย6างกระตือรือร&นด&วย
ความต้ังใจ มีสมาธิ และสามารถจับประเด็น
สําคัญได&..” 

 สถานการณ�การทํางานของพนักงาน 
บริหารงานลูกค&า 

  “รูปแบบสถานการณ�และการสนทนาท่ี
เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค&า...” 

 สถานการณ. การรับบรีฟจากลูกค�า 
“สถานการณ�ท่ี 1 การรับบรีฟจากลูกค&า...” 
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  
 “ทักษะการสื่อสารท่ีจําเป4น ทักษะการพูด 

ทักษะการเขียน ทักษะการฟbง...” 

 “แนวทางการสนทนาท่ีเหมาะสม...การทักทาย
ลูกค&า และชมเชย” 

 ระหว/างการสนทนา 
“...รบกวนคุณแหม6ม ช6วยขยายความเรื่องจุดขายของ
รถรุ6นน้ีให&ชัดเจนอีกหน6อยได&มั้ยครับ...” 

 

“ในระหว6างการสนทนา เมื่อต&องการแสดงความ
คิดเห็น...” 

 

“ผมคิดว6า หรือ ตามความเห็นของผมคือ...” 

 

การลาลูกค�า 
“การลาเมื่อลูกค&าให&ข&อมลูเสร็จ” 

 

 “ขอขอบคุณ คุณแหม6มมากนะครับ ท่ีให&โอกาส
บริษัทของผม ได&มีส6วนร6วมในโครงการน้ี ผมจะรีบ
นําไปวางแผนงานแล&วกลับมานําเสนอคุณแหม6มและ
ทีมงานอีกครั้ง ในวันท่ี 25 มิถุนายน ท่ีจะถึงน้ีนะครับ
...” 
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 

“เจรจาต6อรองในกรณีท่ีเห็นว6า อาจจะส6งมอบงาน
ลูกค&าไม6ทัน” 

 

 

“คุณแหม6มครับ วันท่ีนําเสนองานรอบแรก ตามท่ีคณุ
แหม6มได&แจ&งเมื่อสักครู6น้ัน ผมเห็นว6ารายละเอียด
ค6อนข&างมาก ผมอยากให&งานออกมาสมบูรณ�ท่ีสุด ผม
ขออนุญาตขยับวันเสนองานออกไปอีกสักสองสามวัน 
ไม6ทราบว6าสะดวกหรือไม6ครับ...” 

 

สถานการณ.การเตรียมบรีฟฝ̂ายสร�างสรรค. 
“สถานการณ�ท่ี 2 เตรียมบรีฟฝ�ายสร&างสรรค�...” 

 

“ทักษะการสื่อสารท่ีจําเป4น คือทักษะการเขียน ตามท่ี
กล6าวไว&ข&างต&น” 

 

สถานการณ.การบรีฟฝ̂ายสร�างสรรค. 
“สถานการณ�ท่ี 3 บรีฟฝ�ายสร&างสรรค�...” 

 

 

การทักทายและชมเชย 
“สวัสดีครับพ่ีอาร�ม ตัดผมทรงใหม6มาดูเด็กมาก
เลยนะครับ..” 

 

ระหว/างการสนทนา 
“...ตามท่ีผมได&รับบรีฟมาจากลูกค&าเม่ือวัน
อังคาร ผมอยากให&พ่ีอาร�มช6วยออกแบบโบว�
ชัวร� ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ครับ” 
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 

“ตามท่ีผมบรีฟไปสักครู6 มีประเด็นไหนท่ีพ่ี
อาร�มสงสัยหรือต&องการรายละเอียดเพ่ิมเติม
ม้ัยครับ...” 

 

การลาและการนัดหมายครั้งต/อไป 
“ขอขอบคุณพ่ีอาร�มมากนะครับ เราเจอกันอีก
ทีวันท่ี 23 มิถุนายน ตอนบ6ายสองเพ่ือประชุม
ภายในก6อนไปนําเสนอลูกค&านะครับ” 

 

สถาการณ.การประชุมภานใน 
“สถาการณ�ท่ี 4 ประชุมภายในก6อนนําเสนอลูกค&า” 

 

การทักทายและชมเชย 
“สวัสดีครับพ่ีอาร�ม ผมแอบได&ยินคนชมว6างานออกมา
สวย อยากเห็นแล&วครับ” 

 

ระหว/างการสนทนา 
“งานของพ่ีอาร�มสวยทุกช้ินเลยครบั แต6มีปรระเด็น
หน่ึงท่ีสําคัญมากครับ ต&องขอรบกวนพ่ีอาร�มให&ช6วย
เพ่ิมให&ดเวยนะครับ” 

 

 

การเจรจาต/อรอง 
“...พ่ีอาร�มครับจุดน้ีลูกค&าย้ําว6ามันสําคัญมากเลยนะ
ครับ ผมคิดว6าถ&าพ่ีอาร�ม ยอมเสียเวลาอีกนิดหน่ึงเพ่ือ
ปรับแก&ไปเลย เมื่อลูกค&าเห็นงานสวยและสมบูรณ�ของ
พ่ีแล&วต&องประทับใจและซ้ืองานของพ่ีแน6ๆ เลยครับ” 

 

การลา 
“ขอบคุณพ่ีอาร�ม มากนะครับ งานสวยๆแบบน้ีผม
มั่นใจว6าลูกค&าต&องประทับใจแน6นอนครับ” 
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา บทสนทนา  

 

สถาการณ.การนําเสนองานลูกค�า 
“สถานการณ�ท่ี 5 นําเสนองานลูกค&า” 

 

“ทักษะการสื่อสารท่ีจําเป4น ทักษะการพูด 
ทักษะการเขียน ทักษะการฟbง และทักษะการ
ใช&ภาษากาย” 

 

การทักทายลูกค�าและชมเชย 
“สวัสดีครับคุณแหม6มสบายดีนะครับ คุณ
แหม6มทําผมทรงใหม6ดูน6ารักสดใสมากเลยครับ 
... ขอแสดงความยินดีด&วยนะครับ ยอดขาย
เดือนท่ีผ6านมาเพ่ิมข้ึนต้ัง 10%...” 

 

 

การเข�าการนําเสนองาน 
“ตามท่ีคุณแหม6มได&ให&ข&อมูลไว&เม่ือสัปดาห�ก6อน 
วันนี้ผมและทีมงานขอนําเสนอผลงานท่ีร6วมกัน
พัฒนามาโดยขอเริ่มจากคุณแมรี่ และตามด&วย
คุณอาร�มนะครับ ขออนุญาตเริ่มจากคุณแม6รี่
เลยนะครับ...” 

 

เม่ือนําเสนองานเสร็จ 
“สวยถูกใจทุกชิ้นเลยใช6ม้ัยครับ หรือ คุณ
แหม6มชอบงานชิ้นไหนเป4นพิเศษครับ” 

 

 

การลาลูกค�า 
 “ขอบคุณ คุณแหม6มมากนะครับ สําหรับ
ข&อเสนอแนะท่ีคุณแหม6มแนะนํานั้นผมจะรีบ
นําไปปรับแก& แล&วนํากลับมานําเสนอคุณแหม6ม
อีกครั้งหนึ่ง ในวันท่ี 28 มิถุนายน นะครับ...”  
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คํานํา 

 เอกสารชุดการเรียนรู&นี้ ผู&วิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือใช&เป4นเอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา สําหรับใช&พัฒนา
ความรู&ความเข&าใจและเกิดทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า 
และมุ6งหวังให&มีการนําความรู& และทักษะท่ีได&ไปประยุกต�ใช& ในการดําเนินกิจกรรมในธุรกิจโฆษณา
อย6างมีประสิทธิภาพต6อไป 
 ผู&วิจัยหวังเป4นอย6างยิ่งว6าเอกสารชุดนี้จะเป4นประโยชน�ต6อพนักงานบริหารงานลูกค&าและ
ผู&สนใจท่ัวไป  
 สุดท&ายนี้ ขอขอบคุณผู&ทรงคุณวุฒิ อาจารย�ท่ีปรึกษา และผู&เขียนตํารา หนังสือทุกเล6มท่ีนํามา
อ&างอิงในเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงนับได&ว6าเป4นเอกสารท่ีเป4นประโยชน�อย6างยิ่งต6อการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ� 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สารบัญ 
 

เอกสารประกอบโปรแกรมชุดท่ี 1 การส่ือสาร (Communication) 
1. ความหมายและความสําคัญ          
2. วัตถุประสงค�ของการสื่อสาร         
3. องค�ประกอบของการสื่อสาร        
4. รูปแบบและกระบวนการสื่อสารในองค�การ       
5. บทบาทของผู&ส6งสารและผู&รับสาร        
6. ประเภทของการสื่อสาร         
7. วิธีการสื่อสาร           
    6.1 ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) 
    6.2 ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills)  
    6.3 ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills)  
    6.4 ทักษะการฟbง (Listening Skills) 
8. ปbญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในหน6วยงาน      
 

เอกสารประกอบโปรแกรมชุดท่ี 2 การเจรจาต/อรอง (Negotiation)     
 1. ความหมายและความสําคัญ        
 2. ทฤษฎีในการเจรจาต6อรอง        
 3. กระบวนการและข้ันตอนในการเจรจาต6อรองแบบผสมผสาน    
 4. การวางแผนในการเจรจาต6อรอง        

5. ลักษณะของการเป4นนักเจรจาต6อรองท่ีดี       
6. สถานการณ�การเจรจาเชิงผลได&        
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เอกสารประกอบโปรแกรมชุดท่ี 1.1 
 

การสื่อสาร (Communication) 
 
1. ความหมายและความสําคัญ 

การสื่อสารหมายถึง การรับรู&ข&อมูลข6าวสารร6วมกันของมนุษย�ท่ีแสดงออกทางภาษา โดยการ
ใช&ภาษาพูด ภาษาท6าทาง หรือภาษาเขียน รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมต6างๆ ของมนุษย� 
(ขนิษฐา จิตชินะกุล, 2557: 1) ร็อบบินส�และโคลเตอร� (2008: 132) ให&ความหมายของการสื่อสารไว&
ว6า คือการถ6ายโอนและการทําความเข&าใจในความหมาย ส6วนแมคเชน และฟอน กลินาว (McShane 
and Von Glinow, 2005: 324) ให&ความหมายของการสื่อสารว6า หมายถึงกระบวนการส6งผ6าน
ข6าวสาร และการทําความเข&าใจกันระหว6างคนสองคนข้ึนไป เบลช�และเบลช� (Belch & Belch, 2004: 
5) ให&ความหมายว6า การสื่อสาร คือ การท่ีผู&ส6งและผู&รับ ทําการส6งผ6านข&อมูลข6าวสาร แลกเปลี่ยน
ความคิด หรือกระบวนการทําความเข&าใจความหมายร6วมกันนั่นเอง โดยสรุปแล&วการสื่อสาร หมายถึง
กระบวนการท่ีผู&ส6งสารกับผู&รับสารใช&เป4นเครื่องมือ เพ่ือทําความเข&าใจในความหมาย ของข&อมูล
ข6าวสาร ท่ีท้ังสองฝ�ายดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ผ6านสื่อต6างๆเช6นคําพูด ท6าทาง รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�ต6างๆ 

ร็อบบินส�และโคลเตอร� ยังกล6าวถึงความสําคัญของการสื่อสารว6ามีความสําคัญต6อผู&บริหาร
และองค�การ เพราะการสื่อสารนั้นทําหน&าท่ีสําคัญ 4 ประการคือ (1) ควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 
ในสายการบังคับบัญชาของทุกองค�การ (2) จูงใจพนักงาน เพราะผู&บริหารต&องอธิบายรายละเอียดของ
งาน ในการมอบหมายงานให&ผู&ใต&บังคับบัญชา (3) เป4นสิ่งท่ีพนักงานใช&สําหรับพูดคุยแสดงความรู&สึก
ต6างๆ รวมถึงใช&ปรับทุกข�สุขกัน และ (4) ใช&แลกเปลี่ยนข&อมูลข6าวสาร ท่ีเก่ียวกับงาน หน6วยงาน เพ่ือน
ร6วมงาน สิทธิประโยชน� และข&อมูลข6าวสารอ่ืนๆ ส6วน จอร�จและโจนส� (George and Jones, 2005: 
438-440) กว6าวว6าการสื่อสารในองค�การนั้นมีหน&าท่ี 4 ประการคือ (1) การให&ความรู& แก6สมาชิก
องค�การ (2) การจูงใจสมาชิกในองค�การ เพราะใช&เป4นศูนย�กลางในการจูงใจ (3) การควบคุมและการ
ประสานงานกิจกรรมของกลุ6ม และ (4) การแสดงความรู&สึกและอารมณ� 
 
2. วัตถุประสงค.ของการส่ือสาร 
 การสื่อสารจะประสบความสําเร็จได&นั้น ผู&สื่อสารจําเป4นต&องกําหนดวัตถุประสงค�ของการ
สื่อสารให&ชัดเจน สามารถจําแนกวัตถุประสงค�ของการสื่อสารตามผู&ส6งสารและผู&รับสารได&ดังนี้คือ 
 2.1 วัตถุประสงค�ของผู&ส6งสาร  

2.1.1 เพ่ือแจ&งให&ทราบ (Inform) หมายถึง ผู&ส6งสารต&องการสื่อสารเพ่ือท่ีจะบอก แจ&ง
หรือชี้แจงข6าวสาร เรื่องราว เหตุการณ� สถานการณ� ข&อมูล หรือสิ่งต6างๆท่ีต&องการให&ผู&รับสารรับรู&หรือ
เกิดความเข&าใจ 

2.1.2 เพ่ือสอนหรือให&การศึกษา (teach or education) หมายถึง ผู&ส6งสารต&องการท่ี
จะสอนวิชาความรู&หรือเรื่องราวท่ีเป4นลักษณะเชิงวิชาการ เพ่ือให&ผู&รับสารได&รับความรู&เพ่ิมข้ึน 
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2.1.3 เพ่ือสร&างความพอใจหรือให&ความบันเทิง (pleasantness or entertainment) 
หมายถึง ผู&ส6งสารต&องการให&ผู&รับสารเกิดความรื่นเริง บันเทิงใจจากสารท่ีผู&สื่อสารส6งออกไป ท้ังใน
รูปแบบการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท6าทาง 

2.1.4 เพ่ือเสนอหรือเพ่ือจูงใจ (propose or persuade) หมายความว6า ผู&ส6งสารทําการ
เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่ต6อผู&รับสาร และต&องการจูงใจให&ผู&รับสารเกิดความคล&อยตามหรือยอมรับและ
ปฏิบัติตาม 
 2.2 วัตถุประสงค�ของผู&รับสาร 

2.2.1 เพ่ือทราบ (understand) หมายถึงการท่ีผู&รับสารเข&าร6วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
เพ่ือรับทราบเรื่องราวข6าวสาร เหตุการณ�หรือข&อมูลท่ีผู&ส6งสารแจ&งหรือชี้แจง 

2.2.2 เพ่ือเรียนรู& (learn) หมายถึงการแสวงหาความรู&เ พ่ิมเติมของผู&รับสารจากการ
สื่อสาร โดยเนื้อหารสาระของสารนั้นเก่ียวกับความรู&และวิชาการ 

2.2.3 เพ่ือหาความพอใจ (pleasantness) หมายถึงการรับสารเพื่อความบันเทิง 
ต&องการความผ6อนคลาย และความสบายใจให&กับตนเอง 

2.2.4 เพื่อตัดสินใจ (decide) หมายถึงการรับข&อมูล ข6าวสาร ความรู&  รวมถึง
ข&อเสนอแนะหรือสิ่งจูงใจจากผู&ส6งสารแล&วผู&รับสารนําข&อมูลต6างๆเหล6านั้นมาเป4นปbจจัยช6วยการ
ตัดสินใจให&กระทําการอย6างใดอย6างหนึ่ง 
 
3. องค.ประกอบของการส่ือสาร 
 กอร�ดอนและคณะ (Gordon et al, 1990: 319) กล6าวว6าการสื่อสารว6า มีองค�ประกอบ
สําคัญๆ 4 ประการคือ (1) ผู&ส6งสาร (Sender) คือผู&ท่ีทําการส6งข&อมูลข6าวสารไปยังผู&อ่ืน (2) สาร 
(Message) คือสิ่งท่ีต&องการให&ผู&อ่ืนรู& ซ่ึงเป4นได&ท้ังข&อมูล ความคิดและความรู&สึก รวมถึงความเชื่อ (3) สื่อ 
(Communication channel) คือช6องทางท่ีใช&ในการติดต6อกันระหว6างผู&ส6งและผู&รับ (4) ผู&รับสาร 
(Receiver) คือผู&ท่ีผู&ส6งต&องการให&รับรู&ข&อมูลข6าวสารนั่นเอง ในขณะท่ี ร็อบบินส�และโคลเตอร� กล6าวว6า
การติดต6อสื่อสารระหว6างบุคคลนั้น มีองค�ประกอบ 7 ส6วนคือ (1) ผู&ส6งข6าวสาร (Sender) (2) ข6าวสาร
ท่ีต&องการส6ง (Message) (3)การแปลงข6าวสารท่ีต&องการส6งเป4นข&อความหรือคําพูดหรือสัญญลักษณ� 
(Encoding) (4) ช6องทางหรือสื่อท่ีใช&ส6งข6าวสาร (Medium) (5) ผู&รับข6าวสาร (Receiver) (6) การ
แปลงข6าวสาร หรือการตีความ หรือการทําความเข&าใจข6าวสารท่ีได&รับ (Decoding) และ(7) การ
ย&อนกลับ (Feedback)จากผู&รับข6าวสาร (Robbins & Coulter, 2008: 133) ส6วนกอบกาญจน� วิเศษรัมย� 
(2556: 13-14) แบ6งองค�ประกอบของการสื่อสารออกเป4น 5 ส6วนคือ (1) ผู&ส6งสาร (2) สาร (3) สื่อ 
(4) ผู&รับสาร และ (5) ผลของการสื่อสาร  
 
4. รูปแบบและกระบวนการส่ือสารในองค.การ 

รูปแบบของการส่ือสารทางธุรกิจ (Pattern of Business Communication) 
1. รูปแบบของการสื่อสารภายใน (Internal Communication Patterns) ทีมีช6องทางการ

ไหลท้ังแนวต้ัง แนวนอน หรือผ6านเครือข6ายในแนวต้ัง ซ่ึงการไหลของข6าวสารจะไหลจากบนลงล6าง
หรือจากล6างข้ึนบน เช6นการแจ&งนโยบาย แผนการ การออกคําสั่ง การสั่งการไปตามสายงานจนถึงผู&รับสาร 
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ส6วนการไหลของข6าวสารในแนวนอนนั้นมักเกิดข้ึนระหว6างพนักงานหรือหน6วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข&อมูลหรือการประสานงาน สําหรับการสื่อสารแบบเครือข6ายนั้น ข6าวสารจะไหลอย6างอิสระของคนใน
องค�การนั้น 

2. รูปแบบการสื่อสารภายนอก (External Communication Patterns) คือการ
ติดต6อสื่อสารทางธุรกิจกับภายนอก เช6นกับลูกค&า กับผู&จัดหาสินค&า กับ Production House กับ 
Supplier เป4นต&น โดยข&อมูลข6าวสารท่ีทําการติดต6อสื่อสารกันนั้น มีท้ังจากการเขียน การเจรจา
ระหว6างธุรกิจ ซ่ึงมีท้ังในรูปของจดหมาย รายงาน คําสั่งซ้ือ หรือการพูดคุยทางโทรศัพท� เป4นต&น 

กระบวนการส่ือสาร (The Communication Process)  
 นักการสื่อสารที่ดีนั ้นต&องมีความเข&าใจในกระบวนการสื่อสาร และต&องสามารถทําการ
วิเคราะห�ตัวแบบของกระบวนการสื่อสาร ได&ด&วย ดังรูปภาพ 
 

          
                   
ภาพท่ี 1 กระบวนการติดต6อสื่อสาร  
ท่ีมา: วิเชียร วิทยอุดม,  พฤติกรรมองค.การ,  (กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟuลม�และไซเท็กซ� จํากัด, 2547), 
9. 
  

การสื่อสารให&ประสบความสําเร็จนั้น ผู&สื่อสารต&องศึกษาสภาพแวดล&อมซ่ึงมีความซับซ&อน 
และสิ่งรบกวนท่ีมีอยู6 ถ&ามีสิ่งรบกวนมากจําเป4นต&องกําจัดสิ่งรบกวนออกไป นอกจากนั้นจําเป4นต&อง
ทราบถึงวัฒนธรรมองค�การ บุคลิกภาพ ผู&นําท้ังในอดีตและปbจจุบัน ทัศนคติ ประเพณี เป4นต&น 
 

5. บทบาทของผู�ส/งสารและผู�รับสาร 
1. บทบาทของผู&ส6งสาร ในกระบวนการสื่อสาร เช6นการคัดเลือกประเภทของข&อความ การ

วิเคราะห�ผู&รับสาร การใช&มุมมองของตนเอง การเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับ การขจัดสิ่งรบกวนการ
สื่อสาร 

2. บทบาทของผู&รับสาร คือผู&ฟbง ผู&อ6านหรือผู&สังเกตการณ�ในกระบวนการสื่อสสาร เช6นการฟbง
หรืออ6านอย6างรอบคอบ การเปuดรับความแตกต6างของผู&ส6งสารและความคิดใหม6ๆ การจดบันทึก การ
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เตรียมกาตอบกลับไปยังผู&ส6งสามรให&เหมาะสม การถามคําถามเพ่ือให&ข&อความมีความชัดเจน (วิเชียร 
วิทยอุดม, (2551: 10-11) 

จากกระบวนการสื่อสารนั้น ผู&ส6งสารมีบทบาทท่ีสําคัญ แล&วผู&ส6งสารต&องมีคุณสมบัติรวมถึงมี
ความสามารถดังต6อไปนี้ด&วย ((วิเชียร วิทยอุดม, (2551: 11-18) 

1. สามารถเลือกใช& ประเภทและช6องทางของการสื่อสารได&อย6างเหมาะสม ว6าจะเลือกใช&การ
พูด หรือการไม6ใช&คําพูด รวมถึงเลือกช6องทางท่ีเหมาะสม เช6นอีเมล� สนทนาทางโทรศัพท� กระประชุม
ด&วยตัวเอง เป4นต&น 

2. สามารถวิเคราะห�ผู&รับสารตามทัศนะของคุณ ใน 4 เรื่องคือ ความรู& ความสนใจ ทัศนคติ 
และปฏิกิริยาทางอารมณ�  

3. สามารถในการใช&มุมมองของตัวเอง จากการท่ีมีความเข&าใจผู&รับสารได&ตรงประเด็น จาก
การเรียนรู&ผู&รับสารในเรื่องเหล6านี้คือ การวิเคราะห�ผู&รับสาร ความรู& ความสนใจ ทัศนคติ และปฏิกิริยา
ทางอารมณ�  

4. การเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับจากผู&รับสาร  
5. สามารถขจัดสิ่งรบกวนการสื่อสาร ท่ีเป4นปbจจัยใดๆ ท่ีเป4นอุปสรรคต6อความสําเร็จ เช6น 

การเลือกใช&คํา การให&ความหมายโดยนัยและข&อสรุป เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคําไวยกรณ�
และโครงสร&างประโยค การเลือกประเภทของข6าวสาร ลักษณะของผู&ส6งสาร ปbจจัยสิ่งแวดล&อม 
ความสามารถของผู&รับสาร การฟbง เป4นต&น 
 
6. ประเภทของการส่ือสาร 

การสื่อสารในองค�การ ประกอบด&วยวิธีการท่ีหลากหลายและแตกต6างกันไป ข้ึนอยู6กับความ
เหมาะสมของแต6ละประเภทของการสื่อสาร นักวิชาการได&แบ6งประเภทของการสื่อสารออกเป4นหลาย
ประเภทแตกต6างกันไปตามกฏเกณฑ�ท่ีนํามาใช&เป4นหลักในการจําแนก ซ่ึงแบ6งออกได&ดังนี้ 

1. การสื่อสารแบบเป4นทางการ (Formal Communication) หมายถึง การสื่อสารท่ีเป4นไป
ตามสายการบังคับบัญชา มีระเบียบแบบแผน แบ6งได&เป4น 3 แบบ คือ 1) การสื่อสารจากบนนลงล6าง 
(Downward Communication) 2) การสื่อสารจากระดับล6างขึ้นไปสู6ระดับบน (Upward 
Communication) 3) การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต6อไปนี้ 

1.1 การสื่อสารจากบนลงล6าง (Downward Communication) หมายถึง การสื่อสารจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งท่ีอยู6ตํ่ากว6าในสายการบังคับบัญชา การสื่อสารชนิดนี้เก่ียวกับการสั่งการและ
การควบคุมพนักงาน เป4นการสื่อสารในเรื่องเก่ียวกับการทํางานท่ีเน&นในเรื่องภารกิจท่ีทําและต&องการ
ให&พนักงานกระทํา การสื่อสารจากบนลงล6างเก่ียวข&องกับเรื่องวัตถุประสงค�ขององค�การ นโยบาย 
วิธีการ หน&าท่ีงานตามตําแหน6ง และข&อมูลข6าวสารต6างๆ ท่ีมีความสําคัญต6อการทํางาน การปฏิสัมพันธ�
ระหว6างกันของแผนกต6าง ๆ ในองค�การ 

1.2 การสื่อสารจากล6างข้ึนบน (Upward Communication) หมายถึง การสื่อสารจาก
ล6างข้ึนบนเป4นไปเพ่ือการประเมินผลการทํางานของพนักงานในเรื่องเก่ียวกับผลการทํางาน ปbญหา
อุปสรรคในการทํางาน เทคนิคท่ีใช&ในการสื่อสารจากล6างข้ึนบนคือการสื่อสารพูดคุยกันอย6างไม6เป4น
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ทางการกับพนักงาน การสํารวจทัศนคติ การร&องทุกข�ของพนักงาน การใช&ระบบข&อเสนอแนะ คําร&องทุกข� 
ข&อคิดเห็น การขออนุมัติ และการใช&นโยบายเปuดประตู (Open door) เพ่ือให&พนักงานเข&ามาพูดคุยได&
ตลอดเวลา ผลท่ีได&รับจากการสื่อสารจากล6างข้ึนบนจะช6วยให&องค�การประสบความสําเร็จมากข้ึนใน
อนาคต 

1.3 การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) หมายถึง การสื่อสารจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามแนวนอน หรือเป4นการสื่อสารระหว6างบุคคลในระดับเดียวกันตาม
แนวนอนของสายการบังคับบัญชา แต6ไม6ได&มีความสัมพันธ�กันในเชิงผู&บังคับบัญชา โดยมีจุดมุ6งหมาย
ของการสื่อสารเพ่ือเน&นท่ีการประสานงานระหว6างแผนกต6างๆ และการพัฒนาแผนงานใหม6ๆ สําหรับ
อนาคตโดยผ6านการสื่อสารตามแนวนอนทําให&เกิดความสัมพันธ�อันดีท่ีจะช6วยให&เกิดการประสานงานท่ี
ดีข้ึนในการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ 

2. การสื่อสารแบบไม6เป4นทางการ (Informal Communication) หมายถึง การสื่อสารท่ี      
ไม6เป4นไปตามสายการบังคับบัญชา โดยมีรูปแบบการสื่อสารท่ีอาศัยความสัมพันธ�ระหว6างบุคคลของ
สมาชิกในองค�การ เช6น การสื่อสารระหว6างเพ่ือนร6วมงาน ท่ีไม6ได&เกิดข้ึนจากการทํางานตามตําแหน6ง
หน&าท่ีการงาน ซ่ึงรูปแบบของการสื่อสารอย6างไม6เป4นทางการนี้อาจเรียกว6า เถาองุ6น (Grapevine) 
ประกอบด&วยลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ (1) เกิดข้ึนอย6างไม6เป4นทางการในองค�การ (2) ผู&บริหาร 
ไม6สามารถควบคุมได&และไม6มีอิทธิพลที่จะกระทําใดๆ ได&กับเถาองุ6น (3) กลุ6มขยายใหญ6ข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความต&องการ หรือผลประโยชน�ของแต6ละคน 

การทําความเข&าใจเรื่องเถาองุ6นจะทําให&เข&าใจการสื่อสารในองค�การมากยิ่งข้ึน เพราะ
ประมาณกว6า 70 % ของการสื่อสารท้ังหมดในองค�การเป4นแบบไม6เป4นทางการ ไม6เพียงแต6การสื่อสาร
แบบไม6เป4นทางการจะเป4นการสื่อสารท่ีมีจํานวนมากเท6านั้นแต6ยังมีความเร็วมากด&วย ยิ่งไปกว6านั้น
พนักงานมีความเชื่อถือ และเชื่อม่ันในข6าวสารท่ีไม6เป4นทางการมาก 

การสื่อสารในองค�การท้ังแบบเป4นทางการและไม6เป4นทางการ อาศัยการสื่อสารแบบติดต6อถึงกัน 
คีธ เดวิส (Keith Davis) ได&ศึกษาวิจัยพบว6ารูปแบบการสื่อสารแบบเถาองุ6นแบ6งได&เป4น 4 แบบคือ 

1. แบบเด่ียว (The single stand grapevine) หมายถึง การติดต6อสื่อสารแบบบอกต6อๆ ถึง
กันจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเป4นทอดๆ ไป การสื่อสารแบบนี้มีการบิดเบือนของข&อมูลข6าวสารมาก 

2. แบบกระจายจากศูนย�กลาง (The gossip grapevine) หมายถึง การบอกข&อมูลข6าวสาร
ให&ทุกคนในกลุ6มทราบ 

3. แบบบอกต6อไปยังสมาชิก (The probability grapevine) หมายถึง การสื่อสารจากคนหนึ่งไป
ยังอีคนหนึ่งต6อ ๆ กันไปให&สมาชิกทราบในเรื่องเดียวกัน 

4. แบบบอกต6อตามความพอใจ (The cluster grapevine) หมายถึง การบอกข&อมูลข6าวสาร
จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง แล&วอีกคนหนึ่งเลือกท่ีจะบอกข6าวสารแก6ใครก็ได&ตามความพอใจ 

นอกจากนี้ยังสามารถแบ6งการสื่อสารออกเป4น การสื่อสารท่ีใช&ช6องทางเป4นหลัก (Channel) 
ซ่ึงแบ6งออกเป4น 2 วิธีได&แก6 

1. การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) เป4นการสื่อสารท่ีผู&ส6งสารไปฝ�ายเดียว  
ไม6มีการปmอนกลับของข&อมูลข6าวสารกลับมา หรือไม6มีการแสดงปฏิกิริยาย&อนกลับของผู&รับข6าวสาร 
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เช6นคําสั่ง ข&อกําหนด หรือแนวนโยบายท่ีต&องการให&ทําตาม มักอยู6ในรูปของการสื่อสารท่ีเป4นลาย
ลักษณ�อักษรมากกว6าเป4นคําพูด และมักอยู6ในลักษณะท่ีเป4นทางการ เช6น คําสั่งของทางราชการ  

2. การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เป4นการสื่อสารท่ีผู&รับข6าวสารมีการ
ตอยสนองและปฏิกิริยาปmอนกลับไปยังผู&รับข6าวสาร ในขณะเดียวกันผู&ส6งข6าวสารเปuดโอกาสให&ผู&รับ
ข6าวสารโต&ตอบซักถามได& การสื่อสารแบบนี้มักอยู6ในรูปของสัมมนา การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การเสนอแนะ และการประชุมปรึกษาหารือร6วมกัน ซ่ึงการสื่อสารสองทางนี้ เกิดผลดี
เพราะช6วยให&เกิดความเข&าใจระหว6างผู&ส6งข6าวสารและผู&รับข6าวสารได&ดีข้ึน 

อย6างไรก็ตามการสื่อสารยังสามารถแบ6งออกตามลักษณะของวิธีการสื่อสาร (Method) ซ่ึง
แบ6งการสื่อสารออกเป4น 2 วิธีคือ 

1. การสื่อสารโดยใช&ถ&อยคํา (Verbal Communication) เป4นการสื่อสารโดยตรงหรือ
เผชิญหน&าโดยใช&คําพูด (Verbal) หรือโดยใช&ถ&อยคํา (Verbal Communication) ได&แก6 การพูดและ
การเขียนเป4นตัวหนังสือแทนคําพูด เช6น การติดต6อสื่อสารระหว6างบุคคลต6างๆ ท้ังท่ีเป4นทางการและ 
ไม6เป4นทางการ การส6งข6าวสาร การประชุม การอภิปราย เป4นต&น ซ่ึงมีข&อดีคือ ง6าย สะดวก 
ประหยัดเวลา  

2. การสื่อสารด&วยภาษาท่ีไม6ใช&ถ&อยคํา (Non-verbal Communication) เป4นการติดต6อสื่อสาร
โดยไม6ใช&วิธีการพูดและการเขียนเป4นตัวหนังสือ แต6จะใช&สัญลักษณ�อักษร เครื่องหมาย กาแสดง
ท6าทางของอากัปกิริยาต6างๆ ซ่ึงสามารถทําความเข&าใจกันได& ได&แก6  

2.1 พฤติกรรมการแสดงออกทางสีหน&า (Facial Expression) และสายตา (Eye Contact) 
เป4นการบ6งบอกอารมณ� ความรู&สึก ว6าพอใจหรือไม6พอใจ เห็นด&วยหรือไม6เห็นด&วย 

2.2 พฤติกรรมทางน้ําเสียง (Tone of Voice) โดยการเปล6งเสียง หรือส6งเสียงออก เพ่ือสื่อ
ความหมายให&อีกฝ�ายเข&าใจว6าผู&ส6งสารรู&สึกอย6างไร เช6น การทําเสียงกระแอม การถอนหายใจ การอุทาน 
เป4นต&น 

2.3 พฤติกรรมทางภาษาท6าทาง (Body Language) เป4นการแสดงออกทางท6าทาง เพ่ือ
บอกให&ผู&อ่ืนรับรู&ในความหมายนั้น เช6น การส6ายหน&าเพ่ือแสดงการไม6ยอมรับ การปรบมือแสดงความ
พอใจ การโบกมือห&าม เพ่ือไม6ให&พูด การชูนิ้วหัวแม6มือ เพ่ือแสดงความชื่นชม เป4นต&น 

ยิ่งไปกว6านั้นยังแบ6งการสื่อสารออกตามลักษณะของจํานวนผู&เก่ียวข&อง (Participant) 
ออกเป4น 3 วิธีได&แก6 

1. การสื่อสารระหว6างบุคคล (Interpersonal Communication) ซ่ึงเป4นการสื่อสารท่ีเกิดข้ึน
ระหว6างบุคคลในองค�การ เพ่ือสร&างความสัมพันธ�อันดีต6อกัน หรือเกิดจากการทํางานร6วมกัน ท่ีต&องใช&
การสื่อสารท้ังท่ีเป4นทางการตามภาระหน&าท่ี และไม6เป4นทางการสําหรับการสร&างความสัมพันธ�ส6วนตัว
ระหว6างบุคคล 

2. การสื่อสารของกลุ6ม (Intergroup Communication) เป4นการสื่อสารของกลุ6มในองค�การ 
ซ่ึงอาจมีมากว6าง 2 กลุ6ม ท่ีประกอบข้ึนตามโครงสร&างของแต6ละองค�การ หรือการจัดระเบียบของ
องค�การ โดยการสื่อสารสามารถเป4นได&ท้ังแบบท่ีเป4นทางการและแบบไม6เป4นทางการ และการสื่อสาร
จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากน&อยแค6ไหนนั้นข้ึนอยู6กับความรู&ความชํานาญในการ
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สื่อสารรวมถึงความสัมพันธ�ระหว6างบุคคลภายในกลุ6ม เช6นการประชุมเพ่ือแก&ไขปbญหา การอภิปราย
ถกเถียงปbญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว6างกัน เป4นต&น 
 3. การสื่อสารขององค�การกับสารธารณะชน (Public and Organization Communication) 
คือการสื่อสารขององค�การต6อสภาพภายนอกและสภาพภายในองค�การ ในประเด็นของการสื่อสารกับ
สภาพภายนอกนั้น เนื่องจากองค�การได&รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ&อมจาก สภาพเศษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฏหมาย คู6แข6ง เป4นต&น ดังนั้นองค�การต&องพัฒนาการสื่อสารให&มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ส6วนการสื่อสารกับสภาพภายในนั้น องค�การควรจัดและเสริมสร&างบรรยากาศของการร6วมมือกันให&มี
การสื่อสาร ท่ีมีความไม6เป4นทางการเพ่ือความเป4นกันเอง และก6อให&เกิดความเข&าใจท่ีดีต6อกันระหว6าง
บุคคล  
 

 
7. วิธีการส่ือสาร (Method of Communication) 

องค�ประกอบของวิธีการสื่อสารท่ีใช&พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& 
ประกอบด&วย ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากาย และการฟbง ดังแสดงตามภาพ 

                  
                          

ภาพแสดง องค�ประกอบของวิธีการสื่อสาร ท่ีใช&พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&  
 

7.1 ทักษะการส่ือสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ควรคํานึงถึงหลักการ
พูดดังนี้ 1) การเริ่มต&นการพูด เช6นการพูดทักทายผู&ฟbง การเลือกใช&คําข้ึนต&นท่ีเหมาะสมกับระดับผู&ฟbง 
2) การนําเข&าสู6เรื่อง ต&องทําให&เกิดความสนใจ เช6น ใช&การกล6าวนําด&วยคําถามเพ่ือให&ผู&ฟbงอยากรู&
คําตอบ อยากติดตามเรื่องโดยตลอด 3) ขณะพูด ควรตรึงความสนใจของผู&ฟbงให&ติดตามเรื่อง
ตลอดเวลา ต&องมีศิลปการนําเสนอ โดยนําเสนอเรื่องท่ีมีประโยชน� น6าสนใจ ทันสมัย เป4นต&น และ         
4) การจบเรื่องหรือการสรุปเรื่อง ให&มีความสัมพันธ�กับเรื่องราวท่ีนําเสนอ 

7.2 ทักษะการส่ือสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills)  
โดยท่ัวไปมักใช&ในรูปแบบของการบันนทึกช6วยจํา หรือบันทึกข&อความ โดยท่ีผู&บันทึกต&องมี

ความสามารถดังนี้ 1) ใช&ภาษาท่ีถูกต&อง สั้น กระชับ ชัดเจน 2) เขียนครบถ&วน ตรงประเด็น มีข&อมูล
ประกอบ 3) เลือกใช&คําได&เหมาะสม 4) ใช&โครงสร&างประโยคได&หลากหลาย ถูกต&องตามหลักไวยากรณ� 
มีการลําดับ ความต6อเนื่อง และ 5) ใช&เครื่องหมายวรรคตอนถูกต&องเหมาะสม   
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7.3 ทักษะการส่ือสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) คือสภาพ
การสื่อสารท่ีไม6ใช&คําพูดและการเขียน หรือเป4นการสื่อสารโดยอากัปกิริยา ท6าทาง เช6น 1) การแสดง
สีหน&า เช6น ยิ้มแย&ม การประสานสายตา 2) การเคลื่อนไหวส6วนหนึ่งส6วนใดของร6างกาย เช6น การผงก
ศีรษะ การยกมือ โบกมือ ผายมือ 3) การสัมผัส เช6น จับมือ แตะไหล6 โอบกอด 4) รูปร6างหน&าตา        
5) ระดับความดังของเสียง 6) โทนเสียง 7) ระยะความใกล&ไกลระหว6างผู&พูดกับผู&ฟbง 8) ช6วงเวลาท่ีใช&
ในการสื่อสาร 9) การจัดที่นั่ง เช6นการจัดห&องสัมมนา ห&องเรียน ห&องประชุม มีผลต6อการสื่อสาร 
10) เสื้อผ&าเครื่องแต6งกาย เป4นต&น  

7.4 ทักษะการฟpง (Listening Skills) การฟbงเป4นทักษะท่ีสามารถพัฒนาได& ด&วยการปฏิบัติ
ดังต6อไปนี้ 1) กําหนดวัตถุประสงค�ของการฟbงให&ชัดเจน นั่นคือต&องรู&ว6าสิ่งท่ีกําลังฟbงนั้นคือเรื่องอะไร 
และสามารถเตรียมข&อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน�ในการฟbง 2) มีสมาธิในการฟbง คือต&องต้ังใจฟbง 
มุ6งม่ันจดจ6อกับเรื่องท่ีฟbง และเตรียมคําถามเม่ือมีประเด็นท่ีสงสัย 3) มีมารยาทในการฟbง ด&วยการ
สํารวมกิริยาท6าทางต6างๆ เพ่ือให&เกีรยติผู&พูดและผู&ฟbงคนอ่ืนๆ เช6น ไม6พูดคุยกับผู&อ่ืนๆ ไม6หลับแล&วกรน
ส6งเสียงรบกวน เป4นต&น 4) วิเคราะห�ผู&พูด เพ่ือทราบถึงความคิด ความรู&สึก ความรู& และประสบการณ�
ของผู&พูด ซ่ึงเป4นผลดีท่ีทําให&สามารถวิเคราะห�ข&อมูลท่ีได&รับฟbงมา และ 5) สามารถจับใจความสําคัญ
ของเรื่องท่ีฟbงได& โดยท่ีผู&ฟbงต&องสามารถตอบตอบตนเองได&ว6า เรื่องท่ีฟbงนั้นเป4นเรื่องเก่ียวกับอะไร สิ่ง
ใดเป4นสาระสําคัญของเรื่อง เป4นต&น 

รูปแบบของการฟpงท่ีได�ผล ผู&ฟbงท่ีต&องการแก&ไขปbญหาการฟbง ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 1) หยุด
พูด 2) ทําให&ผู&พูดรู&สึกสบายใจ 3) แสดงให&เห็นว6า คุณกําลังต&องการฟbง ด&วยการมองและแสดงความ
สนใจผู&พูด ไม6อ6านอะไรขณะท่ีผู&พูด พูดกับคุณ 4) เอาสิ่งท่ีทําให&ว็อกแว็กออกไป เช6น การเคลื่อนไหว
ไปมา เคาะโต�ะ ควงปากกา 5) เห็นใจผู&พูด โดยพยายามทําตัวเองให&เข&าใจทัศนะของผู&พูด 6) อดทน 
ไม6ขัดจังหวะผู&พูด ไม6เดินหนีหรือเดินไปท่ีประตู 7) ระงับอารมณ� ไม6โกรธเพราะจะทําให&รับข&อมูล
ผิดพลาด 8) อย6าโต&เถียง 9) ถามคําถาม เพราะการถาม จะทําให&ผู&พูดมีกําลังใจ และกระตือรือร&น          
10) หยุดพูดจนกว6าผู&พูดจะพูดจบ เหมือนข&อแรก เพราะเป4นสิ่งสําคัญทําทําให&การฟbงมีประสิทธิภาพ  
 
 

8. ปpญหาและอุปสรรคของการส่ือสารในหน/วยงาน 
อุปสรรคต6อการติดต6อสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล (Barriers to Effective Communication) 

จอร�จโจนส� (George and Jones, 2005: 448-453) กล6าวว6ามีดังนี้ 1) การกรองข6าวสารและการ
บิดเบือนข&อมูล (Filtering and Information Distortion) 2) การฟbงท่ีไม6ดี (Poor Listening) 3) ข6าว
ลือและเส&นทางการสื่อสารแบบเถาองุ6น (Rumors and the Grapevine) 4) ความหลากหลายของ
แรงงาน (Workforce Diversity) 5) ความแตกต6างด&านลีลาการใช&ภาษาระหว6างวัฒนธรรม 
(Differences I Cross-Cultural Linguistic Styles)   

ในขณะท่ี ร็อบบินส�และโคลเตอร� (2008: 135-136) กล6าวว6าอุปสรรคของการติดต6อสื่อสา
ระหว6างบุคคลอย6างมีประสิทธิภาพ ประกอบด&วย 1) การกรองข&อมูลให&บิดเบือนไปจากข&อเท็จจริง 
(Filtering) 2) การเลือกรับรู&ข6าวสาร (Selective Perception) 3) อารมณ�ความรู&สึก (Emotion) 
4) การได&รับข&อมูลข6าวสารมากเกินไป (Information Overload) 5) การต6อต&าน (Defensiveness) 
6) ปbญหาของภาษา (Language) และ 7) วัฒนธรรมประจําชาติ (National Culture)  
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อย6างไรก็ตามร็อบบินส�และโคลเตอร� (2008: 136) ได&เสนอแนวคิดเพ่ือแก&ไขอุปสรรครวมท้ัง
เป4นแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดต6อสื่อสาร โดยใช&วิธีต6างๆดังนี้ 1) การให&โอกาสผู&รับ
ข6าวสารโต&กลับ (Use Feedback) 2) การเลือกใช&ภาษาท่ีง6ายๆ (Simplify Language) 3) การต้ังใจ
รับฟbง (Listen Actively) 4) ระงับการมีอารมณ�และความรู&สึก (Constrain Emotions) และ 5) สังเกต
อากัปกิริยาของคู6สนทนา (Watch Nonverbal Cues)  

ส6วน ซิลัคยี และมาร�ค (Szilagyi & Marc, 1990: 502-504) กล6าวว6าการลดข&อผิดพลาดของ
การติดต6อสื่อสาร ในองค�การมีหลายวิธี คือ 1) การติดตามผลและการให&ข&อมูลย&อนกลับ (Follow-up 
and Feedback) 2) การใช&การสื่อสารหลายช6องทาง (Parallel Channels) 3) การกําหนดระยะเวลา 
(Timeline) 4) การเลือกใช&ระดับของคําและความหมายท่ีง6าย (Simplify Language) 5) การมี
ศูนย�กลางข&อมู (Information Center) 6) การให&รู&เท6าท่ีจําเป4น (the Exception Principle and 
the Need to Know) 7) การกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร และ 8) การฟbงอย6างต้ังใจ 
(Listen Actively)  
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เอกสารประกอบโปรแกรมชุดท่ี 1.2 
 

การเจรจาต/อรอง (Negotiation) 
 

1. ความหมายและความสําคัญ 
การเจรจาต6อรองนับเป4น ส6วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตในยุคปbจจุบัน เพราะต6างคนย6อมมีความ

คิดเห็นท่ีแตกต6างกัน และมีความต&องการให&ผู&อ่ืนยอมรับในความคิดของตัวเองเป4นหลัก จึงพยายามท่ี
จะใช&มาตรฐานของตัวเองในการกําหนดให&ผู&อ่ืนคล&อยตาม แต6ขาดทักษะในการจูงใจและเจรจาจึงทํา
ให&เกิดข&อขัดแย&งเกิดข้ึนเป4นจํานวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเจรจาต6อรองจึงเป4นสิ่งจําเป4น
เพ่ือให&สามารถจูงใจแนวความคิดผู&อ่ืนได& มีนักวิชาการไทยหลายท6านท่ีนิยามความหมายของการ
เจรจาต6อรองไว&ต6อไปนี้ 
 การเจรจาต6อรอง (Negotiation) หมายถึง การเจรจาเพ่ือให&บรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว&
และตอบสนองความต&องการของตนเองได&มากท่ีสุด (สํานักพิมพ� ไอ เอ็ม บุ�คส� จํากัด, 2551: 21) 
 การเจรจาต6อรอง (Negotiation) หมายถึง กระบวนการแก&ไขปbญหาหรือความขัดแย&ง
ระหว6างผู&ท่ีเก่ียวข&องมากกว6า 2 ฝ�ายข้ึนไป โดยวัตถุประสงค�ของผู&ท่ีเข&าร6วมเจรจาต6อรองนั้นต&องการท่ี
จะหาข&อสรุปท่ีเป4นท่ียอมรับของทุกฝ�าย (สมชาย ภคภาควิวัฒน�, 2545: 3) 
 การเจรจาต6อรอง (Negotiation) หมายถึง การเจรจาท่ีช6วยแสวงหาประโยชน�ร6วม ลดข&อ
ขัดแย&ง และนําไปสู6ข&อตกลงซ่ึงมักจะเป4นประโยชน�แก6ท้ังสองฝ�าย มากกว6ากรณีท่ีไม6มีการข&อตกลงกัน 
(วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551: 2) 
 ดังนั้นนการเจรจาต6อรอง (Negotiation) หมายถึงกระบวนการแก&ไขปbญหาหรือความขัดแย&ง
ท่ีเกิดข้ึนระหว6างสองฝ�าย โดยใช&การเจรจาเพ่ือให&บรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว&และตอบสนองความ
ต&องการของตนเองได&มากท่ีสุดหรือเป4นท่ียอมรับของท้ังสองฝ�าย 
 การเจรจาต6อรองไม6ใช6 การเอาชนะแนวความคิดของอีกฝ�ายหนึ่ง แต6เป4นการทําให&เกิด
ประโยชน�ร6วมกัน และท้ังสองฝ�ายได&รับจุดประสงค�ของแต6ละฝ�าย โดยท่ีมีความเต็มใจในผลลัพธ�ท่ี
เกิดข้ึนร6วมกัน เปรียบเสมือนชนะท้ังคู6 WIN:WIN จึงจะเรียกได&ว6าเป4น “การเจรจาอย6างมีคุณภาพ” 
อย6างแท&จริง การพัฒนาทักษะการเจรจาต6อรองให&กับบุคคลท่ีมีส6วนเก่ียวข&องกับการติดต6อประสาน 
งานกับผู&อ่ืน จะทําให&ผลงานได&ตามวัตถุประสงค�และได&รับการยอมรับจากผู&อ่ืนมากข้ึน สามารถนําไป
ปรับใช&ท้ังในเรื่องของงาน, ชีวิตส6วนตัว, การแก&ปbญหาความขัดแย&งและการจูงใจผู&อ่ืนได&อีกด&วย 
สมชาย ภคภาควิวัฒน� (2545: 3) กล6าวว6า การเจรจาต6อรองมีองค�ประกอบ 3 ประการท่ีเก่ียวข&องคือ 
 ประการแรก เกิดจากความขัดแย&งหรือความเห็นท่ีไม6ตรงกันหรือ เกิดช6องว6างในการสื่อสาร
ระหว6างสองฝ�ายท่ีเจรจาต6อรองกัน ประการท่ีสอง การมีเจตจํานงร6วมกันของท้ังสองฝ�าย ท่ีจะนําไปสู6
ข&อสรุป หรือแนวทางในการแก&ไขปbญหา ประการท่ีสาม ผลประโยชน� หรือข&อยุติ ท่ีได&นั้นต&องมี
มากกว6าผลเสียหรือต&นทุน กล6าวคือ การเจรจาจะประสบผลสําเร็จก็ต6อเม่ือคู6เจรจาทุกฝ�ายจะต&องเป4น
ผู&ท่ีมีส6วนได&มากว6าส6วนเสีย หรือเป4นผู&ชนะท้ังคู6 (Win-Win) หรือกล6าวอีกนัยคือ การเจรจาต6อรองท่ีจะ
นําไปสู6ข&อสรุปได&นั้น จะต&องไม6เกิดปรากฏการณ�ท่ีว6าเรียกว6า เกมศูนย� (Zero Sum Game) แต6ควร
นําไปสู6ลักษณะท่ีเรียกว6า เกมบวก (Positive Sum Game) 
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2. ทฤษฎีในการเจรจาต/อรอง ท่ีนิยมใช&กันดังต6อไปนี้ 
 1. ทฤษฎีเกม (Game Theory) คือมองว6าการเจรจาต6อรองเหมือนการเล6นเกมอย6างหนึ่ง 
โดยต้ังอยู6บนข&อสมมติฐานว6าท้ังสองฝ�ายมีความรู&ความสามารถเท6าเทียมกัน มีข&อมูลเท6าๆกัน แบ6ง
ออกเป4น 3 ลักษณะคือ  
 1.1 ทฤษฎีเกมศูนย� (Zero Sum Game) คือจะต&องมีผู&ได&และผู&เสีย  

(Win-Lose Position)  
 1.2 ทฤษฎีเกมลบ (Negative Sum Game) มองว6าการเจรจาต6อรองเป4นเรื่อง 

ของการเสียผลประโยชน�ท้ังสองฝ�าย ถ&าไม6มีการตกลงกัน (Lose-Lose Position) 
 1.3 ทฤษฎีเกมบวก (Positive Sum Game) มองว6าการเจรจาต6อรองทําให&ทุกฝ�าย 

ได&ผลประโยชน� หรือเห็นว6าทุกฝ�ายเป4นฝ�ายได& (Win-Win Position) 
2. ทฤษฎี H.M.L. มองว6าคู6เจรจาต6อรองมีเปmาหมายในการเจรจาต6อรอง 3 ระดับคือ 
 2.1 ระดับ H: high เป4นการบรรลุเปmาหมายสูงสุดตามเปmาท่ีวางไว& 100%  

(Ideal Position) 
 2.2 ระดับ M: Medium เป4นเปmาหมายระดับกลาง หรือ 75% 
 2.3 ระดับ L: Low เป4นจุดตํ่าสุด (Bottom Line) ท่ีคู6เจรจาจะรับได& ถือว6า 

อย6างน&อย 50%  
3. ทฤษฎีปbจจัยในการเจรจาต6อรอง (Exchange Factors) มองว6าการเจรจาต6อรองมีปbจจัย

หลายปbจจัย ข้ึนอยู6กับเง่ือนไขและความต&องการของคู6เจรจา และเป4นปbจจัยท่ีจับต&องได& เช6น ราคา 
ปริมาณ เวลา การบริการ ระยะทาง คุณภาพ เป4นต&น 

4. ทฤษฎีทางเลือกในการเจรจาต6อรอง (BATNA: Best Alternative to Negotiation 
Agreement) มองว6าการเจรจาต6อรองจะประสบผลสําเร็จนั้น ผู&เจรจาต&องมีทางเลือกหลายๆทาง และ
สามารถใช&ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเจรจาต6อรอง  

 
3. กระบวนการและข้ันตอนในการเจรจาต/อรองแบบผสมผสาน 
 สมชาย ภคภาควิวัฒน� (2545: 48) จําแนกกระบวนการและข้ันตอนในการเจรจาต6อรองแบบ
ผสมผสานออกเป4น 8 ข้ันตอนหลักๆ ดังต6อไปนี้  

1. ข้ันตอนการเตรียมการ (Preparation) เป4นองค�ประกอบท่ีมีความสําคัญมาก นักเจรจา
ต6อรองถ&าเตรียมการไม6ดีมักจะทําให&เสียเปรียบคู6เจรจา ต6างจากนักเจรจาต6อรองท่ีการเตรียมการท่ีดี
อย6างเป4นระบบ ก็จะทําให&รู&จักทางหนีทีไล6ล6วงหน&า และรู&เปmาหมายของตัวเองและคู6เจรจา 
องค�ประกอบสําคัญของส6วนนี้คือการได&มาซ่ึงข6าวสาร ท้ังของตัวเองและคู6เจรจา องค�ประกอบต6อมา
คือ การกําหนดวัตถุประงค� และกําหนด H.M.L ของคู6เจรจา ว6าสิ่งท่ีคู6เจรจาต&องการจากเราสูงสุด (H) 
คืออะไร ความต&องการระดับกลาง (M) ของคู6เจรจาคืออะไร และวัตถุประสงค�ระดับตํ่าสุด (L) คือ
อะไร ในขณะเดียวกันก็ต&องกําหนด H.M.L. ของตัวเองด&วย เพ่ือหานําไปวิเคราะห�หาพ้ืนท่ีสําหรับหา
ข&อยุติ (Bargaining Arena) ซ่ึงถ&าหาไม6ได&ก็ไม6ควรเจรจาต6อรอง สําหรับองค�ประกอบต6อมาคือ การ
กําหนดกลยุทธ� คือการพยายามท่ีจะเตรียมเนื้อหา เปmาหมาย รวมถึงแนวทางการเจรจาต6อรอง เพ่ือดึง
คู6เจรจาเข&าสู6แนวทางที่มีการกําหนดไว& องค�ประกอบสุดท&ายของข้ันตอนการเตรียมการ คือการ
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กําหนดหน&าท่ีและบทบาทของผู&เข&าร6วมการเจรจา ซ่ึงมี 3 หน&าท่ีหลักๆ คือ ผู&เจรจาหรืออาจเรียกว6า
ผู&นํา (leader) ผู&ร6วมเจรจา (summarizer) และผู&สังเกตการณ� (observer)  

2. ข้ันตอนการดําเนินการเจรจา (Discussion) ขั้นตอนนี้ครอบคลุมตั้งแต6การเริ่มพบ
ตลอดจนช6วงระยะเวลาในการเจรจาต6อรอง หรือกล6าวอีกนัยหนึ่งคือ เริ่มต้ังแต6การเริ่มแนะนําตัวใน
การเริ่มเจรจาต6อรอง ตลอดจนช6วงของการพูดคุยปรึษาหารือ ซ่ึงเป4นช6วงท่ีคู6สนทนาต6างทดสอบสิ่งท่ี
ตนเองเตรียมมา ทดสอบ H.M.L. และเป4นช6วงการหาข&อมูลจากการพูดคุยโดยตรงกับคู6เจรจาในเรื่องท่ี
เก่ียวข&องกับความสนใจ ทัศนคติ และข&อจํากัดของคู6เจรจา ในข้ันตอนการเจรจานี้ มีองค�ประกอบท่ี
สําคัญ คือการสร&างและรักษาความเชื่อม่ันระหว6างคู6เจรจา ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีจะนําไปสู6การเพ่ิมความ
เชื่อม่ัน ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการใช&คําพูดท่ีตําหนิติเตียนหรือการว6ากล6าวอีกฝ�ายหนึ่ง 2) หลีกเลี่ยงการ
โต&ตอบในลักษณะการโจมตีโต&กลับไปกลับมา 3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือจี้จุดอ6อนของฝ�ายตรงข&าม
และหลีกเลี ่ยงสิ่งที่กระทบข&อจํากัดของคู6สนทนาจนทําให&เกิดความรู&สึกว6าคู6เจรจาเป4นผู&เสีย    
4) หลีกเลี่ยงการแสดงท6าทีท่ีดูหม่ินดูแคลนหรือข6มขู6คู6เจรจา 5) คู6สนทนาควรเป4นผู&ฟbงท่ีดี เม่ืออีกฝ�าย
หนึ่งพูด และ 6) พยามมีการตอบสนองต6อสิ่งท่ีอีกฝ�ายหนึ่งพูด และพูดให&น&อยท่ีสุดเพ่ือให&อีกฝ�ายหนึ่ง
เผยไต�มากท่ีสุด  

3. ข้ันตอนการส6งสัญญาณ (Signaling) หมายถึงการท่ีคู6เจรจาชี้ให&เห็นหรือพูดเป4นนัยยๆ ให&
อีกฝ�ายหนึ่งรู&ว6าในกประเด็นการเจรจาต6อรองนั้น มีประเด็นไหนเป4นส6วนท่ีพอจะเจรจาได& และ
ประเด็นไหนเป4นส6วนท่ีไม6สามารถเจรจาได& ตัวอย6างเช6น “ผมไม6มีอํานาจให&ส6วนลดได&มากขนาดนั้น
ครับ” จากประโยคนี้สามารถตีความได&ว6า ถ&าต&องการส6วนลดมากกว6านี้ อาจจะต&องไปคุยกับหัวหน&า  

4. ข้ันตอนการทําข&อเสนอ (Proposal) หมายถึงการท่ีคู6เจรจาได&รวบรวมประเด็นต6างๆ ท่ีคิด
ว6าอีกฝ�ายหนึ่งมีความเห็นด&วย และเสนอท6าทีท่ีเป4นรูปธรรม ในการทําข&อเสนอนั้นคู6เจรจาจําเป4นต&อง
ทําในดลักษณะท่ีเป4นเง่ือนไขก6อนกาจเจรจา (Pre-condition) และกําหนดเง่ือนไข (Condition 
Proposal) สําหรับการเจรจา นอกจากนั้นต&องพิจารณาถึงการแสดงท6าท่ีดูหนักแน6น ม่ันนคง 
(Firmness) หรือแสดงออกถึงความยืดหยุ6น (Flexibility) ซ่ึงข้ึนอยู6กับสถานการณ� 

5. ขั้นตอนการรวบรวมสรุปประเด็น (Packaging) หมายถึงการนําเอาสัญญาณต6างๆ 
ข&อเสนอตลอดจนการตอบสนองของคู6เจรจามาประเมิน เพ่ือผลักดันให&การเจรจาต6อรองไปสู6แนวทาง
ท่ีจะหาข&อยุติ ซ่ึงการรวบรวมสรุปประเด็นนั้นต&องคํานึงถึงหลักเกณฑ�ดังต6อไปนี้ คือ 1) ต&องคํานึงถึง
ผลประโยชน�และสิ่งท่ีเป4นข&อจํากัดของคู6เจรจาอีกฝ�ายด&วย 2) คู6เจรจานั้นต&องพยายามคิดในลักษณะท่ี
มีความคิดสร&างสรรค�มากท่ีสุดและคํานึงถึงตัวแปรต6างๆ ท่ีสามารถต6อรองแลกเปลี่ยนกันได& และ       
3) ต&องคํานึงว6าการยอมของเรานั้น เป4นสิ่งท่ีดีและมีคุณค6าต6อคู6เจรจาหรือไม6 โดยคํานึงถึงความคิดของ
คู6เจรจาเป4นหลัด 

6. ข้ันตอนการต6อรองข้ันสุดท&าย (Final Bargaining) หลักการสําคัญของข้ันตอนนี้นักเจรจา
ต6อรองต&องรู&จักสิ่งที่เรียกว6า “ถ&า (if)” นั่นคือการพูดคุยทุกอย6างต&องมีลักษณะเป4นเงื่อนไข 
(Condition) ตัวอย6างเช6น “ถ&าคุณยืนยันส6วนลด ท่ีผมขอไปให&ผมได&และสามารถส6งตามเวลา 3 วัน 
ผมก็จะดําเนินการตามท่ีคุณขอมา” จะเห็นว6าเป4นการสร&างเง่ือนไขและเป4นบอกอีกฝ�ายให&เข&าใจว6า 
เราจะดําเนินการ ถ&าหากอีกฝ�ายหนึ่งสามารถทําตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว& แทนท่ีจะต้ังเป4นคําถามปลาย
ปuดซ่ึงมักจะทําให&เราได&คําตอบว6า “ไม6ได&” จากคู6เจรจาต6อลอง 
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7. ข้ันตอนการปuดการเจรจาต6อรอง (Closing) หลักทั่วไปของขั้นตอนนี้ประการแรกคือ 
หลักการว6าด&วยความน6าเชื่อถือ (Creditability) เช6นการเสนอข&อยุติการเจรจาต&องอยู6บนสมมุติฐานว6า
อีกฝ�ายต&องเห็นความจริงจังต6อข&อยุตินั้น หลักการประการท่ีสองของการหาข&อยุติ คือการยอมรับ
ร6วมกัน (Acceptability) โดยการหาข&อยุตินั้นนต&องต้ังอยู6บนพ้ืนฐานว6าอีกฝ�ายยอมรับ ต6างฝ�ายต6าง
พอใจ หลักประการสุดท&ายคือ ต&องคํานึงถึงการเปuดโอกาสให&อีกฝ�ายหนึ่งได&รับรู& ในข&อยุตตินั้น แล&ว
ดําเนินการทําข&อสรุปข&อยุติท่ีเจรจาต6อรองกันมา ซ่ึงข้ันตอนนี้เป4นเทคนิคการหาข&อยุติด&วยการทํา
ข&อสรุป (Summary Close) เพ่ือให&อีกฝ�ายหนึ่งได&รับรู& นอกจากนั้นบางกรณีคู6เจรจาไม6สามารถหาข&อ
ยุติได&จําเป4นต&องหยุดคิด ก็ถือว6าเป4นการหาข&อยุติด&วยการพักการเจรจาเพ่ือท่ีจะไปพิจารณาใคร6ครวญ
ว6าถึงเวลาหรือยังท่ีจะควรจบการเจรจาเสียที เรียกการหาข&อยุตินี้ว6า การปuดการเจรจาด&วยการหยุด
พักชั่วคราว (Adjustment Close)นอกจากนั้นบางกรณีการหาข&อยุติในการเจรจจา อาจใช&วิธีทํา
เสมือนหนึ่งเป4นการยื่นคําขาด เนื่องจากคู6เจรจาไม6ยอมยุติกับเรา เม่ือถึงจุดๆ หนึ่งต&องหาทางออกด&วย
การสรุปว6า “คงต&องเลือกแล&วว6า จะยอมหาข&อยุติท่ีตรงนี้” ซ่ึงเป4นการปuดการเจรจาด&วยการยื่นคําขาด 
(Or Else Close) นั่นเอง 

8. ข้ันตอนการทําข&อตกลง (Agreement) ถือเป4นข้ันตอนสุดท&ายของกระบวนการเจรจา
ต6อรองท้ังหมด เม่ือการเจรจาผ6านข้ันตอนอ่ืนๆ มาแล&วนักเจรจาต6อรอง ต&องทําข&อสรุปแล&วบันทึกเป4น
ลายลักษณ�อักษรท้ังท่ีเป4นข&อสรุป และส6วนท่ีเป4นการตีความ เพ่ือปmองกันการเกิดข&อโต&แย&งกันภายหลัง  
 

4. การวางแผนในการเจรจาต/อรอง 
 บ6อยครั้งพบว6านักเจรจรต6อรองกําหนดเปmาหมายในการเจรจาไว&ไม6ชัดเจน และไม6คํานึงถึงกล
ยุทธ�ของคู6เจรจาไว&ล6วงหน&า รวมถึงไม6เตรียมการประเมินคู6เจรจา ทําให&วางกลยุทธ�การเจรจาต6อรองได&
ไม6มีประสิทธิภาพ การแก&ไขปbญหาดังกล6าว นักเจรจาต&องรู&จักการวางแผนในการเจรจาต6อรองเพ่ือให&
เกิดผลสําเร็จในการเจรจาต6อรอง ได&ดังต6อไปนี้ 1) การกําหนดประเด็นในการเจรจาต6อรอง 2) รวม
ประเด็นต6างๆ และกําหนดส6วนผสมของประเด็นการเจรจาต6อรอง 3) กําหนดสิ่งท่ีต&องการ 4) ปรึกษา
กับผู&ท่ีเก่ียวข&อง 5) ประเมินความต&องการของคู6เจรจา 6) ระบุข&อจํากัดต6างๆ ในการเจรจาต6อรอง 
7) กําหนดเปmาหมายในการเจรจาต6อรอง 8) เตรียมข&อมูลสนับสนุนการเจรจาต6อรอง 9) สร&างแรง
กดดันในการเจรจาต6อรอง และ 10) วิเคราะห�คู6เจรจา (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551 :47-56) 
 

5. ลักษณะของการเปtนนักเจรจาต/อรองท่ีดี 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551: 34) กล6าวว6าการเป4นนักเจรจาต6อรองท่ีดีนั้น เป4นสิ่งท่ีสามารถ
ฝVกฝนและพัฒนาได& ผู&ท่ีจะเป4นนักเจรจาต6อรองท่ีดีและประสบความสําเร็จนั้น ต&องมีคุณสมบัติดังนี้  
1) สามารถเข&าถึงความต&องการของผู&อ่ืนได&อย6างดี 2) มีความเชื่อม่ันในแนวคิดของการเอาชนะร6วมกัน 
3) มีความเชี่ยวชาญการจัดการความขัดแย&ง 4) สามารถประนีประนอม หรือหาทางออกเพ่ือแก&ปbญหา
ท่ีเกิดข้ึนได& 5) พร&อมท่ีจะหาข&อมูลและวิเคราะหืประเด็นต6างๆ ท่ีเก่ียวข&องอย6างครบถ&วน 6) มีความ
อดทนต6อการยั่วยุ ความก&าวร&าว และสามารถควยคุมอารมณ�ตนเองได& 7) มีความอดกลั้นนสูง 
สามารถเผชิญความเครียดได& 8) เป4นผู&ฟbงท่ีดี 9) มีความหนักแน6น ไม6ต่ืนตกใจง6ายกับกลยุทธ�ของฝ�าย
ตรงข&าม และ 10) สามารถสรุปประเด็นหลัก ท่ีเก่ียวกับการเจรจาต6อรองได&อย6างรวดเร็ว 
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6. สถานการณ.การเจรจาเชิงผลได�  
การเป4นนักเจรจาต6อรองท่ีดีควรพิจารณาสถานการณ�ต6างๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมว6า

ควรเกิดการเจรจาข้ึนหรือไม6 ดังต6อไปนี้คือ (Lewicki, Barry and Saunders, 2555: 10-11)  
1. สถานการณ�ท่ีต&องสูญเสียทุกอย6าง ควรเลือกทางเลือกอ่ืนนอกจากการเจรจา  
2. อยู6ในสถานะท่ีได&เปรียบ แต6ผลิตสินค&าไม6ทัน ก็ไม6ควรรบีเจรจา แต6จงปรับราคาสินค&าข้ึนแทน  
3. เม่ือความต&องการนั้นเป4นสิ่งท่ีผิดต6อจริยธรรม อย6าเจรจาโดยเด็ดขาด เพราะจะทําให&เกิด

ความเสียหายในระยะยาว  
4. เม่ือไม6มีส6วนได&ส6วนเสียในผลลัพธ� ก็ไม6จําเป4นต&องเจรจา เพราะจะทําให&มีแต6เสียไม6มีได&  
5. เม่ือไม6มีเวลา หรือมีเวลาจํากัด ไม6ควรเจรจาเพราะถ&าเวลากดดัน จะทําให&เกิดข&อผิดพลาด

ได&ง6าย ๆ อาจทําให&เกิดการตกหล6นข&อควรพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ ในข&อตกลง  
6. อย6าทําการเจรจาเม่ือคู6เจรจาฝ�ายตรงข&าม แสดงแสดงอาการท่ีไม6น6าเชื่อถือ ควรเก็บ

ข&อเสนอไว& เพ่ือนําไปใช&กับคนอ่ืนดีกว6า  
7. เม่ือการรอคอย หรือยืดเวลาออกไป แล&วทําให&การเจรจาของตนเองอยู6ในสถานะท่ีดีกว6า 

เพราะอาจมีเทคโนโลยีใหม6ๆ มาช6วย หรือสถานะทางการเงินอาจดีกว6าเดิม เป4นต&น และ  
8. เม่ือไม6ได&เตรียมตัวมาเลย เพราะอาจทําให&ไม6ได&ใช&คําถาม คําตอบ หรือข&อตกลงท่ีดีท่ีสุด

ของฝ�ายตนเอง กับการเจรจาท่ีไม6ได&เตรียมมา ดังนั้นการเตรียมความพร&อมและซักซ&อมให&ดี จะช6วยให&
การเจรจาครั้งนั้นสัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 
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ฉบับท่ี 1 
เคร่ืองมือประเมินความรู� 

โปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า 
ในอุตสาหกรรมโฆษณา 

************************************ 

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินระดับความรู&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีเข&าร6วมโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได& โดย
เปรียบเทียบระดับความรู&ของผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ ก6อนและหลังการพัฒนา (Pre-test - Post-test)  

แบบทดสอบเป4นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) ชนิด 4 ตัวเลือก และกําหนดให&
เป4นการประเมินโดยผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ 

 

แบบประเมินความรู�ด�านทักษะการส่ือสาร ของผู�เข�าร/วมโปรแกรมฯ 
 

(   ) กลุ6มทดลอง  (   ) กลุ6มควบคุม 
(   ) ก6อนการพัฒนา (   ) หลังการพัฒนา 

คําช้ีแจง 
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินระดับความรู&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน

อุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีเข&าร6วมโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได&   
2. ให&ผู&ประเมินทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน&าคําตอบท่ีถูกต&องเพียงข&อเดียว 
3. แบบประเมินนี้มีท้ังสิ้น 15 ข&อ  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 

ช่ือ-นามสกุล ___________________________________________________ 

 
ข�อ 1 ข�อใดอธิบายความหมายของการส่ือสารในองค.การได�ถูกต�องมากท่ีสุด 
    ก. การรับรู&ข&อมูลข6าวสารร6วมกันของมนุษย� โดยการแสดงออกทางภาษา เช6นภาษาพูด ภาษา

เขียน และภาษาท6าทาง ตลอดจนการแสดงออกทางพฤติกรรมต6างๆ 
    ข. กระบวนการท่ีผู&ส6งสารกับผู&รับสารใช&เป4นเครื่องมือ เพ่ือทําความเข&าใจในความหมาย ของ

ข&อมูลข6าวสาร ท่ีท้ังสองฝ�ายดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน ผ6านสื่อต6างๆ เช6น 
คําพูด ท6าทาง และสื่ออิเล็กทรอนิกส�ต6างๆ 

    ค. การท่ีผู&ส6งสารและผู&รับสาร ส6งผ6านข&อมูลข6าวสาร แลกเปลี่ยนความคิด และกระบวนการทํา
ความเข&าใจความหมายร6วมกัน 

   ง. ถูกทุกข&อ 
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ข�อ 2 วัตถุประสงค.การส่ือสารของผู�ส/งสาร ประกอบด�วยข�อใดบ�าง 
    ก. เพ่ือแจ&งให&ทราบ (To Inform) เพ่ือศึกษา (To Learn) เพ่ือความบันเทิงใจ (To Please or 

To Entertain) และเพ่ือชักจูงใจ (To Propose or To Persuade) 
    ข. เพ่ือแจ&งให&ทราบ (To Inform) เพ่ือสอนหรือให&การศึกษา (To Teach or To Educate) เพ่ือ

ความบันเทิงใจ (To Please or To Entertain) และเพ่ือชักจูงใจ (To Propose or To 
Persuade) 

   ค. เพ่ือแจ&งให&ทราบ (To Inform) เพ่ือสอนหรือให&การศึกษา (To Teach or To Educate) เพ่ือ
ความบันเทิงใจ (To Please or To Entertain) และเพ่ือกระทํา/ตัดสินใจ (To Dispose or 
To Decide) 

    ง. เพ่ือแจ&งให&ทราบ (To Inform) เพ่ือศึกษา (To Learn) เพ่ือความบันเทิงใจ (To Please or 
To Entertain) และเพ่ือกระทํา/ตัดสินใจ (To Dispose or To Decide) 
 

ข�อ 3 ข�อใดเปtนวัตถุประสงค.การส่ือสารของรายการเพลง Green Wave FM 106.5  
    ก. เพ่ือศึกษา (To Learn)   
    ข. เพ่ือชักจูงใจ (To Propose or To Persuade) 
    ค. เพ่ือความบันเทิงใจ (To Please or To Entertain) 
    ง. เพ่ือกระทํา/ตัดสินใจ (To Dispose or To Decide) 

 
ข�อ 4 พสุธิดาเข�าฟpงการอภิปรายข้ันตอนวางแผนซ้ือ LTF และ RMF ท่ีบริษัทจัดข้ึน เพ่ือให�มี
ความรู�และเข�าใจถึงสิทธิประโยชน.ท่ีจะได�รับจากการลงทุน พสุธิดามีวัตถุประสงค.การรับสารเพ่ือ
อะไร 
    ก. เพ่ือทราบ (To Understand) และเพ่ือความพึงพอใจ (To Enjoy)   
    ข. เพ่ือทราบ (To Understand) และเพ่ือศึกษา (To Learn) 
    ค. เพ่ือศึกษา (To Learn) และเพ่ือความพึงพอใจ (To Enjoy)  
    ง. เพ่ือศึกษา (To Learn) และเพ่ือกระทํา/ตัดสินใจ (To Dispose or To Decide) 
 
ข�อ 5 วสันต.ชมการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย. อดัม ใน YouTube เพ่ือต�องการพูด
ภาษาอังกฤษได�อย/างถูกต�อง ข�อใดเปtนวัตถุประสงค.การรับสารของวสันต. 
    ก. เพ่ือทราบ (To Understand) และเพ่ือศึกษา (To Learn)      
    ข. เพ่ือทราบ (To Understand) และเพ่ือความพึงพอใจ (To Enjoy)   
    ค. เพ่ือทราบ (To Understand) และเพ่ือศึกษา (To Learn) เพ่ือความพึงพอใจ (To Enjoy)   
    ง. เพ่ือทราบ (To Understand) เพ่ือศึกษา (To Learn) และเพ่ือกระทํา/ตัดสินใจ (To 

Dispose or To Decide) 
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ข�อ 6 องค.ประกอบของกระบวนการส่ือสารประกอบด�วยอะไรบ�าง 
    ก. การพูด การฟbง การอ6าน และการเขียน                                    
    ข. วัจนภาษา และอวัจนภาษา  
    ค. ผู&ส6งสาร สาร สื่อ ผู&รับสาร และผลกระทบของการสื่อสาร       
   ง. ความน6าเชื่อถือ บริบททางการสื่อสาร เนื้อหาสาระ ความชัดเจน และความสามารถในการ

สื่อสารช6องทางในการสื่อสสาร ความต6อเนื่องและความสมํ่าเสมอของสาร 
 

ข�อ 7 หลักสําคัญในการส่ือสารท่ีผู� ส่ือสารควรคํานึงถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ประกอบด�วยอะไรบ�าง 
    ก. ทักษะการพูด ทักษะการฟbง ทักษะการอ6าน และทักษะการเขียน                                  
    ข. หลักการใช&วัจนภาษา และหลักการใช&อวัจนภาษา  
    ค. ผู&ส6งสาร สาร สื่อ ผู&รับสาร และผลกระทบของการสื่อสาร       
   ง. ความน6าเชื่อถือของผู&ส6งสาร เนื้อหาสาร ตลอดจนวิธีการนําเสนอสาร บริบททางการสื่อสาร 

เนื้อหา สาระท่ีส6งไปยังผู&รับสาร ความชัดเจนของเนื้อหาสารท่ีส6งไปยังผู&รับสาร ความสามารถ
ในการสื่อสารช6องทางในการสื่อสสาร ความต6อเนื่องและความสมํ่าเสมอของสาร 
 

ข�อ 8 ข�อใดเปtนบทบาทของผู�ส/งสาร (Sender’s Roles)  
    ก. การคัดเลือกประเภทของข&อความ การวิเคราะห�ผู&รับสาร การเตรียมตัวสําหรับการตอยกลับ 

และการเปuดรับความต6างของผู&รับสารและความคิดใหม6ๆ 
    ข. การคัดเลือกประเภทของข&อความ การวิเคราะห�ผู&รับสาร การเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับ 

และการขจัดสิ่งรบกวนการสื่อสาร 
    ค. การคัดเลือกประเภทของข&อความ การวิเคราะห�ผู&รับสาร การจดบันทึกเม่ือจําเป4น การเตรียม

ตัวสําหรับการตอบกลับ และการถามคําถามเพ่ือให&ข&อความมีความชัดเจน 
    ง. การคัดเลือกประเภทของข&อความ การวิเคราะห�ผู&รับสาร การเตรียมตัวสําหรับการตอยกลับ 

และการถามคําถามเพ่ือให&ข&อความมีความชัดเจน 
 

ข�อ 9 ข�อใดเปtนบทบาทของผู�รับสาร (Sender’s Roles) 
    ก. การฟbงอย6างรอบครอบ การคัดเลือกประเภทของข&อความการจดบันทึกเม่ือจําเป4น การ

เตรียมการตอบกลับไปยังผู&ส6งสารให&เหมาะสม และการขจัดสิ่งรบกวนการสื่อสาร        
    ข. การฟbงอย6างรอบครอบ  การเปuดรับความต6างของผู&ส6งสารและความคิดใหม6ๆ การใช&มุมมอง

ของคุณการเตรียมตัวสําหรับการตอยกลับ และการถามคําถามเพ่ือให&ข&อความมีความชัดเจน 
    ค. การฟbงอย6างรอบครอบ การเปuดรับความต6างของผู&ส6งสารและความคิดใหม6ๆ การจดบันทึก

เม่ือจําเป4น การเตรียมการตอบกลับไปยังผู&ส6งสารให&เหมาะสม และการขจัดสิ่งรบกวนการ
สื่อสาร 
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    ง. การฟbงอย6างรอบครอบ การเปuดรับความต6างของผู&ส6งสารและความคิดใหม6ๆ การจดบันทึก
เม่ือจําเป4น การเตรียมการตอบกลับไปยังผู&ส6งสารให&เหมาะสม และการถามคําถามเพ่ือให&
ข&อความมีความชัดเจน 
 

ข�อ 10 ผู�รับสารแต/ละคนมีความแตกต/างกัน ดังนั้นผู�ส/งสารจะต�องเรียนรู�เก่ียวกับผู�รับสาร และ
ต�องวิเคราะห.ผู�รับสารในประเด็นอะไรบ�าง 
    ก. ความรู& ความสนใจ ทัศนคติ และปฏิกิริยาทางอารมณ�          
   ข. ความรู& ความสนใจ ปbจจัยสิ่งแวดล&อม และทักษะการฟbง 
    ค. ความสนใจ ทัศนคติ ทักษะการฟbง และปฏิกิริยาทางอารมณ�           
   ง. ความสนใจ ทัศนคติ ปbจจัยสิ่งแวดล&อม และปฏิกิริยาทางอารมณ� 
 
ข�อ 11 หลักในการพูดท่ีดี เพ่ือให�การพูดประสบความสําเร็จ ควรประกอบด�วยอะไรบ�าง 
    ก. การเริ่มต&นการพูดท่ีดีด&วยการกล6าวทักทายผู&ฟbง การนําเข&าสู6เรื่องจะต&องทําให&เกิดความสนใจ 

ขณะท่ีพูดควรตรึงความสนใจของผู&ฟbงให&ติดตามเรื่องราวตลอดเวลา และการจบเรื่องหรือการ
สรุปเรื่องต&องสร&างความประทับใจให&ผู&ฟbง  

    ข. การเริ่มต&นการพูดท่ีดีด&วยการกล6าวทักทายผู&ฟbง การนําเข&าสู6เรื่องจะต&องทําให&เกิดความสนใจ 
และควรพูดเฉพาะเรื่องของตนเพียงอย6างเดียว        

   ค. การเริ่มต&นการพูดท่ีดีด&วยการกล6าวทักทายผู&ฟbง การนําเข&าสู6เรื่องจะต&องทําให&เกิดความสนใจ 
และควรพูดเรื่องท่ีเตรียมมาให&จบก6อน จึงค6อยเปuดโอกาสให&ผู&ฟbงมีส6วนร6วมสนทนา        

    ง. ไม6มีข&อใดถูกต&อง 
 
ข�อ 12 ข�อใดกล/าวไม/ถูกต�องเก่ียวกับการเสริมสร�างบุคลิกในการพูด 
    ก. ผู&พูดควรสบตาผู&ฟbง เพ่ือแสดงว6าผู&พูดให&ความสนใจ และให&ความสําคัญกับผู&ฟbง   
    ข. ผู&พูดสามารถใช&เสียงท่ีดัง-เบา ในการช6วยปลุกเร&าความสนใจของผู&ฟbง และไม6ควรส6งเสียงดัง

หรือเบาจนเกินไป เพราะอาจทําให&ผู&ฟbงไม6ได&ยินหรือเกิดความรําคาญได& 
    ค. ผู&พูดไม6จําเป4นต&องแต6งกายเพ่ือสร&างความนิยมในตัวผู&พูด เพราะผู&ฟbงมักให&ความสําคัญและ

ความเชื่อม่ันกับเนื้อหาหรือประเด็นท่ีผู&พูดนําเสนอมากกว6า 
    ง. การรักษาอารมณ�ในการพูดเป4นการแสดงออกถึงวุฒิภาวะของผู&พูดได&เป4นอย6างดี ดังนั้นผู&พูด

ต&องมีอารมณ�คงท่ี และไม6ทําให&บรรยากาศการพูดเสีย 
 

ข�อ 13 ข�อใดกล/าวไม/ถูกต�องเก่ียวกับรูปแบบการฟpงท่ีได�ผล  
    ก. ต้ังใจฟbงผู&พูด ในขณะท่ีพูด เพ่ือช6วยให&เข&าใจและแปลความหมายได&ถูกต&อง 
    ข. ควรขัดจังหวะผู&พูดบ&างในขณะท่ีฟbง เม่ือต&องการความสมบูรณ�ของการสนทนา หรือต&องการ

แสดงความคิดเห็นกับคู6สนทนา 
    ค. แสดงออกทางสีหน&า และท6าทางท่ีเหมาะสมประกอบการสนทนา เม่ือฟbงเข&าใจ  
    ง. หลีกเลี่ยงการกระทํา และการใช&สัญลักษณ�ท่ีทําให&อีกฝ�ายเข&าใจผิด 
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ข�อ 14 ข�อความต/อไปนี้เก่ียวข�องกับหลักการใช�ภาษาในการเขียน ยกเว�นข�อใด 
   ก. การใช&คํา โดยพิจารณาถึง ความถูกต&อง ความชัดเจน และความสละสลวย  
    ข. การสร&างประโยคให&มีน้ําหนัก โดยการวางคําท่ีต&องการเน&นให&อยู6ในท่ีซ่ึงมีน้ําหนัก เช6นตอนต&น

ของประโยค และการใช&คําซํ้า 
    ค. การสร&างประโยคให&กระทัดรัดและสละสลวย โดยใช&ประโยคท่ีใช&คําน&อยแต6กินความหมาย

มากและเป4นประโยคท่ีไม6ฟุ�มเฟ�อย 
    ง. การสร&างประโยคท่ีมีความคิดริเริ่มสร&างสรรค� เพ่ือให&เกิดงานเขียนเชิงสร&างสรรค� มีมุมมองท่ี

แตกต6างไปจากผู&อ่ืน และสร&างงานเขียนท่ีมีคุณค6า 
 

ข�อ 15 ข�อใดเปtนประเภทของอวัจนภาษาท่ีใช�ส่ือสารในสถานการณ.ท่ัวไป 
    ก. การแสดงออกทางสายตา เช6น  การสบตาระหว6างผู&ส6งสารและผู&รับสาร มีส6วนช6วยในการ

ตีความหมายเช6น การสบตาแสดงออกถึงความจริงใจ การหรี่ตาแสดงออกถึงความสงสัย  
และความไม6แน6ใจ เป4นต&น 

    ข. น้ําเสียง เป4นอวัจนภาษาท่ีแฝงอยู6ในภาษาพูด ได&แก6 สําเนียงของผู&พูด ระดับเสียงสูงตํ่า  การ
เปล6งเสียง จังหวะการพูด ความดังความค6อยของเสียงพูด การตะโกน การกระซิบ เป4นต&น 

    ค. สิ่งของหรือวัตถุต6างๆ ท่ีบุคคลเลือกใช& เช6น ของใช&เครื่องประดับ เสื้อผ&า กระเป�า รองเท&า 
นาฬิกา ปากกา แว6นตา เป4นต&น 

    ง. ถูกทุกข&อ 
 
ข�อ 16 "ส่ิงท่ีดีในชีวิต คู/ควรสตรีเช/นคุณ" ภาษาโฆษณาดังกล/าวโน�มน�าวใจผู�อ/านด�วยวิธีใด 
    ก. ใช&วลีสั้นๆ เพ่ือให&ผู&อ6านเข&าใจได&ทันที 
    ข. ชี้ให&เห็นความดีของสินค&า 
    ค. ใช&ถ&อยคําเร&าอารมณ�ความรู&สึก 
   ง. ให&ความสําคัญแก6ผู&ใช&สินค&า 
 
ข&อ 17 ข&อใดเป4นการพูดท่ีสุภาพและให&เกียรติผู&ฟbง 
    ก. ผมทราบว6าคุณได&รับเชิญจากลูกค&าให&ไปบรรยายเรื่อง "สถานการณ�ของคู6แข6ง ท่ีส6งผลต6อ

ธุรกิจของลูกค&า" คุณจะไปบรรยายเม่ือไหร6ครับ  ผมจะขอไปฟbงด&วย 
    ข.  คุณเคยอ6านหนังสือเล6มนี้ไหมคะ  หวังว6าคงเคยได&ยินกิตติศัพท�มาบ&างนะคะ 
    ค.  เธอได&รับเชิญไปงานวันเกิดของลูกค&าหรือเปล6า เขาเชิญแต6คนสนิทไม6ก่ีคนเท6านั้น 
    ง.  ผมเห็นผู&หญิงมามากแล&ว  แต6ดูจะไม6มีใครสวยเกินคุณเลยครับ 
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ข&อ 18 ในการเขียนจดหมายขอความช6วยเหลือ สารในข&อใดสามารถโน&มน&าวใจให&ผู&รับสารปฏิบัติตาม
มากท่ีสุด 
    ก. คงได&รับความอนุเคราะห�ด&วยดีจากท6าน 
    ข. จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุเคราะห� 
    ค. หวังว6าคงได&รับความอนุเคราะห�ด&วยดี 
   ง. จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห� 
 
ข�อ 19 ทักษะการเจรจา (พูด) เชิงผลได� มีลักษณะอย/างไร 
    ก. พูดนําเสนอด&วยข&อความท่ีตรงประเด็น  แสดงข&อมูลประกอบได&เหมาะสมชัดเจน   
    ข. เลือกใช&ศัพท� สํานวนและโครงสร&างประโยคได&ถูกต&อง เหมาะสม ตรงตามท่ีกําหนด   
    ค. สื่อความได&ชัดเจน พูดได&คล6องแคล6ว ไม6ติดขัด มีการลําดับความต6อเนื่อง ใช&ภาษากาย

ประกอบคําพูดได&เหมาะสม 
    ง. ถูกทุกข&อ 
 
ข�อ 20 ข�อความต/อไปนี้เปtนปpญหาและอุปสรรคของการฟpงและการพูด ยกเว�นข�อใด 
    ก. ผู&พูดและผู&ฟbงไม6รู&ข&อมูลและเรื่องราวท่ีจะพูดและฟbงอย6างแท&จริง เนื่องจากมีความรู&น&อยและ

ไม6ค&นคว&าหาความรู&เพ่ิมเติม 
    ข. ผู&พูดและผู&ฟbงไม6มีทักษะการใช&ภาษา หรือรู&หลักการใช&ภาษาน&อย ทําให&ใช&ภาษาไม6ถูกต&อง

และเหมาะสมกับสาร 
    ค. ผู&พูดและผู&ฟbงต&องม่ันใจเลือกใช&สื่อเพียงอย6างใดอย6างหนึ่ง ในทุกโอกาส และทุกคน  
 ง. ผู&พูดและผู&ฟbง ต&องสามารถปรับตัวให&เข&ากับบริบทหรือสภาพแวดล&อมของการสื่อสาร เช6น   

สถานท่ี บรรยากาศ สภาพแวดล&อมและวัฒนธรรม 
 
 

 

                        คะแนนที่ทําได� _______________ 
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ฉบับท่ี 2 
แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีต/อโปรแกรมเสริมสร�างทักษะการส่ือสารเพ่ือการเจรจา 

เชิงผลได�ของพนักงานบริหารงานลูกค�า ในอุตสาหกรรมโฆษณา 
คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู&เข&าร6วมโปรแกรม 
ประกอบด&วย ด&านเนื้อหาของโปรแกรม ด&านรูปแบบของโปรแกรม ด&านสื่อการเรียนการสอนและ
บรรยากาศในการเรียนรู&ของโปรแกรม และด&านประโยชน�และการประยุกต�ใช& 

2. เกณฑ�ในการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง มีดังนี้  
   5 หมายถึง มากท่ีสุด  
   4 หมายถึง มาก   
   3 หมายถึง ปานกลาง  
   2 หมายถึง น&อย  
   1 หมายถึง น&อยท่ีสุด 
 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด�านเน้ือหาของโปรแกรม 
1 วัตถุประสงค�ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน      
2 กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล&องกับวัตถุประสงค�ของ

โปรแกรม 
     

3 เนื้อหาในการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& มี
ความสําคัญและจําเป4นต6อการปฏิบัติงาน 

     

4 การวัดและประเมินผลการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได& มีความสอดคล&องกับเนื้อหา 

     

ด�านรูปแบบของโปรแกรม 
5 ระยะเวลาที่ใช&แต6ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล&อง กับการ

เสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& 
     

6 รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได& ส6งเสริมให&เกิดการเรียนรู&และสอดคล&องกับเนื้อหา 

     

7 ผู&ดําเนินการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& มีการ
กระตุ&นให&ผู&เข&ารับการพัฒนา มีส6วนร6วมในกิจกรรมและสามารถนําให&เกิด
การเรียนรู&และทักษะ 

     

8 ผู&ดําเนินการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& ให&
คําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรู&ได&อย6างเหมาะสม 

     

9 การสรุปองค�ความรู&และประเมินผลมีความชัดเจน      
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด�านสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนรู�ของโปรแกรม 
10 สื่อ และเอกสารประกอบการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา

เชิงผลได&มีความสอดคล&องกับเนื้อหาและกิจกรรมของโปรแกรม 
     

11 โสตทัศนูปกรณ�ประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม      
12 สถานที่ดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม      
13 สิ่งอํานวยความสะดวกมีอย6างครบถ&วนและเหมาะสม      
14 บรรยากาศในห&องเรียนเอ้ืออํานวยต6อการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อ

การเจรจาเชิงผลได& 
     

ด�านประโยชน.และการประยุกต.ใช� 
15 ความรู& ทักษะ และแนวคิด ที่ได&รับจากโปรแกรมเป4นประโยชน�ต6อผู&เข&าร6วม

โปรแกรม 
     

16 ผลที่เกิดจากการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
สามารถนําไปประยุกต�ใช&ในการทํางานได&แท&จริง 
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ฉบับท่ี 3 
แบบประเมินและเกณฑ.การให�คะแนนทักษะการสื่อสาร 

แบบประเมินทักษะการพูด 
 
 ทักษะทีต่�องการประเมิน : ทักษะการพูด 
ข�อกําหนด          : เวลาพูด  คน/กลุ6มละไม6เกิน.............นาที 
ชิ้นงานที่ประเมิน         : การพูดเพื่อนําเสนอผลงาน 
คําสั่ง/คําชี้แจง          : ............................................................................................. 
เกณฑ. (40 คะแนน)  
 1. การนําเสนอที่มีข&อมูลประกอบ 
 2. การสื่อสารตรงประเด็นตามหัวข&อที่กําหนด 
 3. การเลือกใช&ศัพท� สํานวน และโครงสร&างประโยคได&ถูกต&อง เหมาะสม ตรงตามที่กําหนด 
 4. พูดได&คล6องแคล6ว  

5. มีการลําดบัความต6อเนื่อง 
 6. มีการใช&ภาษากายประกอบคําพูดที่เหมาะสม 
 

ระดับคะแนน  และคําอธิบาย 
ระดับคะแนน คําอธิบาย 

36-40  
ดีมาก 

พูดนําเสนอด&วยข&อความที่ตรงประเด็น  แสดงข&อมูลประกอบได&เหมาะสม  ชัดเจน  
เลือกใช&ศัพท� สํานวนและโครงสร&างประโยคได&ถูกต&อง เหมาะสม ตรงตามที่กําหนด  สื่อ
ความได&ชัดเจน พูดได&คล6องแคล6ว ไม6ติดขัด มีการลําดับความต6อเนื่อง ใช&ภาษากาย
ประกอบคําพูดได&เหมาะสม 

28-35  
ดี 

พูดนําเสนอด&วยข&อความค6อนข&างตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบบ&างและค6อนข&างชัดเจน 
เลือกใช&ศัพท� สํานวนได&ค6อนข&างดี การใช&โครงสร&างประโยคมีที่ผิดพลาดเล็กน&อย 
สามารถสื่อความหมายได& พูดค6อนข&างคล6องแคล6ว ติดขัดเล็กน&อย การลําดับความ
ค6อนข&างต6อเนื่อง การใช&ภาษากายค6อนข&างดีเหมาะสม 

20-27 
ปานกลาง 

 

พูดนําเสนอด&วยข&อความไม6ค6อยตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบบ&าง แต6ไม6ค6อยชัดเจน
เท6าที่ควร ศัพท� สํานวนที่ใช&ค6อนข&างจํากัด การใช&โครงสร&างประโยคมีที่ผิดพลาดแต6ยังสื่อ
ความหมายได& พูดค6อนข&างติดขัด การลําดับความไม6ค6อยต6อเนื่อง ไม6ค6อยสบสายตาผู&ฟbง 
และใช&ภาษาไม6ค6อยเหมาะสม 

1-19 
ปรับปรุง 

พูดนําเสนอด&วยข&อความไม6ตรงประเด็น เหตุผลไม6ชัดเจน ศัพท� สํานวนที่ใช&ในการพูด
จํากัด พบข&อผิดพลาดมาก พูดติดขัดไม6สามารถสื่อความหมาย หรือสื่อความหมาย
ได&น&อยมาก ไม6สบสายตาผู&ฟbง และไม6ใช&ภาษากายประกอบ 
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เกณฑ.การให�คะแนนทักษะการพูด 
ระดับคะแนน 

 
ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 
นํ้าหนัก
ความ 
สําคัญ 

คะแนน 
จริง 

ความถูกต�อง
ของเน้ือหา 

เน้ือหาถูกต&อง มี
รายละเอียด
ครบถ&วนสมบูรณ� 

เน้ือหาถูกต&องเป4น
ส6วนใหญ6 

เน้ือหาถูกต&อง
เป4นบางส6วน 

เน้ือหาไม6ถูกต&อง
หรือมีข&อผิดมาก 

3 12 

คําศัพท. 
สํานวนและ
โครงสร�าง
ภาษา 

ใช&คําศัพท� สํานวน
และโครงสร&าง
ภาษาถูกต&องและ
เหมาะสม 

ใช&คําศัพท� สํานวน
และโครงสร&าง
ประโยคถูกต&อง
เป4นส6วนใหญ6แต6
ไม6หลากหลาย 

ใช&คําศัพท� 
สํานวนและ
โครงสร&าง
ประโยคแบบ
ง6าย ๆ และมี
ข&อผิดบ&าง 

ใช&คําศัพท� 
สํานวนและ
โครงสร&าง
ประโยคแบบง6าย 
ๆ และมีข&อผิด
มาก 

2 8 

ความสามารถ
ในการพูด 

พูดได&อย6างเป4น
ธรรมชาติ
คล6องแคล6วส่ือสาร
ได&ชัดเจน 

พูดติดขัดบางครั้ง
แต6ยังสามารถ
ส่ือสารได&ชัดเจน 

พูดคล&ายแบบ
ท6องจํา พอ
ส่ือสารได&บ&าง 

พูดเป4นแบบ
ท6องจําตะกุก ตะ
กักส่ือสารได&
น&อยมากหรือ
ไม6ได&เลย 

2 8 

การแสดง
ท/าทาง และ
นํ้าเสียง
ประกอบการ
พูด 

แสดงท6าทางและ
พูดด&วยนํ้าเสียงท่ี
เหมาะสมกับ
บทบาทและ
สถานการณ�ดีมาก 

แสดงท6าทางและ
พูดด&วยนํ้าเสียงท่ี
เหมาะสมกับ
บทบาทและ
สถานการณ�ใน
ระดับดี 

พูดโดยไม6
แสดงท6าทาง
ประกอบ 
นํ้าเสียงคล&าย
การอ6านหรือ
ท6องจํา 

พูดโดยไม6แสดง
ท6าทางประกอบ
นํ้าเสียงเป4นการ
พูดแบบท6องจํา 

2 8 

การออกเสียง พูดด&วยนํ้าเสียง
เหมาะสมกับบท
บรรยายออกเสียง
ถูกต&องตาม
หลักการออกเสียง 
มีเสียงเน&น-หนัก
ในคํา/ประโยค
อย6างสมบูรณ� 

พูดด&วยนํ้าเสียงโม
โนโทน ออกเสียง
ถูกต&องตาม
หลักการออกเสียง
เป4นส6วนใหญ6 

พูดเหมือน
อ6าน ไม6เป4น
ธรรมชาติขาด
ความน6าสนใจ
ออกเสียงถูก 
ต&องเป4น
บางส6วน 

พูดได&น&อยมาก
และออกเสียงไม6
ถูกต&องทําให&ไม6
เข&าใจ 

1 4 

รวม 10 40 
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เกณฑ.การตัดสินคุณภาพ 
ช/วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
36-40   ดีมาก 
28-35   ดี 
20-27   ปานกลาง 
1-19   ปรับปรุง 
เกณฑ�การผ6าน ต้ังแต6ระดับคุณภาพปานกลางข้ึนไป 
สรุป � ผ6าน � ไม6ผ6าน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการพูด 
(   ) ก6อนการพัฒนา   (   ) หลังการพัฒนา 

 

 
เลขท่ี 

                     
ประเด็น/
คะแนน 

 
 
  ชื่อ - สกุล 

ความถูกต�อง
ของเนื้อหา 

คําศัพท. 
สํานวนและ
โครงสร�าง

ภาษา 

ความ 
สามารถใน 

การพูด 

การแสดงท/าทาง
และน้ําเสียง

ประกอบการพูด 

การ 
ออกเสียง 

รวมคะแนน 

12 8 8 8 4 40 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        

      
     ลงชื่อ...............................................................ผู&ประเมิน                             
                                                         (................................................................) 

     วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .................  
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แบบประเมินและเกณฑ.การให�คะแนนทักษะการสื่อสาร 
แบบประเมินทักษะฟpง 

 
ทักษะทีต่�องการประเมิน : ทักษะการฟbง 
ข�อกําหนด        : ระยะเวลาในการเขียนคําตอบ ............... นาที 
ชิ้นงานที่ประเมิน         : ทักษะการฟbง จากลูกค&า 
คําสั่ง/คําชี้แจง          : ............................................................................................. 
เกณฑ. (40 คะแนน)  
 1. ความเข&าใจ สามารถตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&ทัง้หมด 
 2. จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&ทั้งหมด 
 3. ปฏิบัติตามคําสั่งได&ถูกต&องและคล6องแคล6ว 
 4. รู&ความหมายคําศัพท�ทั้งหมด 
  

ระดับคะแนน และคําอธิบาย 
ระดับคะแนน คําอธิบาย 

36-40  
ดีมาก 

ฟbงเข&าใจ สามารถตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&ทั้งหมด จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&
ทั้งหมด สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได&ถูกต&องและคล6องแคล6ว และรู&ความหมายคําศัพท�
ทั้งหมด 

28-35  
ดี 

สามารถตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&เป4นส6วนใหญ6 จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&เกือบ 
ทั้งหมด ปฏิบัติตามคําสั่งได&ถูกต&องแต6ค6อนข&างช&า รู&ความหมายคําศัพท�โดยส6วนใหญ6และ 
ชัดเจน 

20-27 
ปานกลาง 

 

ตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&เล็กน&อย จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&เล็กน&อย ปฏิบัติตาม
คําสั่งได&ไม6ค6อยถูกต&องและค6อนข&างช&า รู&ความหมายคําศัพท�ได&เล็กน&อยและค6อนข&าง
ชัดเจน 

1-19 
ปรับปรุง 

ตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&น&อยมาก จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&น&อยมาก ปฏิบัติ
ตามคําสั่งได&ถูกต&องน&อยมาก รู&ความหมายคําศัพท�เล็กน&อยและไม6ชัดเจน 
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เกณฑ.การให�คะแนนทักษะการฟpง 
 

           
ระดับ              

คะแนน 
   

  ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 
นํ้าหนัก

ความสําคัญ 
คะแนน 

จริง 

การจับใจความ
สําคัญ 

จับใจความ 
สําคัญของ 
เน้ือหาได& 
ท้ังหมด 

จับใจความ 
สําคัญของ 
เน้ือหาได&เกือบ 
ท้ังหมด 

จับใจความ 
สําคัญของ 
เน้ือหาได& 
เล็กน&อย 

จับใจความ 
สําคัญของ 
เน้ือหาได& 
น&อยมาก 4 16 

ความเข&าใจ 
 
 
 

สามารถตอบ 
คําถาม
หลังจาก 
ท่ีฟbงได&ท้ังหมด 

สามารถตอบ 
คําถาม
หลังจากท่ีฟbง
ได&เป4นส6วน
ใหญ6 

สามารถตอบ 
คําถาม
หลังจากท่ีฟbง
ได&เล็กน&อย 
 

ตอบคําถาม 
หลังจากท่ีฟbง
ได&น&อยมาก 
 

 
3 
 

 
12 

 

การปฏิบัติตาม
คําสั่ง 

ปฏิบัติตาม
คําส่ัง 
ได&ถูกต&องและ
คล6องแคล6ว 

ปฏิบัติตาม
คําส่ัง 
ได&ถูกต&องแต6 
ค6อนข&างช&า 

ปฏิบัติตาม
คําส่ัง 
ไม6ค6อยถูกต&อง
และค6อนข&าง
ช&า 

ปฏิบัติตาม
คําส่ัง 
ได&ถูกต&องน&อย
มาก 

2 8 

การรู&
ความหมาย 
คําศัพท� 

รู&ความหมาย 
คําศัพท�
ท้ังหมด 
 

รู&ความหมาย 
คําศัพท�โดย 
ส6วนใหญ6และ 
ชัดเจน 

รู&ความหมาย 
คําศัพท�
เล็กน&อยและ
ค6อนข&าง
ชัดเจน 

รู&ความหมาย 
คําศัพท�
เล็กน&อย 
และไม6ชัดเจน 
 

 
1 
 

 
4 
 

รวม 10 40 

 
เกณฑ.การตัดสินคุณภาพ 
ช/วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
36-40   ดีมาก 
28-35   ดี 
20-27   ปานกลาง 
1-19     ปรับปรุง 
เกณฑ�การผ6าน ต้ังแต6ระดับคุณภาพปานกลางข้ึนไป    สรุป � ผ6าน � ไม6ผ6าน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการฟpง 
(   ) ก6อนการพัฒนา   (   ) หลังการพัฒนา 

 

 
เลขที่ 

             ประเด็น/
คะแนน 

 

ชื่อ - สกุล 

ความเข&าใจ 
การจับ
ใจความ 
สําคัญ 

การรู&
ความหมาย 

คําศัพท� 

ปฏิบัติตาม
คําสั่ง 

รวม 
คะแนน 

12 16 4 8 40 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       

      
     ลงชื่อ..............................................................ผู&ประเมิน 
                                                   (................................................................) 

     วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 
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แบบประเมินและเกณฑ.การให�คะแนนทักษะการสื่อสาร 
แบบประเมินทักษะเขียน 

 
ทักษะทีต่�องการประเมิน : ทักษะการเขียน 
ข�อกําหนด        : ความยาวประมาณ .......คํา เขียนลงกระดาษขนาด................ 
ชิ้นงานที่ประเมิน         : ทักษะการเขียน สรุปงาน 
คําสั่ง/คําชี้แจง          : ............................................................................................. 
เกณฑ. (40 คะแนน)  
 1. การสื่อสารตรงประเด็นตามหัวข&อที่กําหนด มีข&อมูลประกอบ 
 2. การเลือกใช&ศัพท� สํานวน องค�ประกอบทางภาษาเหมาะสมกับผู&อ6าน 
 3. การใช&โครงสร&างประโยคได&หลากหลายและถูกต&อง 
 4. มีการลําดับความต6อเนื่องของเนื้อหา 
 5. ใช&เคร่ืองหมายวรรคตอนถูกต&องเหมาะสม 
 

ระดับคะแนน และคําอธิบาย 
ระดับคะแนน คําอธิบาย 

36-40  
ดีมาก 

เขียนตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบ เลือกใช&คําได&เหมาะสม ใช&โครงสร&างประโยคได&
หลากหลาย ถูกต&องตามหลักไวยากรณ� มีการลําดับความต6อเนื่อง ใช&เคร่ืองหมายวรรค
ตอนถูกต&องเหมาะสม และความยาวของเร่ืองตรงตามที่กําหนด 

28-35  
ดี 

นําเสนอด&วยข&อความค6อนข&างตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบบ&าง ใช&คําศัพท�ค6อนข&าง
จํากัด ใช&โครงสร&างประโยคเดี่ยวเป4นบางส6วน มีความผิดพลาดในการใช&หลักไวยากรณ�
เล็กน&อย การลําดับความค6อนข&างต6อเนื่อง ใช&เคร่ืองหมายวรรคตอนผิดพลาดเล็กน&อย 
และความยาวของเร่ืองค6อนข&างตรงตามที่กําหนด 

20-27 
ปานกลาง 

 

นําเสนอด&วยข&อความไม6ค6อยตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบเล็กน&อย ใช&คําศัพท�ค6อนข&าง
จํากัดและมีข&อผิดพลาดมาก ใช&โครงสร&างประโยคเดี่ยวเป4นส6วนใหญ6 มีความผิดพลาดใน
การใช&หลักไวยากรณ�มาก การลําดับความไม6ต6อเนื่อง ใช&เคร่ืองหมายวรรคตอนผิดพลาด
บ&าง  เขียนได&สั้นกว6าที่กําหนด 

1-19 
ปรับปรุง 

นําเสนอด&วยข&อความไม6ตรงประเด็น คําศัพท�จํากัดและมีข&อผิดมาก เขียนได&น&อยกว6าที่
กําหนดมาก และพบข&อผิดพลาดมาก ไม6สามารถสื่อความ หรือสื่อความได&น&อยมาก 
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เกณฑ.การให�คะแนนทักษะเขียน 
 

   ระดับ
คะแนน 

ประเด็น 
การประเมิน 

4 3 2 1 
นํ้าหนัก
ความ 
สําคัญ 

คะแนน 
จริง 

เนื้อหา เน้ือหาท่ีเขียนมี
ความถูกต&อง
ครอบคลุมอย6าง
สมบูรณ� 

เน้ือหาท่ีเขียนมี
ความถูกต&อง
ครอบคลุมเนื้อหา
ส6วนใหญ6 

เน้ือหาท่ีเขียนมี
ข&อผิดบ&างและไม6
ครอบคลุม 

เน้ือหาท่ีเขียน
มีข&อผิดมาก
และให&ข&อมูล
น&อย 

5 20 

การใช�ภาษา การสะกด 
คําศัพท�ถูกต&อง 
การเลือกใช&คํา 
ตรงกับเน้ือหา 
ประโยคถูกต&อง 
มีเครื่องหมาย 
วรรคตอนท่ี 
ถูกต&อง 

การสะกดคําศัพท�
ผิดเล็กน&อย พอเดา
ความหมายได& 
เขียนรูปประโยคผิด
หลักไวยากรณ�
เล็กน&อย
เครื่องหมาย 
วรรคตอนผิดเล็ก 
น&อย 

สะกดคําผิดมาก
แต6พอเดาความ 
หมายได&รูป  
ประโยคผิด พลาด
มาก 
เครื่องหมาย 
วรรคตอนไม6 
ครบหรือไม6
ถูกต&อง 

สะกดคําผิด
มาก เขียนรูป
ประโยคไม6
ถูกต&อง ไม6มี
เครื่อง หมาย
วรรคตอน 

4 16 

องค.ประกอบ
ของงานเขียน 
(เช/น �#$���#$�� 
����%&� �%#'���#$�� 
�(�������� �&�!�
�)�� ก��!��#$�) 

องค�ประกอบ
ของงานเขียน
ถูกต&องสมบูรณ� 

องค�ประกอบของ
งานเขียนมีข&อผิด
น&อย 

องค�ประกอบของ
งานเขียนมีข&อผิด
หลายแห6ง 

องค�ประกอบ
ของงานเขียน
มีข&อผิดมาก 

1 4 

รวม 10 40 
 

เกณฑ.การตัดสินคุณภาพ 
ช/วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
36-40   ดีมาก 
28-35   ดี 
20-27   ปานกลาง 
1-19   ปรับปรุง 
เกณฑ�การผ6าน ต้ังแต6ระดับคุณภาพปานกลางข้ึนไป 
สรุป � ผ6าน � ไม6ผ6าน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการเขียน 
(   ) ก6อนการพัฒนา   (   ) หลังการพัฒนา 

 

 
เลขท่ี 

                     ประเด็น/
คะแนน 

ชื่อ - สกุล 

การใช�ภาษา เนื้อหา 
องค.ประกอบ
ของงานเขียน 

รวมคะแนน 

16 16 4 40 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      

     ลงชื่อ.........................................................ผู&ประเมิน 

                                                       (................................................................) 

     วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 



ภาคผนวก ฐ 
การวิเคราะห�หาค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของฟลิสส�โคเฮน และผลการทดสอบประยุกต� 

สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน วิทนีย� ยู (Mann-Whitney U Test) 
สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของใช:สถิติการทดสอบเครื่องหมายและลําดับวิลคอกซัน  

(The Wilcoxon matched pairs signed – ranks test)  
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ผลการวิเคราะห� Fleiss Kappa 
 

คําถามข:อท่ี 
ผู:ทรงคุณวุฒิ 

Si 
1 2 3 4 5 

1 0 0 0 5 0 1.00 
2 0 0 0 5 0 1.00 
3 0 0 0 4 1 0.60 
4 0 0 0 0 5 1.00 
5 0 0 0 0 5 1.00 
6 0 0 0 0 5 1.00 
7 0 0 0 0 5 1.00 
8 0 0 0 1 4 0.60 
9 0 0 0 0 5 1.00 
10 0 0 0 1 4 0.60 
11 0 0 0 1 4 0.60 
12 0 0 0 0 5 1.00 
13 0 0 0 0 5 1.00 
14 0 0 0 0 5 1.00 
15 0 0 0 0 5 1.00 
16 0 0 0 1 4 0.60 
Pa 

 
0 0 18 62 0.88 

Pe 
 

0.00 0.00 0.23 0.78 0.65 

  
0 0 0.0506 0.6006 

 
Pj 0 0 0 0.225 0.78 

 
KF 

     
0.64 



353 
 

 

คํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของใช:สถิติการทดสอบเครื่องหมายและลําดับวิลคอกซัน 
(The Wilcoxon matched pairs signed – ranks test) Pre-Post Test 

 
ข�อมูลดิบผลการวัดความรู� 

ผลการประเมินความรู�ด�านทักษะการสื่อสาร  

ผู�เข�าโครงการ  
คะแนน (กลุ+มทดลอง) 

หลังการพัฒนา ก+อนการพัฒนา 
T1 32 27 
T2 36 33 
T3 34 27 
T4 30 21 
T5 34 30 
T6 36 28 
T7 36 30 
T8 32 24 
T9 34 27 
T10 38 29 
T11 32 20 
T12 36 26 
Sum 410 322 
Mean 34.17 26.83 
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ผู:เข:าโครงการ คะแนน (กลุ�มควบคุม) 

C1 22 

C2 28 

C3 30 

C4 26 

C5 24 
C6 26 
C7 28 
C8 22 
C9 18 
C10 32 
C11 14 
C12 28 

Mean 24.83 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
pretest 12 26.8333 3.73761 20.00 33.00 
post_test 12 34.1667 2.32900 30.00 38.00 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
post_test - pretest Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 12b 6.50 78.00 
Ties 0c   
Total 12   

a. post_test < pretest 
b. post_test > pretest 
c. post_test = pretest 
 
Test Statisticsa 
 post_test - pretest 
Z -3.063b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
pretest 12 26.4167 2.67848 23.00 32.00 
post_test 12 34.2500 2.05050 32.00 39.00 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
post_test - pretest Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 12b 6.50 78.00 
Ties 0c   
Total 12   

a. post_test < pretest 
b. post_test > pretest 
c. post_test = pretest 
 

Test Statisticsa 
 post_test - pretest 
Z -3.071b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
pretest 12 27.8333 3.01008 22.00 32.00 
post_test 12 35.0000 2.25630 31.00 38.00 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
post_test - pretest Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 12b 6.50 78.00 
Ties 0c   
Total 12   

a. post_test < pretest 
b. post_test > pretest 
c. post_test = pretest 
 

Test Statisticsa 
 post_test - pretest 
Z -3.087b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
pretest 12 27.3333 3.44656 22.00 33.00 
post_test 12 32.9167 2.67848 30.00 37.00 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
post_test - pretest Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 12b 6.50 78.00 
Ties 0c   
Total 12   

a. post_test < pretest 
b. post_test > pretest 
c. post_test = pretest 

Test Statisticsa 
 post_test - pretest 
Z -3.071b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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ประวัติผู
วิจัย 

ชื่อ – สกุล นาย ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ� 
ท่ีอยู ป"จจุบัน 8 ซอยสามัคคี 3 ถนนวงศ�คําพา  
 อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 
ตําแหน งงานป"จจุบัน ผู3อํานวยการสายงานฝ5ายบริหารงานลูกค3า  

บริษัท เดนท�สุ (ประเทศไทย) จํากัด 
  
ประวัติการศึกษา  

2534 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร�บัณฑิต (สาขาวิชาสถิติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

2550 สําเร็จการศึกษาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

2559 สําเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
ผลงานทางวิชาการ  

2550 – ป"จจุบัน บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง: บทบาทของภาวะ
ผู3นําและการสื่อสารในองค�การ (Change Management: Role of 
Leadership and Organizational Communication) 

 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� 
และศิลปะ ป̀ท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559 

 บทความวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจา
เชิ งผลได3ของพนักงานบริหารงานลูกค3าในอุตสาหกรรมโฆษณา 
(Developing Account Executives’ Communication Skills in 
Advertising Industry) 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� 
และศิลปะ ป̀ท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร3างทักษะการสื่อสารเพ่ือการเจรจาเชิงผลได3
ของพนักงานบริหารงานลูกค3าในอุตสาหกรรมโฆษณา (Account 
Executive Communication Skills Development Program: 
Improving Effective Negotiation in Advertising Industries) 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� 
และศิลปะ ป̀ท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

 


