
                                                          
 
 
 
 
 

 
 การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป�าหมายเชิงรุก 

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย# 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย 

 นายวุฒิชัย  ผาสุขกานนท# 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยานิพนธ#นี้เป)นส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ป4การศึกษา 2558 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป�าหมายเชิงรุก 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นายวุฒิชัย  ผาสุขกานนท# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ#นี้เป)นส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ป4การศึกษา 2558 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



THE DEVELOPMENT OF MIRROR REACTION PROGRAM TO ENHANCE PROACTIVE SALE 
POTENTIALITY IN REAL ESTATE BUSINESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Wuttichai  Phasukanon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Doctor of Philosophy Program in Management 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2015 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให�วิทยานิพนธ�เรื่อง  “ การพัฒนาโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ)งเป*าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย�”  
เสนอโดย นายวุฒิชัย ผาสุขกานนท� เป/นส)วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 
 

 
 

                                ……........................................................... 
                                  (รองศาสตราจารย� ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ�) 
                                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

                                 วันท่ี..........เดือน.................... พ.ศ................ 
 
อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
 1. ผู�ช)วยศาสตราจารย� ดร.ธรีะวัฒน�  จันทึก 
 2. รองศาสตราจารย� ดร.พิทักษ�  ศิริวงศ� 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ� 

 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย� ดร.ไพโรจน�  วิไลนุช) 
............/......................../.............. 

 
.................................................... กรรมการ               .................................................... กรรมการ 
(ผู�ช)วยศาสตราจารย� ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา)     (ผู�ช)วยศาสตราจารย� ดร.วรรณวีร�  บุญคุ�ม) 
............/......................../..............         ............/......................../.............. 

 
.................................................... กรรมการ             .................................................... กรรมการ 
(ผู�ช)วยศาสตราจารย� ดร.ธีระวฒัน�  จันทึก)              (รองศาสตราจารย� ดร.พิทักษ�  ศิริวงศ�) 
............/......................../..............        ............/......................../.............. 



 ง 

56604808: สาขาวิชาการจัดการ 
คําสําคัญ:  ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน/ศักยภาพนักขาย/เป$าหมายเชิงรุก 
 วุฒิชัย  ผาสุขกานนท*: การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ/งเป$าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย*.  อาจารย*ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ*:  ผศ.ดร.ธีระวัฒน*  จันทึก และ 
รศ.ดร.พิทักษ*  ศิริวงศ*.  379  หน�า. 
 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค*เพื่อศึกษาองค*ประกอบของโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม และทดลอง
ประเมินผลโปรแกรมปฎิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ/งเป$าหมายเชิงรุก ของกลุ/ม
อสังหาริมทรัพย* ผู�วิจัยใช�แนวทางการวิจัยและพัฒนา ด�วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข�อมูลจากผู�เช่ียวชาญจํานวน 
11 คน ด�วยการสัมภาษณ*เชิงลึก เพ่ือถอดบทเรียน ให�ได�แนวทางของการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขาย 
แบบมุ/งเป$าหมายเชิงรุก  และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ จากผู�เช่ียวชาญ 3 ท/าน เพ่ือตรวจสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา
ของโปรแกรม จากน้ันมีการทดลองใช�โปรแกรมกับกลุ/มทดลองและกลุ/มควบคุมโดยการวิจัยกึ่งทดลองกับกลุ/ม
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 This research aimed to study on program’s components and to develop program 
as well as to test and evaluate mirror reaction program for reinforcing proactive targeting 
potential of sales representatives in real estate field. The researcher conducted this research 
in the form of research and development and this program was tested with 15 samples 
divided into control and experimental group. Tools used for evaluating this research were 
interview form for interviewing with key informants, assessment form on appropriateness and 
consistency of program’s components, assessment on consistency, psychological 
questionnaire, program satisfaction assessment form, pre-test before joining the program and 
post-test, behavior assessment form, and psychological assessment form. Statistics used in 
this research were mean, percentage, and standard deviation. Program’s efficiency was 
assessed by applying the Mann – Whitney U test. 
 The results showed that program’s components were consisted of six important 
potential factors including leadership, selling techniques, targeting, personality, enthusiasm, 
and human relations. To make these potential factors to have mirror reaction from a short 
film for role playing, it was necessary to perform activities based on four selling procedures 
including preparation, heart openness, listening, and closing the sales. In order to make 
learning of experimental group efficient, such learning must be controlled by four elements of 
learning process based on AKEE Model including Attitude, Knowledge, Echo, and Evaluation.  
 According to the results of program testing, it was found that participants were 
satisfied with the trainings in high level to the highest level. They had higher knowledge after 
training with statistical significance of .01. Their behaviors were changed in better way with 
statistical significance of .01. The results of psychological test on the model of proactive 
targeting potential of sales representatives Mirror Reactor was obtained after testing with five 
samples of experimental group with the highest potential after watching a short film that was 
the task of the program developed by the researcher. From those five samples, there were 
only three samples that had the potential equal to that that of the model of proactive 
targeting potential of sales representatives (Breakthrough Mirroring), i.e., having the highest 
level of potential. As a result, it could be concluded that mirror reaction program for 
reinforcing proactive targeting potential of sales representatives in real estate field was perfect 
and be able to utilized for reinforcing potential of sales representatives practically. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�เป�นธุรกิจพ้ืนฐานของประเทศ ท้ังนี้เพราะเป�นธุรกิจภาคอุตสาหกรรมท่ี
เป�นป#จจัย 4 และเป�นธุรกิจพ้ืนฐานในการกระตุ(นเศรษฐกิจ (มานพ พงศทัต, 2552) โดยสามารถสรุป
ช3วงเวลาพัฒนาการธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ได(เป�น 3 ช3วงได(แก3 1) ช3วงเริ่มต(นและรุ3งเรื่องของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� ในอดีตประเทศไทยให(ความสําคัญในภาคการเกษตรและการอยู3อาศัยก็จะเป�นการ
ปลูกบ(านกันเองในชนบท จนกระท่ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ ฉบับท่ี 1 เริ่มต(นข้ึน ในป@ 
พ.ศ. 2504 นโยบายเปลี่ยนมาเน(นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (อรุณ ศิริจานุสรณ�, 2555) พัฒนาการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม (สรรเสริญ วงศ�ชอุ3ม, 2554) ก3อให(เกิดการย(ายถ่ินจากประชาชนต3างจังหวัด
เข(ามาสู3ในเมือง ส3งผลให(เกิดความต(องการท่ีอยู3อาศัยเพ่ิมมากข้ึน (ชูชีพ พิพัฒน�ศิถี, 2546) ในช3วงป@
พ.ศ. 2500-2510 ท่ีอยู3อาศัยจะเป�นลักษณะตึกแถว ซ่ึงเป�นท้ังท่ีอยู3อาศัยและท่ีประกอบการค(าใน
แหล3งเดียวกัน รวมถึงมีท่ีอยู3อาศัยประเภทแฟลตซึ่งเน(นให(เช3าพักอาศัยสําหรับผู(มีรายได(น(อย และ
อพาร�ตเมนต�ท่ีเน(นลูกค(ารายได(ปานกลาง การเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ในช3วงแรกนี้ ยังคงมีการ
ขยายตัวไม3มากนัก และมีบางช3วงท่ีเข(าสู3ภาวะซบเซา (อรุณ ศิริจานุสรณ�, 2555) จนกลับมาเฟHIองฟูอีก
ครั้งในยุคป@ พ.ศ. 2530-2537 เนื่องจากมีการเปKดการค(าเสรีทางการเงินและส3งเสริมการย(ายฐานการ
ผลิตของนักลงทุนต3างชาติ มีการพัฒนาท่ีดินเชิงอุตสาหกรรม ผ3านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และ
ภาครัฐอนุญาตให(ชาวต3างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดได( เพ่ิมจาก 25% เป�น 40% 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในโครงการ มีการซ้ือขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย�กันอย3างคึกคัก หลังจากนั้นไม3นาน
อสังหาริมทรัพย�เริ่มเข(าสู3ภาวะวิกฤต ตามกลไกของตลาด นั่นคือ มีการซ้ือเพ่ือการเก็งกําไรเป�นจํานวนมาก 
ส3งผลให( อุปสงค�ความต(องการด(านอสังหาริมทรัพย� น(อยกว3าความเป�นจริง  จนเกิดภาวะล(นตลาด 
(สมาคมผู(ค(าอาคารชุดไทย, 2548) 
 จากภาวะวิกฤตอสังหาริมทรัพย�ท่ีได(กล3าวไว(ในข(างต(น ถือเป�นการก(าวเข(าสู3ช3วงท่ี 2) ของ
พัฒนาการธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ในป@ พ.ศ. 2538 ทั้งนี้เนื่องจากอสังหาริมทรัพย�ล(นตลาดแล(ว 
ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก ก็ประสบกับป#ญหา เกิดวิกฤตทางการเงิน 
เศรษฐกิจก(าวเข(าสู3ภาวะหยุดนิ่ง จนเข(าสู3ช3วงวิกฤตต(มยํากุ(ง ในป@ พ.ศ. 2540 ผู(ประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย�เกิดการล(มละลาย และปKดกิจการไปเป�นจํานวนมาก ในช3วงนี้ไม3มีการขยายโครงการ
ออกไปแต3อย3างใด ภาครัฐเข(ามาช3วยฟHPนฟูเศรษฐกิจ มีการออกมาตรการและนโยบายต3างๆ เพ่ือช3วย
แก(ไขเศรษกิจ และแก(ไขป#ญหาด(านธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ไปพร(อมกัน ส3งผลให(ภาพรวมเศรษฐกิจดีข้ึน 
ผู(บริโภคเริ่มมีความม่ันใจในการใช(เงินและลงทุน เกิดกําลังซ้ือภาคประชาชน และช3วยแก(ไขสภาพ
คล3องให(กับประเทศได(คืนกลับมา แม(ต3อมาในป@ พ.ศ.2551 ได(เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกข้ึนมาอีกครั้ง 
ดังท่ีเรียกว3า วิกฤตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย�ท่ีด(อยคุณภาพ (Subprime Lending Crisis ) โดยครั้งนี้แม(
มีสาเหตุเริ่มต(นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ท่ีเกิดท่ีสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปยังยุโรป เอเซีย และ
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ออสเตรเลีย (ศูนย�วิจัยกสิกรไทย, 2550) แต3ผลกระทบกับประเทศไทยมีไม3มากนัก ทําให(สามารถ
แก(ป#ญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ให(กลับพลิกฟHPนและมีการขยายตัวเติบโตขึ้นมาได(อย3างรวดเร็ว 
(บุญชนะ บุญเลิศ, 2535)  
 และต3อมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย�มีการเติบโตอีกครั้ง ในยุคท่ี 3) หลังป@ พ.ศ.2552       
เป�นต(นมา มีการขยายตัวเกิดข้ึนในเมืองหลวง คนวัยแรงงานในต3างจังหวัดเข(ามาทํางานในเมืองมากข้ึน 
ตลาดอสังหาริมทรัพย�มีความต่ืนตัวและได(รับการตอบรับจากผู(บริโภค ส3งผลให(ราคาที่อยู3อาศัย
สามารถทําราคาขายและมีมูลค3าเพ่ิมสูงข้ึนเป�นประวัติการณ� โดยจากข(อมูลส3งผลต3อภาพรวมของ
ธุรกิจ และผลิตภัณฑ�มวลรวมของประเทศ (ศูนย�ข(อมูลอสังหาริมทรัพย�, 2559) โดยในป@ พ.ศ. 2557 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย� มีปริมาณคิดเป�นร(อยละ 6.8 ของจีดีพี และในป@ พ.ศ.2558 คิดเป�นร(อยละ 6 
ของจีดีพี ท้ังนี้ตัวเลขในภาคอสังหาริมทรัพย�ยังส3งผลบวกไปยังธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข(องด(วย เช3น การ
ก3อสร(าง, เฟอร�นิเจอร� และตกแต3งบ(าน เป�นต(น ทําให(ยอดจีดีพี ในภาพรวมของภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย�และธุรกิจท่ีเก่ียวข(อง มีถึงร(อยละ 25 (วิสิทธิ์ ศรีสุพรรณ, 2558) และอยู3ในทิศทางท่ีมี
แนวโน(มจะเติบโตโดยเฉพาะท่ีอยู3อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สมาคมอสังหาริมทรัพย�ไทย, 
2558)  
 ท3ามกลางการแข3งขันและการตลาด พนักงานขายถือเป�นป#จจัยท่ีสําคัญ (จตุพร พรหมพูล
และธัญญลักษณ� วีระสมบัติ, 2558) ธุรกิจท่ีหลากหลายจะประสบความสําเร็จได(ต(องอาศัยพนักงานขาย 
เช3น ธุรกิจด(านบริการ พนักงานขายถือเป�นหัวใจสําคัญ ท่ีก3อให(เกิดความพึงพอใจ (ณัชพัชร� แปbนดวง, 
2557; ไพสาน จินตป#ญญา, 2547) เม่ือลูกค(าพึงพอใจ ก็จะเกิดการซ้ือซํ้า ซ่ึงส3งผลดีอย3างยั่งยืนให(กับ
องค�การ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ก็เช3นกัน บทบาทของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย�ถือเป�นป#จจัยท่ี
สําคัญต3อความสําเร็จขององค�การเช3นกัน (ธัญญาภรณ� สุขวิเศษ, 2553) โดยในกลุ3มอสังหาริมทรัพย�
ประเภทท่ีอยู3อาศัยนั้น ผลกําไรมาจากการขายตัวสินค(าซ่ึงเกิดจากทรัพยากรมนุษย�หรือตัวพนักงานขาย 
และการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย�ของลูกค(า ก็เกิดจากตัวพนักงานขายในโครงการเป�นป#จจัยท่ี
สําคัญ  (Echchakoui, 2016) จึงเห็นได(ว3า พนักงานขาย มีความสําคัญกับองค�การเป�นอย3างมากไม3ว3า
จะประกอบธุรกิจด(านใด 
 จากเหตุการณ�ข(างต(นจึงส3งผลให(ผู(นําขององค�การมีบทบาทสําคัญ (วุฒิชัย ผาสุขกานนท� 
และ ธีระวัฒน� จันทึก, 2559) ในการท่ีจะต(องพยายามใช(หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย� เพ่ือเตรียม
ความพร(อมและการสร(างพนักงานขายให(มีความรู(ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานขายได(เป�นอย3างดี 
(Wiley and Sons, 2009: 1-2) โดยข้ันตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Mondy and Noe, 1996) 
ได(แก3 1) กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย� การสรรหา การคัดเลือกพนักงานขายท่ีมีคุณภาพ 
และมีคุณสมบัติตรงตามเปbาหมายขององค�การและหากองค�การใดสามารถวางแผนในการคัดสรร 
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการทํางานได( ก็ถือว3าเป�นด3านแรกของความสําเร็จขององค�การ 
(อัจฉรา หอมจรรยา, 2546: 1) และ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ถือเป�นหัวใจสําคัญขององค�การ  
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2554: 7) ซ่ึงต(องมีโปรแกรมการพัฒนาต้ังแต3เริ่มเข(ามาทํางานและมีความต3อเนื่อง 
ท้ังนี้กระบวนการพัฒนาศักยภาพพนักงานขาย ผู(นําองค�การมีบทบาทสําคัญ ในการวางแผน 
(Planning) การจัดโปรแกรม (Organizing) การมอบหมาย (Commanding)  การประสานงาน (Co-
ordinating) การควบคุม(Control) (Fayol,1949) เพื่อดึงศักยภาพของทรัพยากรบุคคลแต3ละคน
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ออกมาและเกิดประโยชน�สูงสุด (สุรพลเพชรไกล, 2554: 44-51) และก3อให(เกิดประสิทธิภาพ สามารถ
นําไปประยุกต�กับการทํางานได(อย3างมีประสิทธิผล ในข้ันตอนนี้ถือว3ามีความสําคัญเป�นอย3างมาก และ
หลายองค�การมักจะละเลยหรือไม3ได(ให(ความสําคัญ (อนันต� พันนึก, 2554) 
 จะเห็นได(ว3า พนักงานมีความสําคัญและผู(นําจะละเลยการดูแลพนักงานขายซ่ึงเป�น
หน3วยงานสําคัญนี้ไปไม3ได( ท่ีผ3านมาพบว3า โปรแกรมการพัฒนาพนักงานขาย และเนื้อหาการเรียนรู(
ของโปรแกรม เพื่อให(บรรลุเปbาหมายนั้น โดยทั่วไปจะเน(นการเรียนรู(เชิงทฤษฎี หลักการ หรือ
กรณีศึกษา ซ่ึงบางครั้งเนื้อหาท่ีเรียนรู(ก็ยังไม3สามารถสะท(อนการปฏิบัติงานด(านการขายท่ีพนักงาน
ขายต(องการ อันจะก3อให(เกิดศักยภาพนักขายข้ึนมากนัก ท้ังท่ีเป�นทักษะ ความสามารถท่ีธุรกิจและ
องค�การต(องการ (ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษณ�, 2544) และส3วนรูปแบบการเรียนรู( แม(จะมีความ
หลากหลาย ท้ังการสอนในงาน (On the Job Training) การใช(ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การอบรม
สัมมนา (Seminar) แต3 การพัฒนาในกระบวนการดังกล3าว ยังไม3ได(มีลักษณะของการเรียนรู(ผ3าน
กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อน (Mirror Reaction) เกิดข้ึนเลย (วิจิตร ศิริพานิช, 2555; อนันต� 
อเนกวิชณกุล, 2550) 
 ด(วยเหตุนี้จึงทําให(ผู(วิจัยได(เห็นความสําคัญของกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนซ่ึงเป�น
แนวคิดเชิงประยุกต�จากทฤษฎีเซลล�กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) (Rizzolatti and Craighero, 
2004; Galleseet. al., 2005) อันเกิดข้ึนจากนักวิทยาศาสตร�จากมหาวิทาลัยพาร�มา ประเทศอิตาลี 
โดยดร.วิตโตริโอกัลเลส (Vitoritto Gallese), ดร.ลีโอนาโด โฟกัสซี (Leonado Fogassi) และ       
ดร. คจีอาโคโม ริชโซเรติ (Giacomo Rizzolati) ได(ทํางานวิจัย ซ่ึงแรกเริ่มเป�นการวิจัยค(นพบเซลล�
ประสาท ชนิดหนึ่ง ซ่ึงเรียกต3อมาว3า เซลล�กระจกเงา (Mirror Neuron) ในป@ 2539 ซ่ึงถือเป�นการ
ค(นพบท่ียิ่งใหญ3ในวงการจิตวิทยา โดยหากเปรียบการค(นพบครั้งนี้อาจเทียบเท3าได(กับ การค(นพบ DNA 
ในวงการชีววิทยาเลยทีเดียว (Ramachandran, 2000) เซลล�เหล3านี้จะมีกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อน 
(Mirror Reaction) ทําให(เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตามต(นแบบท่ีมองเห็น (Imitation) ผู(เรียนจะ
เลียนแบบพฤติกรรมและการเข(าใจความรู(สึก (Empathy) ผ3านการทํางานของเซลล�กระจกเงา  
 การแสดงพฤติกรรมท่ีมีความเข(าใจถึงความรู(สึกร3วมตามต(นแบบท่ีได(เห็น และปฏิบัติตาม
ความสําเร็จของต(นแบบศักยภาพด(วยความเข(าใจ โดยเรียกวิธีการนี้ว3า ปฏิกิริยาเชิงสะท(อน (Mirror 
Reaction) ตามทฤษฎีเซลล�ประสาทนั้น ในป#จจุบันเป�นการวัดผลการเกิดปฏิกิริยาในเชิงวิทยาศาสตร� 
โดยใช(เครื่องมือวัดท่ีเซลล�ประสาท อย3างไรก็ตาม ผู(วิจัยได(นํามาเป�นแนวคิดเชิงประยุกต�จากทฤษฎี
เซลล�กระจกเงา เพ่ือปรับใช(ในการสร(างศักยภาพนักขาย โดยพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ใน
การเสริมสร(างศักยภาพนักขาย แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก เพื่อให(เกิดผลท่ีใกล(เคียงกันกับต(นแบบ
ศักยภาพ (Mirror Reactor) ท้ังนี้ได(สร(างแบบประเมินผลทางจิตวิทยา เป�นการประเมินผลโดยอ(อม
จากกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อน 
 การสร(างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน เพ่ือเสริมสร(างศักยภาพนักขาย จึงเป�นโปรแกรม
ท่ีพัฒนาต3อยอดจาก แนวคิดตัวแบบ (Role Model) ของเบนดูรา (Bandura, 2001) ซ่ึงพูดถึง
พฤติกรรมการเลียนแบบเช3นกัน แต3ไม3ได(ลงรายละเอียดท่ีชัดเจนในระดับลึกถึงระดับเซลล�ประสาท 
หรือการแสดงพฤติกรรมที่มีความเข(าใจถึงความรู(สึกรวมอยู3ด(วย ดังนั้นจะเห็นได(ว3าการปฏิบัติตาม



4 
 

 

ต(นแบบศักยภาพท่ีดี ย3อมก3อให(เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท(อน และส3งผลให(เกิดศักยภาพท่ีดีตามต(นแบบ ซ่ึง
ควรมีการศึกษาและพัฒนา 
 นอกเหนือจากทฤษฎีเซลล�กระจกเงาท่ีผู(วิจัยได(นํามาใช(เป�นแนวทางในการศึกษานี้ ผู(วิจัย
ยังได(ศึกษาแนวคิดทฤษฏีอ่ืนๆ อันจะมีประโยชน�ต3อการพัฒนาศักยภาพนักขาย ได(แก3 แนวคิดทฤษฏี
เก่ียวกับภาวะผู(นํา แนวคิดเทคนิคการขาย แนวคิดเกี่ยวกับการมุ3งเปbาหมาย แนวคิดเก่ียวกับ
บุคลิกภาพ แนวคิดเก่ียวกับความกระตือรือร(น และแนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ� โดยจากการศึกษา
ข(อมูลทําให(ผู(วิจัยพบว3า แนวคิดเหล3านี้นําไปใช(ประโยชน�ในการพัฒนาเนื้อหาของโปรแกรมปฏิกิริยา
เชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ให(มีความสมบูรณ�และ
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 ท้ังนี้ หากกล3าวถึงความสําคัญของภาวะผู(นําท่ีผู(วิจัยได(นํามาศึกษานั้น ถือว3าเป�นบทบาท
สําคัญของการพัฒนาศักยภาพนักขาย เนื่องจากผู(ท่ีมีภาวะผู(นําท่ีมีประสิทธิผลจะมีลักษณะของการมี
อิทธิพล สามารถกระตุ(นจูงใจหรือให(แรงบันดาลใจต3อผู(อ่ืน ท่ีมาจากความเชื่อถือ ยอมรับ และเกิด
ความพยายามปฏิบัติตาม (Velsor and Mc Cualey 2004) นอกจากนี้ผู(นําท่ีมีประสิทธิภาพจะเป�นผู(
ท่ีมีเปbาหมายในเชิงรุก โดยในส3วนนี้จะเป�นการกล3าวถึงลักษณะของนักขายท่ีต(องมีความเชื่อม่ันในการ
ทํางานและใช(ความพยายามที่จําเป�นต3อความสําเร็จในภาระงานท่ีท(าทาย การอนุมานสาเหตุใน
ทางบวกเก่ียวกับความสําเร็จในป#จจุบันและในอนาคต ความอุตสาหะต3อเปbาหมาย และเม่ือจําเป�นก็
จะปรับแนวทางท่ีมุ3งสู3เปbาหมายเพ่ือความสําเร็จและเม่ือเผชิญกับป#ญหาและความทุกข�ยากก็ไม3ลดละ
และกลับสู3สภาพเดิมและแม(แต3มีสภาพท่ีดีกว3าเดิม เพ่ือบรรลุความสําเร็จ (Luthans, Youssef et al., 
2007: 3) โดยนักขายต(องมีการออกแบบเปbาหมาย (goal design) การสร(างเส(นทางสู3เปbาหมาย 
(pathway generation) และการเอาชนะอุปสรรคขัดขวางเปbาหมาย (overcoming obstacles) ให(
ได( แต3การเป�นนักขายท่ีดีได(นั้นต(องเกิดจากการสั่งสมประสบการในการดําเนินงาน ในท่ีนี้ก็คือ เทคนิค
การขาย ดังนั้น ผู(วิจัยจึงได(ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการขายร3วมด(วย 

 และหากพิจารณาถึงแนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการขายนั้นถือเป�นรากฐานท่ีสําคัญของการ
เป�นนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก เพราะนักขายมีความจําเป�นท่ีต(องมีความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับ
การขายเป�นอย3างดี และสามารถนําความรู(ความเข(าใจที่ได(นั้นมาพัฒนาเป�นแนวปฏิบัติหรือเป�น
เทคนิคการขายเฉพาะตัว ในการที่จะให(บริการแก3ลูกค(า นอกจากนี้พนักงานขายยังต(องมีความรู(
เก่ียวกับลูกค(า เนื่องจากหลักสําคัญของทฤษฎีนี้คือพนักงานขายจะพิจารณาความต(องการของลูกค(า
ความต(องการของลูกค(าเป�นอันดับแรก พนักงานขายจะวิเคราะห�ป#ญหาหรือความต(องการของลูกค(า
โดยการพบปะพูดคุยกับลูกค(าโดยตรงเม่ือทราบป#ญหาหรือความต(องการของลูกค(าแล(วพนักงานขายมี
หน(าท่ีช3วยแก(ไขป#ญหาลูกค(าหรือหาทางตอบสนองความต(องการของลูกค(าอย3างถูกต(องเหมาะสมท่ีสุด 
นั่นก็คือ การวิเคราะห�ถึงความมุ3งเปbาหมายของลูกค(าได( โดยในส3วนนี้ได(มีการนําแนวคิดเก่ียวกับการ
มุ3งเปbาหมายมาใช(ร3วมด(วย 
 การมุ3งเปbาหมาย จัดเป�นส3วนหนึ่งของตัวแปรท่ีเก่ียวข(องกับจิตวิทยาเชิงบวก (positive 
psychology) นั้นก็คือ ตัวแปรด(านความหวัง (Hope) ซ่ึงเป�นสาขาทางจิตวิทยาท่ีเปลี่ยนจากความ
สนใจในเรื่องของความผิดปกติและการทําหน(าท่ีท่ีไม3ถูกต(องของมนุษย� ไปสู3สิ่งท่ีถูกต(องและดีงามของ
มนุษย� โดยเฉพาะอย3างยิ่งจิตวิทยาเชิงบวกจะมุ3งเน(นจุดแข็งมากกว3าจุดอ3อน (Luthans, Luthans, 
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and Luthans, 2004) ซ่ึงสอดคล(องกับการศึกษานี้ท่ีได(มีการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ใน
การเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� โดยเป�นงานท่ีเก่ียวข(อง
กับการศึกษาและการประยุกต�จุดแข็งและขีดความสามารถของมนุษย�ในเชิงบวกซ่ึงจุดแข็งและขีด
ความสามารถเหล3านี้จะต(องวัดได(พัฒนาได(และบริหารจัดการหรือใช(ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
องค�การอย3างมีประสิทธิผลได( (Luthans, Youssef, and Avolio, 2007) โดยนอกจากการมุ3งสู3เปbาหมาย
ซ่ึงเป�นจิตวิทยาเชิงบวกแล(ว บุคลิกภาพของนักขาย ท่ีสามารถสร(างความประทับใจกับลูกค(าได(แม(แต3แรกพบ 
 และบุคลิกภาพนั้นคือ ลักษณะโดยส3วนรวมของบุคคล ซึ่งประกอบไปด(วยลักษณะ
ภายนอกได(แก3รูปร3าง หน(าตากิริยาท3าทาง และลักษณะภายใน ได(แก3 นิสัยใจคอ ความคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติ ค3านิยม อารมณ� ซึ่งเป�นตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออก จนกลายเป�น       
เอกลักษณ�เฉพาะตัว อันมีผลทําให(บุคคลนั้นแตกต3างไปจากคนอ่ืน (Cattell, 1970; 2-3) โดยบุคคลท่ี
ทํางานท่ีเป�นนักขายในทีมเดียวกันจะต(องมีทัศนคติหรือค3านิยมท่ีคล(ายๆ กัน จึงจะทําให(การทํางาน
ดําเนินไปได(อย3างราบรื่น ท้ังนี้การทํางานท่ีดีและราบรื่นไปได(นั้น ทุกคนในทีมจะต(องมีแรงจูงใจท่ีดีด(วย
เช3นกัน นั้นก็คือ ป#จจัยในด(านของการสนับสนุนจากองค�กร โดยเกิดจากพ้ืนฐานท่ีว3ามนุษย�ส3วนใหญ3จะ
ประเมินต(นทุนกับผลประโยชน�ท่ีได(รับอยู3เสมอว3า ต(นทุนและผลประโยชน�สมดุลกันหรือไม3ต(นทุนของ
พนักงาน คือ การทุ3มเททํางาน ความเต็มใจ ความผูกพันองค�การ ส3วนผลประโยชน�ท่ีได(รับอาจเป�นผลทาง
เศรษฐกิจหรือทางจิตวิทยา เช3น การเห็นคุณค3าผลงานและตัวบุคคล การใส3ใจทุกข�สุข การดูแลความ
เป�นอยู3ดีมีสุขของพนักงาน ผลลัพธ�ท่ีต(องการ คือ การทํางานตามบทบาทเดิม และการทํางานมากเกิน
บทบาทหรือเหนือความคาดหวัง (Homans, 1958) โดยท่ีองค�กรต(องเป�นผู(ให(ป#จจัยต3าง ๆ ท่ีเอ้ือต3อ  
การทํางานนโยบายและการบริหารงานที่ส3งเสริมบรรทัดฐานของการทํางาน อันจะทําให(นักขายมี
ศักยภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

นอกจากบุคลิกภาพท่ีเป�นศักยภาพของพนักงานแล(ว พนักงานขายต(องมีความกระตือรือร(นท่ี
จะให(บริการทั้งลูกค(าที่ซื้อสินค(าและลูกค(าภายในคือเพื่อนพนักงานด(วยกัน นอกจากนั้นการเอาใจ
เขามาใส3ใจเราให(บริการลูกค(าดังญาติมิตร ท้ังนี้พนักงานขาย สามารถท่ีจะสร(างมนุษยสัมพันธ�ซ่ึงเป�น
ลักษณะโดยส3วนรวมของบุคคล ซ่ึงประกอบไปด(วยลักษณะภายนอกได(แก3รูปร3าง หน(าตากิริยาท3าทาง 
และลักษณะภายใน ได(แก3 นิสัยใจคอความคิดความเชื่อ ทัศนคติค3านิยม อารมณ�ซ่ึงเป�นตัวกําหนด
รูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกจนกลายเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว อันมีผลทําให(บุคคลนั้นแตกต3าง
ไปจากคนอ่ืน 
 และสิ่งสําคัญของบุคลิกภาพท่ีมีความจําเป�นของนักขายเชิงรุกคือ ความกระตือรือร(น 
ท้ังนี้เนื่องจากบุคลิกภาพของความกระตือรือร(นเป�นสิ่งท่ีแสดงจะแสดงให(ลูกค(าเห็นถึงความเอาใจใส3
ของพนักงานท่ีมีต3อลูกค(าซ่ึงจะทําให(ลูกค(าเกิดความประทับใจ โดยตามทฤษฎีของความกระตือรือร(น 
(Motivation Theory) ทฤษฎีนี้กล3าวว3า ความสามารถในการเรียนรู(ข้ึนอยู3กับความต้ังใจท่ีจะเรียนรู( 
ท้ังนี้ข้ึนอยู3กับความสนใจ ความกังวล การประสบความสําเร็จและผลท่ีจะได(รับด(วย เช3น ถ(าทําอะไร
แล(วได(ผลดี ก็จะรู(สึกว3า ตนเองประสบความสําเร็จ ก็จะมีความกระตือรือร(น และอีกหนึ่งสิ่งท่ีสําคัญท่ี
ก3อให(เกิดความไว(เนื้อเชื่อใจกันระหว3างพนักงานขายกับลูกค(า คือ การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี ผู(วิจัยจึงได(
หยิบยกแนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ�มาเป�นแนวคิดท่ีใช(ในการศึกษาร3วมด(วย ท้ังนี้เนื่องจากมนุษยสัมพันธ�
เป�นท้ังศาสตร�และศิลป� ท่ีสําคัญอย3างยิ่งท่ีต(องเรียนรู(เพ่ือสามารถ ปรับตัวให(อยู3ร3วมกับผู(อ่ืนได(อย3างมี
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ความสุข มีความเข(าใจและสามารถครองใจผู(อ่ืน นําไปสู3การยอมรับและการสร(างความสัมพันธ�อันดี 
ซ่ึงมีความจําเป�นอย3างยิ่งของการเป�นนักขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากปรากฏการณ�ข(างต(น จึงทําให(ผู(วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร(าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 
เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพนักขายด(วยกระบวนแบบนี้ มีความจําเป�นและมี
ความสําคัญอย3างยิ่งท้ังในวงการศึกษา การพัฒนาและการตลาด แต3ก็พบว3ายังไม3ได(มีโปรแกรมใน
ลักษณะนี้เกิดข้ึน ทางผู(วิจัยจึงสนใจท่ีจะดําเนินการศึกษาและพัฒนาเพ่ือให(เกิดโปรแกรมเสริมสร(าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนข้ึนเพ่ือทําให(พนักงาน
ขายสามารถท่ีจะลงมือปฏิบัติงานขายอย3างเข(าใจในสิ่งท่ีตนเองได(กระทําอย3างลึกซ้ึง และเพ่ิมศักยภาพ
การขายให(ดีข้ึนได(ต3อไป 

 
คําถามการวิจัย  

 เพ่ือให(สอดคล(องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย และเป�นแนวทางในการหาคําตอบ ผู(วิจัย
จึงกําหนดข(อคําถามของงานวิจัยดังนี้ 

1. องค�ประกอบของโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกผ3าน
กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในกลุ3มอสังหาริมทรัพย� มีองค�ประกอบใดบ(าง 

2. โปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกผ3านกระบวนการปฏิกิริยา
เชิงสะท(อนในกลุ3มอสังหาริมทรัพย� เป�นอย3างไร 

3. การนําโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกผ3านกระบวนการ
ปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในกลุ3มอสังหาริมทรัพย�ไปทดลองใช(แล(ว ประเมินผลได(เป�นอย3างไร 
 
วัตถุประสงค#ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบของโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิง
รุกผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในกลุ3มอสังหาริมทรัพย� 

2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกผ3าน
กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในกลุ3มอสังหาริมทรัพย� 

3. เพ่ือทดลองใช(และประเมินผลโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมาย
เชิงรุกผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในกลุ3มอสังหาริมทรัพย� 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 คะแนนประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพ
นักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของกลุ3มทดลอง มีค3าคะแนนสูงกว3ากลุ3ม
ควบคุม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ทางผู(วิจัยใช(แนวทางการศึกษาในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
& Development) และมีการทดลองใช(โปรแกรมกับกลุ3มทดลองและกลุ3มควบคุมโดยการวิจัยก่ึง
ทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมุ3งศึกษาถึงโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบ
มุ3งเปbาหมายเชิงรุกผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในกลุ3มอสังหาริมทรัพย� โดยแบ3งขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด'านพ้ืนท่ีในการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู(วิจัยได(กําหนดพ้ืนท่ีในการศึกษา เป�นบริษัทท่ีประกอบกิจการ

ด(านธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ขนาดใหญ3 เป�นบริษัทมหาชน อยู3ในตลาดหลักทรัพย� และมียอดรวมของ
ธุรกิจอยู3ใน 5 อันดับของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของประเทศไทย 

2. ขอบเขตด'านผู'ให'ข'อมูล 
  การพัฒนาองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อย รวมถึงต(นแบบของโปรแกรม

เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� ผู(วิจัยเก็บข(อมูลจากผู(บริหาร และผู(เชี่ยวชาญด(านงานขาย ในกลุ3มอสังหาริมทรัพย� 
จํานวน 11 ท3าน โดยอ(างอิงตามแนวคิดของ Thomas T. Macmillan (1971) ซึ่งประกอบด(วย 
1) ผู(บริหารท่ีประสบความสําเร็จด(านการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� จํานวน 6 ท3าน 2) วิทยากร
ฝ�กอบรม โปรแกรมด(านการขายท่ีมีประสบการณ� จํานวน 3 ท3าน และ3) อาจารย�ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ด(านเนื้อหาหลักสูตรการขายและการบริหารการขาย จํานวน 2 ท3าน โดยใช(วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก 
ด(วยการถอดบทเรียน  
  การทดลองใช(โปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3าน
กระบวนการปฏิกิร ิยาเชิงสะท(อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ใช(การวิจัยกึ ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Research) กับกลุ3มทดลองและกลุ3มควบคุม จากนั้นดําเนินการประเมินผลโปรแกรม 
โดยผู(ให(ข(อมูลหลักเป�นพนักงานขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ที่อยู3ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน กลุ3มละ 30 คน รวมเป�น 60 คน 

3. ตัวแปรท่ีใช'ในการศึกษา 
  ตัวแปรท่ีใช(ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด(วย 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
คือ โปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิง
สะท(อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� และ 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ศักยภาพนักขาย
แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก และความคิดเห็นของนักขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ที่มีต3อโปรแกรม
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� 

4. ขอบเขตด'านเนื้อหา    
  การศึกษาครั้งนี้ ผู(วิจัยมุ3งเน(นท่ีจะศึกษาถึง โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการ

เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� โดยได(ดําเนินการศึกษา
ค(นคว(าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง ซ่ึงประกอบด(วยเนื้อหาในเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
เสริมสร(างศักยภาพของนักขาย โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข(องกับงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด(วย 
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13 ส3วน ได(แก3 1) แนวคิดเก่ียวกับการประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย� เพ่ือศึกษาถึงความหมาย 
พัฒนาการ ลักษณะ ธรรมชาติ ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ซ่ึงภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย�มี
ความสําคัญต3อประเทศ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจซ่ึงส3งผลในระดับผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี 
ท้ังในเชิงการจัดการ เก่ียวกับพนักงานขาย ซ่ึงเป�นป#จจัยสําคัญของความสําเร็จในธุรกิจนี้ 2) แนวคิด
เก่ียวกับการจัดการในระบบนักขายมืออาชีพ เพ่ือศึกษาถึงความหมายของนักขาย พ้ืนฐานสําคัญของ
นักขายมืออาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการขาย ทั้งนี ้แนวคิดเ กี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย�และ แนวคิดการจัดการเก่ียวกับพนักงานขาย ทําให(เข(าใจถึงภาพรวมของโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� 

  นอกจากแนวคิดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย� และการจัดการในระบบ
นักขายมืออาชีพแล(ว ผู(วิจัยได(ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข(องกับโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการ
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย�และสังเคราะห�โดยใช(
แนวคิด 3) แนวคิดการวิเคราะห�สภาพแวดล(อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) เพ่ือศึกษาถึงความหมาย 
แนวทางการวิเคราะห� SWOT ประโยชน�ของการวิเคราะห� และขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
วิเคราะห� ซ่ึงวิธีการทํา SWOT Analysis จะทําให(สามารถแยกแยะจุดอ3อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค เพ่ือเป�นข(อมูลหลักและนําเข(าสู3 4) แนวคิด TOWS Matrix เพ่ือศึกษาถึง ความหมาย 
เทคนิคการนํา TOWS Matrix มาใช(ในการวิเคราะห�ให(ได(กลยุทธ�เชิงรุก (SO Strategy) เพ่ือหา
องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อยของนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ซ่ึงเป�นส3วนท่ีสําคัญในการ
ท่ีจะนําไปพัฒนาเป�น โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3ง    
เปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 

  นอกจากนี้ ผู(วิจัยได(ศึกษาถึงแนวคิดท่ีเก่ียวข(องกับศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมาย
เชิงรุก ประกอบด(วยแนวคิดศักยภาพนักขายเชิงรุก ดังนี้ 5) แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู(นําโดยผู(วิจัยได(
ศึกษาถึงแนวคิดและความหมายของภาวะผู(นําแนวทางการเสริมสร(างภาวะผู(นํา และแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู(นําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เพ่ือนําข(อมูลท่ีได(มาเป�นส3วนหนึ่งของ
การพัฒนาเนื้อหาของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในการเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 6) แนวคิดเก่ียวกับการมุ3งเปbาหมาย โดยผู(วิจัยได(ศึกษาถึง
บริบทของแนวคิดเก่ียวกับการมุ3งเปbาหมาย และลักษณะสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับการมุ3งเปbาหมาย
พบว3า เป�นส3วนหนึ่งของตัวแปรท่ีเก่ียวข(องกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ประกอบด(วย
การออกแบบเปbาหมาย (goal design) การสร(างเส(นทางสู3เปbาหมาย (pathway generation) และ
การเอาชนะอุปสรรคขัดขวางเปbาหมาย (overcoming obstacles) ซ่ึงพนักงานท่ีมีศักยภาพนักขาย
แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกจําเป�นต(องมี โดยท้ัง 3 แนวคิดนี้ เป�นแนวคิดเชิงรุก ด(าน จุดแข็งท่ีเสริม
ศักยภาพนักขาย 

  นอกจากแนวคิดเชิงรุก ด(านจุดแข็งท่ีเสริมศักยภาพนักขายแล(ว แนวคิดด(านโอกาสท่ี
เสริมศักยภาพนักขาย มีรายละเอียด ดังนี้ 7) แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ มีนักวิชาการกล3าวถึง 
ความหมายของบุคลิกภาพไว(หลายท3าน โดยการสรุปของผู(วิจัย บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะโดยส3วน
รวมของบุคคล ซ่ึงประกอบไปด(วยลักษณะภายนอกได(แก3รูปร3าง หน(าตากิริยาท3าทาง และลักษณะ
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ภายใน ได(แก3 นิสัยใจคอความคิดความเชื่อ ทัศนคติค3านิยม อารมณ�ซ่ึงเป�นตัวกําหนดรูปแบบของ
พฤติกรรมการแสดงออกจนกลายเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว อันมีผลทําให(บุคคลนั้นแตกต3างไปจาก
คนอ่ืน โดยบุคลิกภาพสามารถก3อให(เกิดความประทับใจได(เช3นกัน ทางผู(วิจัยจึงได(ศึกษางานวิจัย      
ท่ีเก่ียวข(องเพ่ือเป�นแนวทางการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการ
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 8) กระตือรือร(น โดย
ผู(วิจัยได(ศึกษาถึงความกระตือรือร(น ท่ีจะทําให(พนักงานมีความต่ืนตัว และพร(อมสําหรับการให(บริการ
ลูกค(า ท้ังนี้ต(องสามารถตอบสนองความต(องการลูกค(าได(อย3างรวดเร็ว และเข(าใจลูกค(า แบบเอาใจเขา
มาใส3ใจเรา และ 9) แนวคิดเรื่องมนุษยสัมพันธ� ถือเป�นเสน3ห�ท่ีทําให(ลูกค(าเกิดความประทับใจ เพราะ
นอกจากสินค(าและบริการแล(ว มนุษยสัมพันธ�จะเป�นสิ่งท่ีทําให(ลูกค(าเกิดความรู(สึกท่ีดีกับเราได( และ
เป�นสิ่งท่ีทําให(ลูกค(าสามารถกลับมาหาเราได(อีก  ท้ังนี้จากการสัมภาษณ�ผู(เชี่ยวชาญสามารถสรุปได(ว3า 
มนุษยสัมพันธ� ต(องประกอบด(วยตัวบ3งชี้ท่ีสําคัญ ได(แก3 ปรับตนเองเข(ากับทุกคนในทีมและลูกค(า และ
มีอารมณ�ขัน อารมณ�ดี และคอยสร(างบรรยากาศท่ีดีในการสนทนาหรือพบกับลูกค(า แนวคิดด(าน
โอกาสท่ีเสริมศักยภาพนักขายจึงเป�นแนวคิดท่ีดีในการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการ
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกได( 

  แนวคิดด(านจุดแข็งและโอกาสท่ีเสริมสร(างศักยภาพนักขาย เป�นแนวคิดท่ีผู(วิจัยจะ
นําไปพัฒนาโปรแกรม ท้ังนี้การพัฒนาโปรแกรม ยังอาศัยแนวคิดท่ี 10) แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีและ
กระบวนการขาย โดยทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องการขายและกระบวนการขาย ประกอบด(วย 10.1) ทฤษฎีแห3ง
การวิเคราะห�ลูกค(า (The Depth Theory) โดยทฤษฎีนี้ถือว3าพนักงานขายท่ีรู(เรื่องเก่ียวกับลูกค(ามาก
เพียงใดย3อมทํางานขายได(อย3างมีประสิทธิภาพมากพียงนั้น (นพพัชร�สรณ� พุกเฉย, 2549) หลักสําคัญ
ของทฤษฎีนี้คือ  พนักงานขายจะพิจารณาความต(องการลูกค(ามาเป�นอันดับแรก พนักงานขายจะ
วิเคราะห�ป#ญหาท่ีเจอกับลูกค(าและมีส3วนในการช3วยแก(ไขป#ญหาให(ลูกค(าได(อย3างถูกต(องและเหมาะสม
ท่ีสุด (ดํารัส สิริอุทยานานนท�, 2524: 50-52), 10.2) ทฤษฎีไอดาส (AIDAS) เป�นแนวคิดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานขายของพนักงานขาย และไม3ว3าพนักงานขายจะสามารถปKดการขายได(หรือไม3 ต(องท้ิงทาย
ทางบวกไว(เสมอ 10.3 ทฤษฎีการกระตุ(นและการตอบสนอง (The Stimulus-Response Theory) 
พนักงานสามารถนําทฤษฎีการกระตุ(นและตอบสนองมาประยุกต�ใช(ในงานขายได( โดยทฤษฎีนี้มี
แนวคิดอยู3ท่ีว3า มนุษย�มีการตอบสนองต3อสิ่งเร(าท่ีเข(ามาไม3ว3าจะเป�นท้ังทางร3างกายและจิตใจ การประ
ยุต�ใช(ทฤษฎีนี้โดย พนักงานขายสามารถสร(างสิ่งเร(า หรือสร(างสาเหตุท่ีช3วยตัดสินใจซ้ือท่ีถูกใจลุกค(าได( 
และ ก็สามารถท่ีจะและ 10.4 แนวคิดกระบวนการขาย แนวคิดนี้มีนักวิชาการหลายท3านได(ให(
ข(อคิดเห็นไว(ประการ เช3น ข้ันตอนขาย 7 ข้ันตอน (Doley, 2002) ประกอบด(วย การแสวงหาลูกค(า
และการกําหนดคุณสมบัติของลูกค(า การเตรียมการก3อนเข(าพบลูกค(า การเข(าพบลูกค(า การเสนอขาย 
การขจัดข(อโต(แย(ง การปKดการขาย และการติดตามผลและการรักษาลูกค(า ในทฤษฎีและกระบวนการ
ขาย ผู(วิจัย ได(สังเคราะห�เป�น กระบวนการขายท่ีใช(ในการพัฒนาโปรแกรมได( 4 กระบวนการ คือ         
1) การเตรียมความพร(อมก3อนการขาย (Preparing) 2) การเปKดใจลูกค(าและสร(างความสัมพันธ�ท่ีดี 
(Opemimg) 3) การรับฟ#ง สอบถามและทราบความต(องการลูกค(า (Hearing) และ 4) การปKดการ
ขายและขจัดข(อโต(แย(ง 
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  นอกจากกระบวนการขายในการพัฒนาโปรแกรมแล(ว เมื่อผู(เข(าร3วมโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� จะมีการประเมินผลการเข(าร3วมโปรแกรม ท้ังนี้ผู(วิจัยได(อาศัยแนวคิดท่ี 13 แนวคิด
การประเมินผลของเคิร�กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห3งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 
สหรัฐอเมริกา ได(เสนอแนวคิดเก่ียวกับ การประเมินผลโปรแกรม โดยในโปรแกรมนี้จะมีการประเมิน
ใน 4 ลักษณะ คือ 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป�นการตรวจสอบ
ความรู(สึก หรือความพอใจของผู(เข(าอบรมกับโปรแกรม 2) ประเมินผลการเรียนรู( (Learning 
Evaluation) เป�นการตรวจสอบผลการเรียนรู( โดยตรวจสอบครอบคลุมท้ังด(านความรู((Knowledge) 
ทักษะ(Skill) และ เจตคติ (Attitude) 3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการผ3านโปรแกรม 
(Behavior Evaluation) และ 4) การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนต3อหน3วยงาน (Result) ซ่ึงผู(วิจัยใช(เป�นแนว
ทางการวัดศักยภาพของผู(เข(าร3วมโปรแกรม และ 14 ) งานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง เป�นการศึกษาถึงงานวิจัย
ต3างๆท่ีเก่ียวข(องกับหัวข(องานวิจัย ท้ังนี้งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องในเรื่องทฤษฎีเซลล�กระจกเงา ในเชิงการ
เรียนรู(ในโปรแกรมพัฒนา โดยเฉพาะอย3างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย�ยังไม3พบงานวิจัยในลักษณะนี้ จึง
ได(ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข(องเพ่ือเป�นแนวทางการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิง
สะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของกลุ3มอสังหาริมทรัพย� 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปขอบเขตด(านเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องกับงานวิจัย 
ลําดับ แนวคิด  ทฤษฎี สาระสําคัญ การประยุกต�ใช( 

ในโปรแกรม 
1 แนวคิดการประกอบการเกี่ยวกับ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 
ภาพรวมของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� 

พื้นฐานความเข(าใจในการ
พัฒนาโปรแกรม 

2 แนวคิดระบบนักขายมืออาชีพ เข(าใจภาพรวมแนวคิด พื้นฐานความเข(าใจในการ
พัฒนาโปรแกรม 

3 การวิเคราะห� SWOT หลักการวิเคราะห� จุดแข็ ง 
จุดอ3อน โอกาส ศักยภาพ 

เพื่อสังเคราะห�
องค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบย3อย
โปรแกรม 

4 การวิเคราะห� TOWS หลักการวิเคราะห� กลยุทธ�
เชิงรุก เชิงรับ เชิงปbองกัน 
และเชิงพัฒนา 

เพื่อสังเคราะห�
องค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบย3อย
โปรแกรม 

5 ภาวะผู(นํา ความหมาย แนวคิด เทคนิค 
วิธีการ 

องค�ประกอบหลักของ
ศักยภาพนักขายแบ3งมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก 

6 การมุ3งเปbาหมาย ความหมาย แนวคิด เทคนิค 
วิธีการ 

องค�ประกอบหลักของ
ศักยภาพนักขายแบ3งมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก 



11 
 

 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปขอบเขตด(านเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องกับงานวิจัย (ต3อ) 
ลําดับ แนวคิด  ทฤษฎี สาระสําคัญ การประยุกต�ใช( 

ในโปรแกรม 
7 บุคลิกภาพ ความหมาย แนวคิด เทคนิค 

วิธีการ 
องค�ประกอบหลักของ
ศักยภาพนักขายแบ3งมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก 

8 กระตือรือร(น ความหมาย แนวคิด เทคนิค 
วิธีการ 

องค�ประกอบหลักของ
ศักยภาพนักขายแบ3งมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก 

9 มนุษยสัมพันธ� ความหมาย แนวคิด เทคนิค 
วิธีการ 

องค�ประกอบหลักของ
ศักยภาพนักขายแบ3งมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก 

10 ทฤษฎีการขายและกระบวนการ
ขาย 

ความหมาย แนวคิด เทคนิค 
วิธีการ 

องค�ประกอบหลักของ
ศักยภาพนักขายแบ3งมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก 

11 แนวคิดการประเมิน Kirkpatrick เกณฑ�การประเมิน
โปรแกรม 4 ระดับ 

แบบวัดศักยภาพนักขาย
มุ3งเปbาหมายเชิงรุก 

 
5. ข'อตกลงเบ้ืองต'นของการวิจัย 
  งานวิจัยครั้งนี้มีข(อตกตงเบ้ืองต(นดังนี้ 1) การวิจัยครั้งนี้ ไม3คํานึงถึงความแตกต3าง

ระหว3างเพศ วัย พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และขนาดของสถานประกอบการท่ีดําเนินการ          
2) ผู(เข(าร3วมโปรแกรมได(รับการประเมินจากผู(สังเกตการณ�ท่ีแตกต3างกัน ถือว3าไม3มีผลต3อประสิทธิภาพ
การประเมินผลทางพฤติกรรม และ3) การวิเคราะห�ข(อมูล 1) ศึกษาเปรียบเทียบกลุ3มทดลองและกลุ3ม
ควบคุม ใช(วิธีการของแมนวิทนีย� (The Mann – Whitney U Test) เนื่องจากจํานวนกลุ3มตัวอย3างท่ี
ใช(มีความเป�นอิสระต3อกันและไม3ได(เกิดร3วมกัน มีลักษณะเป�นมาตรอันดับ (Ordinal Scale) คือ เป�น
ข(อมูลท่ีสามารถแบ3งเป�นกลุ3มได( สามารถบอกอันดับความแตกต3างได( แต3ไม3สามารถบอกระยะห3างของ
อันดับท่ีแน3นอนได(ซ่ึงมีความเหมาะสมตามเง่ือนไขในการวิเคราะห�ข(อมูล 2) ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ทําแบบทดสอบของกลุ3มควบคุม ก3อนและหลังเข(าร3วมโปรแกรม ใช(สิถิ The McNemar Test 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข(องกับการเสริมสร(างศักยภาพนักขาย มุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก ผ3านปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� เป�นงานวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development) โดยใช(วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซ่ึงมีท้ังการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และแบ3งข้ันตอนการวิจัยเป�น 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
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 ข้ันตอนที่ 1 ทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนาต(นแบบโปรแกรม
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� (R1และ R2) สําหรับข้ันตอนนี้ ได(แบ3งออกเป�น 2 ข้ันตอนย3อย โดยผลลัพธ�ท่ีได(จาก
ข้ันตอนนี้ จะได(องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อย (D1) และต(นแบบของโปรแกรมเสริมสร(าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 
(D2) โดยมีข้ันตอนย3อย 2 ข้ันตอน กล3าวคือ 
 ข้ันตอนท่ี 1.1) การศึกษาและสังเคราะห�ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก
(R1)โดยใช(วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอันดับแรกใช(การทบทวนเอกสาร 
ท้ังนี้ผู(วิจัยได(ศึกษาข(อมูลจากเอกสาร 2 ประเภทคือ ข(อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) และข(อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากนั้นคัดเลือก วิเคราะห�และสังเคราะห�เอกสาร โดยการนําแนวคิดการ
วิเคราะห�สภาพแวดล(อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) และ แนวคิด TOWS Matrix ในกลยุทธ�เชิงรุก 
(SO Strategy) เพื่อสังเคราะห�ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกออกมา โดยในข้ันตอนนี้
ผลลัพธ�ท่ีได(คือ องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อยของโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบ
มุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� (D1) 
 ข้ันตอนท่ี 1.2) การสังเคราะห�ขึ้นรูปเป�นร3างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการ
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� (R2) โดยการใช(วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) กล3าวคือ นําองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อยของ
โปรแกรม ไปให(ผู(เชี่ยวชาญด(านงานขาย ด(านธุรกิจอสังหาริมทรัพย�พิจารณา เพ่ือนํามาออกแบบและ
จัดทําเป�นแบบสัมภาษณ�จิตวิทยาเชิงลึก ท้ังนี้แบบสัมภาษณ�จะเป�นคําถามท่ีดึงเอาศักยภาพนักขาย
แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ซ่ึงเป�นประสบการณ� ความสามารถ สมรรถนะ ความสําเร็จ ท่ีมาจากความ
ทรงจําระยะยาว (Long Term Memory) ด(านการขายของผู(เป�นต(นแบบออกมา และนําแบบคําถามนี้
ไปใช(เป�นแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึก เพ่ือนําไปสู3การใช(เทคนิควิธีการการถอดบทเรียนผ3านปฏิกิริยา
เชิงสะท(อน (Mirror Reaction) จากต(นแบบศักยภาพนักขาย โดยข้ันตอนการถอดบทเรียนมี 8 
ข้ันตอน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21,2556: 3-6) ดังนี้1) เตรียมทีมถอดบทเรียน 
2) ระบุบทเรียนท่ีจะถอด 3) ค(นหาและประสานงานเจ(าของบทเรียน 4) รวบรวมและศึกษาข(อมูล
เบ้ืองต(นเกี่ยวกับบทเรียนที่จะถอด 5) ถอดประสบการณ�เจ(าของบทเรียน 6) วิเคราะห�บทเรียน 
7) ทวนสอบบทเรียน และ 8) ปรับแก(บันทึกบทเรียนและเขียนรายงาน ซ่ึงเม่ือดําเนินการถอดบทเรียน
จากการสัมภาษณ�เชิงลึกแล(ว ผลลัพธ�ท่ีได(จากการถอดบทเรียนจะได(แนวทางของการปฏิบัติ (D2.1) 
จากนั้นดําเนินการสังเคราะห�ข้ึนรูปเป�น ร3างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพ
นักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� (D2.2) 
 ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบและทดลองโปรแกรม เป�นการวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม และเครื่องมือการประเมินโปรแกรม เสนอต3อผู(เชี่ยวชาญ 
3 คน ด(วยการประยุกต�ใช(เทคนิคการวิเคราะห�หาค3าดัชนีความสอดคล(อง (IOC) (R3.1) เม่ือตรวจสอบ
ตรงของเชิงเนื้อหาของโปรแกรมและแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาแล(วนําเข(าสู3กระบวนการทดลองใช(
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย�(R3.2) สําหรับข้ันตอนนี้ใช(การวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) 
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แบ3งกลุ3มตัวอย3าง 30 คน โดยเป�นกลุ3มทดลอง 15 คน และกลุ3มควบคุม 15 คน และแบ3งการวัดผล
เป�นก3อนการทดลอง (Pre-Test) และวัดผลหลังการทดลอง (Post-Test) ดําเนินการบันทึกคะแนนผล
การทดลองท้ังก3อนและหลัง เพ่ือนํามาวิเคราะห�ข(อมูลโดยใช(โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป ด(วยสถิติ
อนุมานในการทดสอบสมมุติฐานทางการวิจัย ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมด(วยการประเมิน
ประยุกต�แนวคิดของ Kirkpatrick (1998) มาใช(วัดผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรม ประกอบด(วย การ
ประเมินปฏิกิริยาของผู(เข(าร3วมโปรแกรม การประเมินการเรียนรู( ก3อนหลังเข(าร3วมโปรแกรมของกลุ3ม
ทดลองใช(สถิติ The McNemar Test สําหรับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู( ใช(สถิติแมนวิทนีย� 
(the Mann – Whitney U test) และการประเมินผลลัพธ�จากการเข(าโปรแกรม โดยเม่ือสิ้นสุดการ
ทดลอง จะได(ผลคะแนนเปรียบเทียบศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกของกลุ3มทดลองและ
กลุ3มควบคุม 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินผลลัพธ� และการสรุปผลโปรแกรม 
 ประเมินผลลัพธ�จากการเข(าโปรแกรม ด(วยแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา (R4) นํากลุ3มทดลอง
ท่ีผ3านโปรแกรม ท่ีมีคะแนนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู( ท่ีมีศักยภาพสูงสุด 5 คน ทําแบบทดสอบ
เชิงจิตวิทยาเทียบเคียงกับต(นแบบศักยภาพนักขาย 1 ท3าน เพ่ือประเมินผลลัพธ�ของโปรแกรม และ
เม่ือถึงกระบวนการข้ันตอนท่ี 3 จะเป�นการวิเคราะห�ผลการประเมินการเรียนรู(และประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู( สําหรับกลุ3มทดลองและกลุ3มควบคุม ก็จะได(โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการ
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� (R4) ท่ีสมบูรณ�เพ่ือ
นําไปใช(งานได(ต3อไป โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพ
นักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 

D1 ขั้นตอนท่ี 1.1 : R1 (การวิจัยเชิงคุณภาพ) 
TOWS Matrix 

ตามตัวแบบทางการจัดการ ทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี โปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ในกลุ3มอสังหาริมทรัพย�  

องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อย
ของเอกสาร โปรแกรมปฏกิิริยาเชิง
สะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพ 

นักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก  
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 

สังเคราะห� 

SWOT 
ตามระบบการจัดการ 

D2.1 
ขั้นตอนท่ี 1.2 : R2 (การวิจัยเชิงคุณภาพ) 

แบบสัมภาษณ� 
จิตวิทยาเชิงลึก 

ถอดบทเรียน 
 

แนวทางของการปฏิบัติงานเพือ่เสริมสร(าง ศักยภาพ
นักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการ

ปฏิกริยาเชิงสะท(อน 
 

ผู(เช่ียวชาญ
พิจารณา 

 

ประสบการณ� ความสามารถ สมรรถนะ ความสําเร็จ 
ท่ีมาจากความทรงจําระยะยาว 

(Long Term Memory) ด(านการขาย 
ของผู(เป�นต(นแบบ (ต(นแบบศักยภาพนักขาย) 

สังเคราะห�ขึ้นรูป D2.2 

ต(นแบบเอกสาร นําไปสู3ร3างโปรแกรม 
ปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ในกลุ3มอสังหาริมทรัพย� 

การสัมภาษณ�เชิงลึก เพื่อถอดบทเรียน 
จากต(นแบบศักยภาพนักขาย  

แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการ  
ปฏิกิริยาเชิงสะท(อน (Mirror Reaction) 

บทบาทสมมติุ 
ด(วยส่ือมัลติมีเดีย Task 

ข้ันตอนท่ี 2 
ขั้นตอนท่ี 2 : R3 (การวิจัยเชิงปริมาณ) 

โปรแกรมปฏกิิริยาเชิงสะท(อน ในการเสริมสร(าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก  

ในกลุ3มอสังหาริมทรัพยฉบบัสมบูรณ� 

ทดลองใช(โปรแกรมฯ กับกลุ3มตัวอย3าง 
(Quasi-Experimental Research) และวิเคราะห�ข(อมูล 

เปรียบเทียบกลุ3มทดลอง กับกลุ3มควบคุม 

R4 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของโปรแกรม เสนอ
ต3อผู(เช่ียวชาญ 3 ท3าน เพื่อวิเคราะห�หาค3า IOC 

ผลคะแนนเปรียบเทียบศักยภาพนักขาย 
แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกของ 
กลุ3มทดลองและกลุ3มควบคุม 

แบบประเมินทางจิตวิทยา ประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมกลุ3มทดลองเทียบเคียงกับ ต(นแบบ 

ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก 

R3.1 

R3.2 

ข้ันตอนท่ี 3 
D4 

D3 
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นิยามศัพท#เฉพาะ 
 เพ่ือความเข(าใจศัพท�ท่ีใช(ในการวิจัยได(ตรงกัน ผู(วิจัยจึงขอนิยามศัพท�ไว( ดังนี้ 

นิยามศัพท#เฉพาะ 
1. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก หมายถึง 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม ด(วยการนําแบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  
และออกแบบการสอนเชิงระบบการประยุกต�ใช(ในการดําเนินการวิจัยท้ังกระบวนการ ประกอบด(วย 
ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาต(นแบบโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3าน
กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� (Research1 และ Research2: R1, R2) 
เพ่ือจะได( องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อย (Development1:D1) และร3างโปรแกรม
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� (Development2: D2.2) และ ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบและการทดลองใช(
โปรแกรม กับกลุ3มตัวอย3าง (Research2: R3) และวิเคราะห�ผล เพ่ือได(ข(อสรุปเป�นโปรแกรมเสริมสร(าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 
(Development2: D2)  

2. โปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านกระบวนการ
ปฏิกิริยาเชิงสะท(อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� หมายถึงแบบแผนของกระบวนการการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีจัดทําข้ึนอย3างเป�นระบบโดยแสดงถึงความสัมพันธ�ระหว3างองค�ประกอบต3างๆในการ
เรียนการสอน (Tyler, 1950) ประกอบด(วย จุดมุ3งหมาย(Education Purpose) ประสบการณ� 
(Education Experience) วิธีการจัดประสบการณ� (Organization of Education Experience) 
การประเมินผล(Determination of What to Evaluate) เพ่ือให(ผู(เข(าร3วมโปรแกรม สามารถ
เสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกได( 

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย� หมายถึง กลุ3มบริษัทท่ีทําธุรกิจในการขายบ(านเด่ียว บ(านจัดสรร 
คอนโดมิเนียม ท่ีมีการทําธุรกิจอยู3ในประเทศไทย 

นิยามศัพท#ปฏิบัติการ 
1. ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก หมายถึง ความสามารถ สมรรถนะ 

คุณสมบัติท่ีนําไปสู3ความสําเร็จด(านการขาย แบบกลยุทธ�เชิงรุก นั่นคือ มีองค�ประกอบของคุณสมบัติ
นักขาย ในเรื่องของการมีจุดแข็งและโอกาส ของผู(ทําหน(าท่ีในการขายอสังหาริมทรัพย�ให(กับองค�การ 

2. ต(นแบบศักยภาพนักขาย (Mirror Reactor) หมายถึง ประสบการณ� ความสามารถ 
สมรรถนะ ความสําเร็จ ท่ีมาจากความจําระยะยาว (Long Term Memory) ด(านงานขาย ของผู(เป�น
ต(นแบบ 

3. องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อยของโปรแกรมเสริมสร(างศักยภาพนักขาย
แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก หมายถึง องค�ประกอบของความสามารถ สมรรถนะ คุณสมบัติหรือเรียกรวม
ว3า ศักยภาพแบบ ท่ีนําไปสู3ความสําเร็จด(านการขาย แบบกลยุทธ�เชิงรุก ของพนักงานขาย 

4. แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก หมายถึง รูปแบบของการปฏิบัติงานของฝ�ายขายท่ีเป�นการ
สร(างจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) ของศักยภาพ ซ่ึงเป�นการประยุกต�จากกล
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ยุทธ�เชิงรุก ของการวิเคราะห�สภาพแวดล(อมทางธุรกิจ (SWOT) และการวิเคราะห� (TOWS Matrix) 
ในการเป�นนักขายท่ีมีความสามารถและสมรรถนะ 

5. พฤติกรรมการเลียนแบบ หมายถึง การกระทําที่แสดงออกมาท้ังทางร3างกายและ
ความคิด เพ่ือตอบสนองต3อสิ่งเร(าหรือตัวแบบตามท่ีสังเกตเห็น และมีแนวโน(มท่ีจะปฏิบัติตามหาก
พฤติกรรมนั้นได(รับการยอมรับหรือสนับสนุน 

6. กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท(อน (Mirror Reaction) หมายถึง การตอบสนอง การ
ตอบรับ หรือ ผลสะท(อนของพนักงานขาย ท่ีผ3านการรับชมหรือได(เห็น ถึงพฤติกรรม การกระทํา และ
รับรู(ในความรู(สึก ตามตัวต(นแบบ และก3อให(เกิดการปฏิบัติตาม หรือเลียนแบบการกระทําของต(นแบบ
อย3างมีความรู(สึกท่ีจะเป�นเสมือนต(นแบบนั้น ท้ังนี้ปฏิกิริยาเชิงสะท(อน (Mirror Reaction) เป�นภาวะ
ของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นตามทฤษฎีเซลล�กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ซึ่งค(นพบโดย     
ดร.วิตโตริโอ กอลเลส (Vittorio Gallese) หัวหน(าทีมวิจัยและนักวิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยพาร�ม3า 
ประเทศอิตาลี ในป@ พ.ศ. 2539  โดยได(ค(นพบเซลล�กระจกเงา (Mirror Neuron) ซ่ึงอยู3ในสมองส3วน
หน(าด(านในของมนษย�และเซล�เหล3านี้คือ กลไกสําคัญต3อการเรียนรู(และพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย� 
โดยการเลียนแบบจากพฤติกรรมท่ีพบเห็น 

7. ศักยภาพเทียบเท3าต(นแบบศักยภาพนักขาย (Breakthrough Mirroring) หมายถึง ผล
ท่ีได(จากการประเมินผลลัพธ�โปรแกรม ของผู(เข(าร3วมโปรแกรม มีผลการประเมินศักยภาพสูง เทียบเท3า
กับต(นแบบศักยภาพนักขาย 

8. ภาวะผู(นํา หมายถึง ผู(ท่ีมีประสิทธิผลจะมีลักษณะของการมีอิทธิพล สามารถกระตุ(น
จูงใจหรือให(แรงบันดาลใจต3อผู(อ่ืน ท่ีมาจากความเชื่อถือ ยอมรับ และเกิดความพยายามปฏิบัติตาม 

9. การมุ3งเปbาหมาย หมายถึงความเชื่อม่ันในการทํางานและใช(ความพยายามท่ีจําเป�นต3อ
ความสําเร็จในภาระงานท่ีท(าทายการอนุมานสาเหตุในทางบวกเก่ียวกับความสําเร็จในป#จจุบันและใน
อนาคตความอุตสาหะต3อเปbาหมายและเม่ือจําเป�นก็จะปรับแนวทางท่ีมุ3งสู3เปbาหมายเพ่ือความสําเร็จ
และเม่ือเผชิญกับป#ญหาและความทุกข�ยากก็ไม3ลดละและกลับสู3สภาพเดิมและแม(แต3มีสภาพท่ีดี
กว3าเดิมเพ่ือบรรลุความสําเร็จ โดยนักขายต(องมีการออกแบบเปbาหมาย (goal design) การสร(าง
เส(นทางสู3เปbาหมาย (pathway generation) และการเอาชนะอุปสรรคขัดขวางเปbาหมาย
(overcoming obstacles) 

10. เทคนิคการขาย หมายถึง จุดแข็งท่ีสําคัญสําหรับนักขาย ซ่ึงนักขายควรต(องมี เพราะ
จะเป�นเครื่องมือช3วยในการปKดการขายได( เทคนิคการขายของศักยภาพนักขาย ต(องประกอบด(วยตัว
บ3งชี้ท่ีสําคัญ ได(แก3 การมีทักษะการเจรจาต3อรองท่ีดี การปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ีเหมาะสมกับ
ลูกค(า และการหม่ันพัฒนา ใฝ�เรียนรู( 

11. ความกระตือรือร(น หมายถึง การท่ีพนักงานขายมีความต่ืนตัว และพร(อมสําหรับการ
ให(บริการกับลูกค(า โดยความกระตือรือร(น ต(องประกอบด(วยตัวบ3งชี้ท่ีสําคัญ ได(แก3 การตอบสนอง
บริการและแก(ป#ญหาให(ลูกค(ารวดเร็ว และการเอาใจเขามาใส3ใจเรา 
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12. บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยส3วนรวมของบุคคล ซ่ึงประกอบไปด(วยลักษณะ
ภายนอกได(แก3รูปร3าง หน(าตากิริยาท3าทาง และลักษณะภายใน ได(แก3 นิสัยใจคอความคิดความเชื่อ 
ทัศนคติค3านิยม อารมณ�ซ่ึงเป�นตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกจนกลายเป�นเอกลักษณ�
เฉพาะตัว อันมีผลทําให(บุคคลนั้นแตกต3างไปจากคนอ่ืน 

13. มนุษยสัมพันธ� หมายถึง สิ่งท่ีทําให(ลูกค(าเกิดความประทับใจ เพราะนอกจากสินค(า
และบริการแล(ว มนุษยสัมพันธ�จะเป�นสิ่งท่ีทําให(ลูกค(าเกิดความรู(สึกท่ีดีกับเราได( และเป�นสิ่งท่ีทําให(
ลูกค(าสามารถกลับมาหาเราได(อีก มนุษยสัมพันธ� ต(องประกอบด(วยตัวบ3งชี้ท่ีสําคัญ ได(แก3 ปรับตนเอง
เข(ากับทุกคนในทีมและลูกค(า และมีอารมณ�ขัน อารมณ�ดี และคอยสร(างบรรยากาศท่ีดีในการสนทนา
หรือพบกับลูกค(า 
 
ประโยชน#ท่ีได'รับ 
 การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน เพื่อเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก เป�นการวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถนําใช(สําหรับการปฏิบัติงานได(อย3างแท(จริง ทังนี้
สามารถสรุปประโยชน�ท่ีได(รับจากงานวิจัยได(ดังนี้ 1) ประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนกับตัวพนักงานขาย นั่นคือ  
พนักงานขาย สามารถท่ีเรียนรู( องค�ประกอบของการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร(างศักยภาพนักขาย มุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก ผ3านปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ได( โดยผ3านปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ซ่ึง
ควบคุมรูปแบบการเรียนรู(ตามโครงสร(างโปรแกรม ส3งผลให(พนักงานขาย สามารถเสริมสร(างศักยภาพ
นักขายให(เพ่ิมข้ึนได( อันส3งผลต3อประสิทธิภาพส3วนบุคคลของพนักงานให(เพ่ิมข้ึนได( และเม่ือพนักงาน
ขายมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน จากท่ีได(กล3าวในข(างต(นแล(วว3าการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน 
เพ่ือเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก เป�นการผสานแนวคิดในหลายๆ แนวคิดเข(า
ด(วยกันเป�นการเสริมสร(างศักยภาพให(เกิดข้ึนกับตัวพนักงานขาย โดยจะได(รับการพัฒนาศักยภาพนัก
ขายแบบมุ3งเปbาหมายให(เกิดข้ึนกับตัวพนักงานถึง 6 ทักษะท่ีสําคัญ  

ศักยภาพนักขายแบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ประกอบด(วย 1.1) ด(านภาวะผู(นํา ภาวะผู(นํา
ของศักยภาพนักขาย แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก คือ ผู(ท่ีมีลักษณะของการมีอิทธิพล สามารถกระตุ(นจูงใจ
หรือให(แรงบันดาลใจต3อผู(อ่ืน ท่ีมาจากความเชื่อถือ ยอมรับ และเกิดความพยายามปฏิบัติตาม ท้ังนี้
เม่ือพนักงานขายได(เข(ารับการอบรมในโปรแกรมนี้ก็จะได(รับการพัฒนาภาวะผู(นําของศักยภาพนักขาย 
แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุกจะต(องประกอบไปด(วย การเป�นที่ปรึกษาที่ดีกับทีมงานและลูกค(า กล(า
ตัดสินใจ และการริเริ่มสิ่งใหม3  1.2) ด(านเทคนิคการขาย (Sale Skills) เทคนิคการขายของศักยภาพ
นักขาย แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก ถือเป�นจุดแข็งท่ีสําคัญสําหรับนักขาย ซ่ึงนักขายควรต(องมี เพราะจะ
เป�นเครื่องมือช3วยในการปKดการขายได( ท้ังนี้เม่ือพนักงานขายได(เข(ารับการอบรมในโปรแกรมนี้ก็จะ
ได(รับการพัฒนาเทคนิคการขายให(มีทักษะการเจรจาต3อรองที่ดี การปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ี
เหมาะสมกับลูกค(า และการหม่ันพัฒนา ใฝ�เรียนรู( 1.3) การมุ3งเปbาหมาย (Goal Oriented) การมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก สําหรับศักยภาพนักขาย แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก โดยเห็นว3า การมุ3งเปbาหมายเชิงรุก 
เป�นศักยภาพท่ีนักขายทีดีต(องมี และจัดเป�นส3วนหนึ่งของตัวแปรท่ีเก่ียวข(องกับจิตวิทยาเชิงบวก ต(องมี
เปbาหมาย แนวทาง และความต้ังใจ ท้ังนี้เม่ือพนักงานขายได(เข(ารับการอบรมในโปรแกรมนี้ก็จะได(รับ
การพัฒนา ทัศนคติท่ีดีในการขาย และการวางแผนการขาย  
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นอกจากการมุ3งเปbาหมายแล(ว ศักยภาพด(านอื่น ประกอบด(วย 1.4) บุคลิกภาพ 
(Personality) บุคลิกภาพ สําหรับศักยภาพนักขาย แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก โดยเห็นว3า บุคลิกภาพ 
เป�นสิ่งท่ีจะเสริมสร(างให(พนักงานมีความน3าเชื่อถือ โดยเฉพาะกับสินค(าท่ีมีราคาค3อนข(างสูง เช3น บ(าน
หรือท่ีอยู3อาศัย บุคลิกภาพไม3ใช3แค3เพียงการแต3งกาย เสื้อผ(าหน(าผมเท3านั้นแต3ยังหมายรวมถึง
กิริยามารยาทในการพูดจาและแสดงออกกับลูกค(า ทั้งนี้ เ มื่อพนักงานขายได(เข(ารับการอบรมใน
โปรแกรมนี้ก็จะได(รับการพัฒนาการแต3งกาย เสื้อผ(า การแต3งหน(า ทรงผม , กิริยาท3าทาง ความอ3อน
น(อมถ3อมตน การพูดจาท่ีชัดเจนรู(เรื่อง เข(าใจง3าย เชื่อถือไว(ใจได( 1.5) กระตือรือร(น (Enthusiasm) 
ความกระตือรือร(น สําหรับศักยภาพนักขาย แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก โดยเห็นว3า ความกระตือรือร(น 
จะทําให(ตัวพนักงานขายมความต่ืนตัว และพร(อมสําหรับการให(บริการกับลูกค(า ท้ังนี้เม่ือพนักงานขาย
ได(เข(ารับการอบรมในโปรแกรมนี้ก็จะได(รับการพัฒนาความกระตือรือร(น ด(านการตอบสนองบริการ
และแก(ป#ญหาให(ลูกค(ารวดเร็ว และการเอาใจเขามาใส3ใจเรา 1.6) มนุษยสัมพันธ� (Human 
Relationship) มนุษยสัมพันธ� สําหรับศักยภาพนักขาย แบบมุ3งเปbาหมายเชิงรุก โดยเห็นว3า มนุษยสัมพันธ� 
ถือเป�นเสน3ห�ท่ีทําให(ลูกค(าเกิดความประทับใจ เพราะนอกจากสินค(าและบริการแล(ว มนุษยสัมพันธ�จะ
เป�นสิ่งท่ีทําให(ลูกค(าเกิดความรู(สึกท่ีดีกับเราได( และเป�นสิ่งท่ีทําให(ลูกค(าสามารถกลับมาหาเราได(อีก 
ท้ังนี้เม่ือพนักงานขายได(เข(ารับการอบรมในโปรแกรมนี้ก็จะได(รับการพัฒนาการปรับตนเองเข(ากับทุก
คนในทีมและลูกค(า และมีอารมณ�ขัน อารมณ�ดี และคอยสร(างบรรยากาศท่ีดีในการสนทนาหรือพบกับ
ลูกค(า  
  สําหรับประโยชน�ในส3วนท่ี 2) ประโยชน�ต3อองค�การ องค�กรย3อมมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยหากมีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด(านงานขายอย3างเป�นระบบ 
ศักยภาพทีมขายซึ่งเป�นหน3วยงานหลักที่มีความสําคัญต3อองค�การย3อมเพ่ิมมากข้ึน อันส3งผลดีต3อ
ภาพรวมองค�การ และก3อให(เกิดการพัฒนาต3อเนื่องและยังยืน เนื่องจากในป#จจุบันพบว3าการส3ง
พนักงานไปเข(ารับการอบรมสัมมนาในกรณีต3างๆเป�นกิจกรรมท่ีผู(ประกอบการไม3สามารถละเลยได( 
เนื่องจากการอบรมสัมมนาสามารถสร(างคุณประโยชน�ให(กับบริษัทได(มากมายนานัปการจนเรียกได(ว3า
คุ(มค3าต3อการสละเวลาและเงินทุนเป�นอย3างมาก และจากการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร(างศักยภาพ
นักขาย มุ3งเปbาหมายเชิงรุก ผ3านปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ข้ึน ก็เป�นอีกหนึ่ง
ทางเลือกท่ีสําคัญอันจะทําให(บริษัทได(รับประโยชน�อย3างมหาศาลจากการพัฒนานักขายให(เป�นนักขาย
เชิงรุก โดยคุณประโยชน�ท่ีตรงตัวมากที่สุดสําหรับการส3งบุคลากรภายในบริษัทไปเข(ารับการอบรม
สัมมนา เพราะความรู(บางอย3างไม3ใช3สิ่งท่ีจะหาอ3านได(จากตามหนังสือท่ัวๆไป โดยเฉพาะความรู(ท่ีมีชื่อ
ว3า “ประสบการณ�ตรงของการเป�นนักขาย” ท่ีพนักงานจะได(รับฟ#งจากผู(เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆในการ
เข(าร3วมสัมมนา และเป�นสิ่งท่ีแน3นอนว3าองค�ความรู(ใหม3ๆที่พนักงานของคุณได(รับจากการไปอบรม
สัมมนาจะต(องย(อนกลับมาสร(างประโยชน�ให(กับการดําเนินงานของบริษัทในท่ีสุด ท้ังนี้สิ่งท่ีตามมาก็คือ
มาตรฐานด(านประสิทธิภาพและศักยภาพการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของบริษัทเพ่ิมสูงข้ึน และ
เม่ือธุรกิจของผู(ประกอบการมีศักยภาพการดําเนินงานที่สูงขึ้น มันก็จะมีส3วนช3วยต3อยอดและเพ่ิม
โอกาสในการแข3งขันทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ให(กับตัวธุรกิจด(วย ทําให(ธุรกิจของ
ผู(ประกอบการมีศักยภาพและความได(เปรียบมากกว3าเม่ือเปรียบเทียบกับคู3แข3งขันในท(องตลาด ส3งผล
ให(ธุรกิจของผู(ประกอบการสามารถเอาชนะคู3แข3งได(อย3างง3ายดายเพราะมีพนักงานท่ีจัดเป�นโครงสร(าง
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ภายในทีมการขายท่ีมีความรู(และแข็งแกร3งมากกว3าบริษัทอ่ืนๆ อันเป�นผลท่ีได(รับมาจากการติดอาวุธ
ทางความคิดท่ีได(จาการเข(าอบรมสัมมนาของพนักงาน 
  จากเหนือจากนี้ยังพบว3าการทํางานติดต3อกันมาเป�นเวลายาวนานและต3อเนื่องย3อม
ก3อให(เกิดความซํ้าซากจําเจ ซ่ึงมันถือเป�นสิ่งท่ีอันตรายมากต3อการทํางานในป#จจุบันเพราะความเบ่ือหน3าย
ท่ีเกิดข้ึนของพนักงานจะส3งผลให(งานมีคุณภาพท่ีด(อยลงกว3ามาตรฐานพนักงานขายท่ีควรจะเป�น การ
ส3งพนักงานไปอบรมสัมมนาจะสามารถช3วยลดความเบ่ือหน3ายในการทํางานของพนักงานไปได(อย3างมาก 
เปรียบเสมือนได(กับการส3งพนักงานไปชาร�ตไฟให(กลับมามีความมุ3งม่ันในการทํางานอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงมัน
จะช3วยสร(างแรงจูงใจและทัศนคติในการทํางานท่ีดีให(กลับมาสู3พนักงานอีกครั้ง 
 เม่ือองค�กรมีการพัฒนาอย3างต3อเนื่องและยั่งยืน ก็จะส3งผลต3อ 3) ประโยชน�เชิงวิชาการ ท่ี
ผู(สนใจสามารถท่ีจะเข(ามาศึกษาเรียนรู(ถึงแนวคิด กรอบการทํางาน โปรแกรมพัฒนา งานในโปรแกรม 
ซ่ึงล(วนเป�นองค�ประกอบท่ีสําคัญท่ีน3าศึกษา และนําไปพัฒนาต3อเนื่อง เพ่ือต3อยอดการเรียนรู(ให(แตก
แขนง เชื่อมโยงกันได(มากข้ึน ซ่ึงไม3ได(จํากัดเฉพาะในวงการด(านงานขายเท3านั้น แต3ยังส3งผลต3อวงการ
อ่ืนอีกได( เช3น ด(านส3วนสนับสนุน ท่ีสามารถปรับการพัฒนาพนักงาน โดยการเรียนรู(ผ3านหลักคิดและ
วิธีการตามการวิจัยนี้ การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน เพ่ือเสริมสร(างศักยภาพนักขายแบบมุ3ง
เปbาหมายเชิงรุก ทําให(ได(หลักสูตรสําหรับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป�นประโยชน�ในทางวิชาการท่ี
นอกเหนือจากการพัฒนาตํารา โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนช3วยให(นักขายท่ีเข(ารับการอบรมได(รับการ
พัฒนาศักยภาพให(เพิ่มขึ้น ด(วยการเป�นตัวแบบที่ชัดเจนจากสื่อประกอบต3างๆ ท่ีผู(วิจัยได(สร(างข้ึน 
นับเป�นสื่อการสอนท่ีผสมผสานระหว3างแนวคิดทฤษฏีในตําราและเทคโนโลยีสมัยใหม3เข(าด(วยกันอย3าง
ลงตัว เพ่ือช3วยให(ผู(เข(าอบรมได(เห็นภาพของการพัฒนาหรือภาพของตัวแบบได(ชัดเจนผ3านสื่อ
มัลติมีเดียได(อย3างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 กล3าวโดยสรุป งานวิจัยฉบับนี้ ถือเป�นการเปKดกว(างทางการศึกษาท่ีนําแนวคิดเชิง
ประยุกต�ของทฤษฎีเซลล�กระจกเงา ซ่ึงมีงานวิจัยด(านประสิทธิภาพด(านการแพทย�ในการรักษา เข(ามา
เป�นกรอบแนวคิดในการออกแบบงานวิจัย ประสานกับเรื่องงานขาย ซึ่งมีความสําคัญกับแต3ละ
องค�การ ซ่ึงถือเป�นงานวิจัยท่ีมีส3วนผสมของศาสตร�และศิลป� และน3าศึกษาเพ่ือเป�นประโยชน�ท้ังส3วน
บุคคล องค�การ ภาพรวมธุรกิจ และวิชาการด(านการจัดการ โดยเฉพาะอย3างยิ่งด(านการพัฒนา
บุคลากร ได(เป�นอย3างดี  
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 บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 
 การศึกษานี้เป�นการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ
มุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ!มอสังหาริมทรัพย, โดยผู�วิจัยได�ศึกษา
ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องครอบคลุมในรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  1.1 ความหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  1.2 พัฒนาการธุรกิจอสังหาริมทรัพย,ในประเทศไทย 
  1.3 ลักษณะพิเศษของอสังหาริมทรัพย, 
  1.4 ธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย, 
  1.5 ลักษณะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการในระบบนักขายมืออาชีพ 
  2.1 ความหมายของนักขาย 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของพนักงานขายมืออาชีพ 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฏีการขาย 
 3. แนวคิดการวิเคราะห,สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis)  
  3.1 ความหมายของการวิเคราะห, SWOT 
  3.2 แนวทางการวิเคราะห, SWOT 
  3.3 ประโยชน,ของการวิเคราะห, SWOT 
  3.4 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิเคราะห, SWOT 
 4. แนวคิด TOWS Matrix 
  4.1 ความหมายของ TOWS Matrix 
  4.2 เทคนิคการนํา TOWS Matrix มาใช� 
 5. แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบ พฤติกรรมการเลียนแบบ และการเรียนรู�ทางสังคม ประยุกต,
สู!ระบบการจัดการในทรัพยากรบุคคลฝOายขาย 
  5.1 ความหมายของการเลียนแบบ 
  5.2 ข้ันของการเรียนรู�โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
   5.3 ข้ันของการเรียนรู�โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 

  5.4 กระบวนการเรียนรู�จากตัวแบบ 
 6. แนวคิดเชิงประยุกต,ทฤษฎีเซลล,กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) 
  6.1 ความเข�าใจและการทํางานของเซลล,กระจกเงา 
  6.2 กระบวนการทํางานของของเซลล,กระจกเงา 
 7. แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา 
  7.1 แนวคิดและความหมายของภาวะผู�นํา 
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  7.2 แนวทางการเสริมสร�างภาวะผู�นํา 
  7.3 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
 8. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับเทคนิคการขาย 
   8.1 ความหมาย 
   8.2 เทคนิคการขาย 

9. แนวคิดเก่ียวกับการมุ!งเป"าหมาย 
  9.1 บริบทของแนวคิดเก่ียวกับการมุ!งเป"าหมาย 
  9.2 ลักษณะสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับการมุ!งเป"าหมาย 
 10. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 

  10.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 
  10.2 แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพ  

 11. แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับความกระตือรือร�น 
   11.1 ความหมายของความกระตือรือร�น  
   11.2 แนวคิดท่ีเก่ียวกับความกระตือรือร�น 

12. แนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ, 
  12.1 ความหมายของมนุษยสัมพันธ, 
  12.2 ปรัชญาพ้ืนฐานของมนุษยสัมพันธ, 
   12.3 ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ,   
 13. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  13.1 งานวิจัยในประเทศ 
  13.2 งานวิจัยต!างประเทศ 
 โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแต!ละทฤษฏีได�ดังนี้ 
 
1. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย! 
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิง
รุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
เป�นแนวทางของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยา
เชิงสะท�อน เพ่ือคัดเลือกแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการวิจัยนี้ โดยการทบทวนแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาตั้งแต!ความหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย, และ
ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย,ในประเทศไทย เพ่ือให�ได�ข�อมูลครอบคลุมและครบถ�วนสําหรับ
นําไปสังเคราะห,เป�นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก
ผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, โดยผู�วิจัยขอนําเสนอเนื้อหาท่ีได�ศึกษาดังต!อไปนี้ 
 1.1 ความหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย! 
  ธุรกิจค�าอสังหาริมทรัพย, คือ ธุรกิจซ้ือขายท่ีดิน ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง ห�องชุด 
คอนโดมิเนียมเป�นอาชีพ หรือธุรกิจท่ีมีท่ีดิน หรือท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างเป�นสินค�า แต!จะแตกต!างจาก
การขายสินค�าในลักษณะอ่ืน คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย,มีลักษณะเฉพาะท่ีโครงการอสังหาริมทรัพย,จะ
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ใช�ระยะเวลานานหลายรอบระยะเวลาบัญชี มีการสะสมของต�นทุนในการพัฒนาโครงการ กิจการ
อาจจะขายสินค�านี้ให�กับลูกค�าแล�ว โดยการทําสัญญาซื้อขาย จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาโครงการ หรือ
อาจจะเตรียมสินค�าให�พร�อมท่ีจะขายแล�วจึงจะดําเนินการขาย เช!น การขายบ�านท่ีสร�างเสร็จแล�ว
ให�กับลูกค�าระหว!างท่ีมีการพัฒนาโครงการ หรือก!อสร�าง ซ่ึงใช�ระยะเวลาหนึ่ง ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คือ 
การท่ีผู�ซ้ือ หรือผู�ขายไม!สามารถปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายได� เช!น การก!อสร�างล!าช�า หรือหยุดก!อสร�าง 
หรือผู�ซ้ือค�างชําระค!างวดตามกําหนดเวลา การรับรู�รายได�สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย,จึงเป�น
สาระสําคัญโดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย,เป�นอาชีพท่ีคนส!วนใหญ!มองว!าคนรวยหรือคนมีเงินเท!านั้นท่ี
สามารถทําได� เนื่องจากอสังหาริมทรัพย,เป�นทรัพย,สินท่ีมีมูลค!าสูง การลงทุนจึงต�องใช�เงินจํานวนมาก 
และยังต�องมีเรื่องของกฎหมายเข�ามาเก่ียวข�อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย, คืออะไร คนส!วนหนึ่งจึงมอง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย,ว!าเป�นอาชีพท่ีอยู!ไกลตัว (กนกวรรณ ศรีจันทร,หล�า, 2556)  
 1.2 ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย!ในประเทศไทย 

  การเติบโตของท่ีอยู!อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซ่ึงประกอบด�วย 5 จังหวัด 
(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 ท่ีอยู!อาศัยท่ีจดทะเบียนใหม!ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้ังแต!ปg 2554 – 2558 
ท่ีมา: สมาคมอสังหาริมทรัพย,ไทย, ตลาดหลักทรัพย!ในประเทสไทย, เข�าถึงเม่ือ  22 ตุลาคม 2558, 
เข�าถึงได�จาก http://www.thairealestate.org/ 
 
  จากภาพท่ี 2 แสดงให�เห็นถึง จํานวนท่ีอยู!อาศัยท่ีจดทะเบียนใหม!ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ในปg 2554 ประมาณ 81,856 ยูนิต ในปg 2555 จํานวน 125,002 ยูนิต ในปg 2556 
จํานวน 132,302 ยูนิต ในปg 2557 จํานวน 133,762 ยูนิต ในปg 2558 จํานวน 121,500 ยูนิต และใน
ปg 2559 (ศูนย,ข�อมูลอสังหาริมทรัพย,, 2016) น!าจะมีการปรับตัวดีข้ึนจากแรงหนุนของมาตรการ
กระตุ�นอสังหาริมทรัพย,ท่ีรัฐบาลได�ออกมาเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 ซ่ึงเป�นมาตรการท่ีส!งผลต!อเนื่อง
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มายังปg 2559  อันได�แก! 1) มาตรการทางการเงิน คือการผ!อนปรนเรื่องการอนุมัติสินเชื่อท่ีอยู!อาศัย   
2) มาตรการลดค!าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมการซ้ือท่ีอยู!อาศัย คือ การลดค!าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธิ์และค!าจดทะเบียนการจํานองท่ีอยู!อาศัยให�เหลือเพียงร�อยละ 0.01 โดยจะสิ้นสุดในวันท่ี 30 
เมษายน 2559  3) มาตรการทางภาษี สําหรับผู�ท่ีซ้ือท่ีอยู!อาศัยหลังแรกเพ่ือการอยู!อาศัยในราคาไม!เกิน 
3 ล�านบาท สามารถนําวงเงินร�อยละ 20 ของมูลค!าที่อยู!อาศัย มาหักลดหย!อนภาษีเงินได�บุคคล
ธรรมดาเป�นระยะเวลา 5 ปg ซ่ึงต�องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู!อาศัยภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 (ศูนย,วิจัยกสิกรไทย, 2558; 2559) โดยหากเจาะลึกในรายละเอียดจะพบว!า พ้ืนท่ีซ่ึงมีหน!วยท่ี
อยู!อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม!ในเขตกรุงเทพมหานครจะมีสัดส!วนที่มากกว!า เขตปริมณฑล 
ดังแสดงตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ท่ีอยู!อาศัยท่ีจดทะเบียนใหม! ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปg 2557-2558 

 กรุงเทพ 5 จังหวัด 
(ปริมณฑล) 

กรุงเทพ –  
ปริมณฑล 

สัดส!วน 

บ�านเด่ียว 13,500 19,300 32,800 27% 
บ�านแฝด 1,600 900 2,500 2% 

ทาวน,เฮาส, 11,300 6,800 18,100 15% 
อาคารพาณิชย, 1,800 1,800 3,600 3% 

ห�องชุด 38,800 25,700 64,500 53% 
ปg 2558 67,000 54,500 121,500  
ปg 2557 70,400 63,100 133,500  

ท่ีมา: ศูนย,ข�อมูลอสังหาริมทรัพย,, ข�อมูลท่ีอยู,อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม, ในเขตกรุงเทพ-
ปริมณฑล ป0 2558 (กรุงเทพฯ: ศูนย,ข�อมูลอสังหาริมทรัพย,, 2559). 
 
  จากภาพจะเห็นได�ว!าในปg 2558 ในเขตกรุงเทพมหานครมีท่ีอยู!อาศัยจดทะเบียน
ใหม!จํานวน 67,000 ยูนิต เขตปริมณฑลจํานวน 54,500 ยูนิตและในปg 2557 ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 70,400 ยูนิต เขตปริมณฑลจํานวน 63,100 ยูนิต โดยสัดส!วนพบว!าท่ีอยู!อาศัยในเขตกรุงเทพ
มีสัดส!วนท่ีมากกว!า และหากวิเคราะห,ตามประเภทท่ีอยู!อาศัยในปg 2558 พบว!าท่ีอยู!อาศัยแบบห�องชุด
มีสัดส!วน 53% ซ่ึงมากท่ีสุด รองลงมาคือบ�านเด่ียว 27 % และทาวน,เฮาส, 15 %  
  สรุปได�ว!าธุรกิจอสังหาริมทรัพย, เป�นอาชีพท่ีมีความเก่ียวข�องกับการสร�างรายได�จาก
การขาย การให�เช!า การพัฒนาบริหารบ�านและท่ีดินว!างเปล!าให�มีรายได�ในรูปแบบต!างๆ รวมถึงการ
เป�นนายหน�าอสังหาริมทรัพย,ท่ีไม!จําเป�นต�องใช�เงินทุนมากนัก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย,จึงไม!เฉพาะคนท่ี
มีเงินทุนเท!านั้นท่ีสามารถทําได� โดยไม!ต�องใช�เงินลงทุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย,ก็เป�นอีก
ทางเลือกหนึ่งท่ีน!าสนใจโดยผู�วิจัยจะนําแนวคิดท่ีได�ศึกษาไปใช�เป�นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�
ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย มุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน 
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
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2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการในระบบนักขายมืออาชีพ 
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิง
รุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดเก่ียวกับนักขายมืออาชีพเป�น
แนวทางของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิง
สะท�อนเช!นกัน เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรจะได�เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทของนักขายซ่ึงเป�น
กลุ!มเป"าหมายหลักของการนําโปรแกรมท่ีผู�วิจัยได�พัฒนาเพ่ือนําไปใช� โดยการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับ
นักขายมืออาชีพนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาต้ังแต! ความหมายของการขาย แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของ
พนักงานขายมืออาชีพและแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการขายเพ่ือให�ได�ข�อมูลครอบคลุมและครบถ�วน
สําหรับนําไปสังเคราะห,เป�นเนื้อหาของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!ง
เป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, โดยผู�วิจัยขอนําเสนอเนื้อหาท่ีได�
ศึกษาดังต!อไปนี้ 
 2.1 ความหมายของการขาย 
  การขาย (Selling) ตามความหมายของคณะกรรมการสมาคมการตลาดแห!ง
สหรัฐอเมริกา (ศรัณย, รัตนสิทธิ์, 2552) หมายถึง กระบวนการขายทางตรงหรือทางอ�อมของการ
ช!วยเหลือ และ/หรือการชักจูงใจผู�เป�นลูกค�าในอนาคตใช�ซ้ือสินค�า??หรือบริการหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ี
น!าพอใจท่ีเป�นผลสําคัญของการค�าแก!ผู�ขาย(กิติ ตยัคคานนท,, 2553) ตามความหมายดังกล!าวข�างต�น 
สามารถจําแนกลักษณะของการขายได�ว!า “การขายเป�นท้ังศาสตร,และศิลปv” ทางการขายถือได�ว!าเป�น 
“นักการขายมืออาชีพ” (Professional Salesman) ดังนั้นเม่ือกล!าวถึงคําว!า “อาชีพท่ีมีการกําหนด
ตําแหน!งการขายในองค,กร” บุคลากรประเภทนี้คือ นักขาย (Salesman) ต�องมีพ้ืนฐานสําคัญ
ประกอบด�วยต�องมีความรู�เรื่องอาชีพนั้นๆต�องเป�นผู�ท่ีทีการพัฒนาความเชี่ยวชาญในด�านอาชีพนั้นเป�น
ระยะเวลายาวนานและต!อเนื่องต�องเป�นผู�ท่ีมีจรรยาบรรณในอาชีพนั้นต�องมีหลักเกณฑ,และมาตรฐาน
กําหนดเพ่ือเป�นท่ียอมรับต�องได�รับการฝyกหัด อบรม ปฏิบัติอย!างสมํ่าเสมอในอาชีพนั้นๆและถือได�ว!า
นักขายมีความสําคัญต!อองค,การ (ธัญญาภรณ, สุขวิเศษ, 2553) และจากการศึกษานี้เป�นการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, นอกจากการทําความเข�าใจกับความหมายของการขายแล�วนั้น ผู�วิจัยยังเห็นว!า
การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงานขายก็มีความจําเป�นเช!นกัน โดยผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับคุณลักษณะของพนักงานขายไว�ดังนี้ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของพนักงานขายมืออาชีพ 

  เม่ือพิจารณาถึงลักษณะ คุณสมบัติ ความถนัด ทัศนคติ และความสามารถอ่ืนๆท่ี
รวมกันทําให�เป�นนักขายท่ีมีคุณภาพนั้น พบว!า มาจากหลักความจริงท่ีว!าบุคลิกภาพในการขายท่ีดีนั้น
ไม!ได�มีสูตรสําเร็จอย!างเดียว คนท่ีมีขอบเขตบุคลิกภาพอย!างกว�างๆจะมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในการขาย จึงไม!มีความจําเป�นที่จะต�องบังคับตนเองเข�าสู!แม!พิมพ,เดียวกัน อย!างไรก็ตามผู�มี
ลักษณะเฉพาะบางอย!างท่ีดีจะช!วยให�มีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการขายมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�
รวบรวมแนวคิดของนักวิชาการหลายท!านท่ีได�กล!าวถึงคุณลักษณะของพนักงานขาย เรียงลําดับดังนี้ 
  กิติ ตยัคคานนท, (2553) กล!าวว!า คุณลักษณะของพนักงานขายจะต�องประกอบไป
ด�วย 5 ลักษณะสําคัญได�แก! 1) ลักษณะท!าทาง (Appearance) เนื่องจากเป�นความประทับใจแต!แรก
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เป�นสิ่งท่ีสําคัญ นักขายท่ีเก!งจะต�องพยายามทําให�ผู�คาดว!าจะเป�นลูกค�าเกิดความประทับใจต้ังแต!แรกเห็น 
เพราะเขาอาจจะไม!ได�โอกาสเป�นครั้งท่ีสอง การสร�างความประทับใจแต!แรกพบนั้นจะเกิดจากลักษณะ
ท!าทางการแสดงออกจากบุคลิกภาพภายนอกของนักขาย เช!น เสื้อผ�า การแต!งตัว การแสดงออก
ทางสีหน�า ซ่ึงจะก!อให�เกิดความเชื่อม่ันนักขายจะต�องสามารถนําเสนอลักษณะท!าทางท่ีดีของตนหรือ
สามารถขายตนเองได�ดีนั่นเอง 2) เสื้อผ�าเครื่องแต!งกายเสื้อผ�ามีความสําคัญต!อนักขายเช!นเดียวกับ
บรรจุภัณฑ,มีความสําคัญต!อผลิตภัณฑ, การแต!งกายอย!างมีรสนิยมและรู�จักกาลเทศะเป�นกุญแจสําคัญ
ไปสู!ความสําเร็จในการขาย 3) การแต!งตัว (Grooming) การแต!งตัวมีความสําคัญเช!นเดียวกับเสื้อผ�า
ในการท่ีจะสร�างความประทับใจแต!แรก 4) น้ําเสียงและนิสัยการสนทนาน้ําเสียงในการพูดและคําพูดท่ี
รื่นรมย,จะช!วยเสริมการเสนอขายให�มีประสิทธิภาพ ในทางตรงข�ามน้ําเสียงท่ีแย!และคําพูดท่ีไม!เหมาะสม
จะเป�นอุปสรรคต!อการขาย และ 5) กิริยามารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ (Manners and Mannerisms) 
คนจํานวนมากอาจมีอุปนิสัยท่ีทําให�ผู�อ่ืนรําคาญเล็กน�อย เช!น ชอบเอานิ้วมือเคาะเบาๆ บนโต|ะ เกา
ศีรษะบ!อยๆ ถูมือไปมาหรือเอามือลูบคาง เหล!านี้เป�นต�น การกระทําเหล!านี้อาจจะเป�นการแสดงออก
ถึงความต่ืนเต�นหรือขาดประสบการณ,หรือการปรับตัวเท!าท่ีควร ซ่ึงอาจทําให�ลูกค�ารําคาญหรือไม!พอใจ
จนอาจจะต�องตัดการทําเสนอขายให�สั้นลง  
  นอกจากนี้แล�วนักวิชาการชาวต!างประเทศได�มองคุณลักษณะท่ีเพ่ิมเติมออกไป คือ 
แจ็คสันและฮิสลิสได�กล!าวว!าพนักงานขายท่ีจะประสบความสําเร็จประกอบด�วยคุณสมบัติด�าน
บุคลิกภาพเป�นองค,ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของพนักงานขายท่ีประสบความสําเร็จลักษณะบุคลิกภาพ
ดังกล!าวได�แก!การมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) ความฉลาด (Intelligence) การมีความคิด
สร�างสรรค, (Creativity) มีความยืดหยุ!น (Flexibility) การรู�จักปรับตัว (Adaptability) มีแรงจูงใจใน
ตนเอง (Self Motivated) มีความอดทน (Persistent) มีท!าทางสง!างาม (Personable) และไว�วางใจ
ได� (Dependable) และส!วนท่ีสอง คือ คุณสมบัติด�านศิลปะการขายพนักงานควรมีความรู�พ้ืนฐานใน
ด�านศิลปะการขายและต�องพัฒนาทักษะอ่ืนๆท่ีช!วยในการขายเช!นทักษะด�านการสื่อสาร
(Communication Skills) ทักษะด�านการวิเคราะห, (Analytical Skills) ทักษะด�านการจัดการ 
(Organization Skills) และทักษะด�านการบริหารเวลา (Time Management Skills) และสุดท�ายคือ 
คุณสมบัติด�านความรู�คือมีความรู�ในตัวสินค�า (Product Knowledge) ความรู�ความเข�าใจในตัวลูกค�า 
(Customer Knowledge) ความรู�เก่ียวกับคู!แข!ง (Knowledge of the Competitor) และความรู�
เก่ียวกับบริษัท (Knowledge of Company) (Jackson & Hisrich, 1996; 287-290)  
  และนอกจากคุณลักษณะท่ีได�กล!าวไว�ในข�างต�น คอทเลอร, (Kotler, 1991: 661) ยัง
ได�กล!าวถึงคุณลักษณะ 2 ประการท่ีเป�นเกณฑ,จะใช�ในการทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงานได�คือ
ต�องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 2 ประการคือความสามารถในการรับความรู�สึกของลูกค�าและความต�องการ
อย!างแรงกล�าท่ีจะดําเนินการขายของพนักงานขาย สําหรับเชอร,ชิลล,ฟอร,ดและวอคเคอร, (Churchil, 
Ford, and Walker, 1987: 340-341) กล!าวว!า บุคลิกภาพของพนักงานขายท่ีมีคุณลักษณะบุคลิกภาพ
แบบกล�าแสดงออกและชอบเข�าสังคมรวมท้ังมีบุคลิกภาพท่ีม่ันคงมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ
มากกว!าเพราะพวกเขาสามารถทําความสนิทสนมคุ�นเคยกับลูกค�าได�ดีกว!าพนักงานขายท่ีไม!ชอบเข�า
สังคมความสนิทสนมนั้นจะทําให�พวกเขาทราบความต�องการของลูกค�าได�ดีกว!าพนักงานขายท่ีไม!ชอบ
เข�าสังคมและอาจมีอิทธิพลต!อการตัดสินใจซ้ือของลูกค�าด�วยพนักงานขายท่ีมีบุคลิกภาพแบบบังคับ
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ผู�อ่ืนได�กล!าวคือมีลักษณะของการให�ความสําคัญกับตนเองสูงชอบครอบงําผู�อ่ืนและมีความปรารถนาท่ี
จะประสบความสําเร็จจะดําเนินการขายได�ดีเช!นกันเพราะพวกเขาพยายามท่ีจะดําเนินการขายอย!าง
ประชิดตัวกับลูกค�านอกจากนี้พนักงานขายท่ีมีคุณภาพแบบเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืนก็จะมีความสามารถใน
การขายด�วยเนื่องจากพวกเขาจะมีความละเอียดอ!อนต!อความต�องการของลูกค�าและมีความยืดหยุ!นใน
การเสนอสินค�าท่ีเข�ากับป�ญหาของลูกค�าแต!ละคน 
  สําหรับไฮส, (Hise, 1980) ได�กล!าวถึงคุณสมบัติสําหรับการประสบความสําเร็จใน
อาชีพการขายนั้นประกอบด�วย 4 ส!วนสําคัญคือ การศึกษา (Education) ป�จจุบันพบว!าพนักงานขาย
ท่ีประสบความสําเร็จส!วนมากต�องมีการศึกษาในระดับวิทยาลัยซ่ึงส!วนมากจะได�รับปริญญา 2 ปgหรือ 
4 ปgแต!ยังเป�นเรื่องท่ีไม!ยืนยันแต!เรื่องท่ีมีความเก่ียวข�องกับพนักงานขายมากกว!าคือสาขาเอกท่ีเรียนซ่ึง
พบว!าพนักงานขายท่ีจบสาขาท่ีเก่ียวข�องกับการขายหรือการตลาดจะเหมาะสมกับอาชีพการขาย
มากกว!าเพราะมีพ้ืนฐานในด�านเทคนิคท่ีจําเป�นในการขาย ส!วนท่ีสอง คือ คุณลักษณะส!วนบุคคล
พบว!าพนักงานขายท่ีมีประสิทธิภาพจะเป�นคนท่ีมีการสื่อสารท่ีดีจริงใจมีกิริยามารยาทท่ีสามารถ
เชื่อถือได�มีความกระตือรือร�นมีความเชื่อม่ันและมีการแต!งกายท่ีเหมาะสมซ่ึงพนักงานขายท่ีแต!งงาน
แล�วจะมีแนวโน�มท่ีทําได�ดีกว!าคนโสด ส!วนท่ีสาม คือ บุคลิกภาพเชื่อว!าป�จจัยทางบุคลิกภาพมีความ
จําเป�นต!อความสําเร็จในการขายซ่ึงพบว!าพนักงานขายท่ีประสบความสําเร็จมีบุคลิกภาพเป�นแบบชอบ
กังวลมีความรู�สึกไวต!อความต�องการต�องการของบุคคลอ่ืนไม!ชอบการเสี่ยงมีความม่ันคงมีจินตนาการ
และมีความปรารถนาความเจริญก�าวหน�า และส!วนสุดท�ายนิสัยและประสบการณ,ในการทํางานซ่ึง
พบว!าพนักงานขายท่ีประสบความสําเร็จมักมีนิสัยท่ีชอบสนองความต�องการของลูกค�าได�รวดเร็วมี
ความสามารถในการสรุปและการแสดงการใช�ค!านิยมต!อสินค�าโดยท่ีพนักงานขายท่ีมีประสิทธิภาพมัก
ผ!านประสบการณ,ในการทํางานมาแล�ว 
  นอกจากการศึกษาความหมายของการขายและคุณลักษณะของนักขายท่ีได�กล!าวใน
ข�างต�นแล�วนั้น เพ่ือให�ผู�วิจัยได�เข�าใจถึงแก!นของการขายจึงได�ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับทฤษฏีการขาย 
โดยสามารถนําเสนอข�อมูลได�ดังนี้ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการขาย 
  ทฤษฎีการขายเป�นคือทฤษฎีทางจิตวิทยาซ่ึงนักจิตวิทยาจะกล!าวถึงศิลปะการขาย
ส!วนใหญ!เป�นทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมของคนโดยในส!วนนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการ
ขาย จํานวน 2 ทฤษฏี ได�แก! 
  ทฤษฎีแห!งการวิเคราะห,ลูกค�า (The Depth Theory) ทฤษฎีนี้ถือว!าพนักงานขายท่ี
รู�เรื่องเก่ียวกับลูกค�ามากเพียงใดย!อมทํางานขายได�อย!างมีประสิทธิภาพมากเพียงนั้น(นพพัชร,สรณ, พุกเฉย
, 2549) ทฤษฎีแห!งการวิเคราะห,ลูกค�าเป�นทฤษฎีการขายท่ีใช�แพร!หลายมากและมีหลักการท่ีใช�ได�ผล
เม่ือเปรียบเทียบกับทฤษฎีการขายท้ังหมดหลักสําคัญของทฤษฎีนี้คือพนักงานขายจะพิจารณาความ
ต�องการของลูกค�าความต�องการของลูกค�าเป�นอันดับแรกโดยไม!คํานึงถึงสินค�าหรือบริการชนิดใดชนิด
หนึ่งโดยเฉพาะพนักงานขายจะวิเคราะห,ป�ญหาหรือความต�องการของลูกค�าโดยการพบปะพูดคุยกับ
ลูกค�าโดยตรงเม่ือทราบป�ญหาหรือความต�องการของลูกค�าแล�วพนักงานขายมีหน�าท่ีช!วยแก�ไขป�ญหา
ลูกค�าหรือหาทางตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย!างถูกต�องเหมาะสมท่ีสุด (ประวิทย, บุญนิธิไพสิฐ, 
2550)  
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  ทฤษฎีไอดาส (AIDAS) เป�นทฤษฎีท่ีเน�นหนักทางด�านผู�ขายที่ต�องปฏิบัติการต!างๆ
ตามลําดับข้ันปฏิบัติการเพ่ือความสําเร็จในการขายผลิตภัณฑ, (ศศิธร ง�วนพันธ, และคณะ, 2557) 
ได�แก! 1) ความเอาใจใส! (Attention) เป�นวิธีการท่ีผู�ขายพยายามเรียกร�องความเอาใจใส!จากลูกค�า
มุ!งหวังได�โดยการทําให�ลูกค�าเกิดความพร�อมต้ังใจรับฟ�งการอธิบายรายละเอียดหรือชมการสาธิต
ผลิตภัณฑ,ดังนั้นพนักงานขายควรจะเริ่มต�นพูดคุยกับลูกค�าด�วยเรื่องท่ัวๆไปก!อนเพ่ือเป�นการสร�าง
ความสัมพันธ,สร�างบรรยากาศความเป�นกันเองและให�ลูกค�ามีความสบายใจต!อจากนั้นพนักงานขายจึง
นําผลิตภัณฑ,มาเสนอขายได�¨(Boone, Louis E. and Kurtz, David L. 2004: 581) 2) ความสนใจ 
(Interest) เม่ือพนักงานขายสามารถเรียกร�องความเอาใจใส!จากลูกค�าเป"าหมายได�แล�วก็ควรจะสร�าง
ให�เกิดความสนใจผลิตภัณฑ,จนถึงจุดท่ีลูกค�าต�องการฟ�งรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ,ซ่ึงนับว!าเป�น
โอกาสในการเสนอขายผิตภัณฑ,ได�วิธีการสร�างความพอใจก็เสนอตัวอย!างสินค�าการสาธิตการเสนอ
ภาพประกอบคําอธิบายขณะเดียวกันต�องมีความสุภาพยิ้มแย�มแจ!มใสเป�นกันเองในตัวพนักงานขายด�วย 

  ในข้ันตอนต!อไปคือ 3) ความต�องการ (Desire) เป�นข้ันตอนท่ีพนักงานขายจําเป�นต�องให�
ลูกค�าเห็นถึงประโยชน,ท่ีได�รับจากการซ้ือผลิตภัณฑ,และสามารถสนองความต�องการลูกค�าได�ถ�า
พนักงานขายสามารถทําได�ก็เท!ากับว!าได�กระตุ�นและจูงใจให�ลูกค�าเกิดความต�องการในผลิตภัณฑ,นั้น
แล�ว 4) การตกลงซ้ือ (Action) เป�นข้ันท่ีพนักงานถือว!าบรรลุวัตถุประสงค,และความสําเร็จในการขาย
ให�แก!พนักงานเพราะเป�นข้ันท่ีลูกค�าตัดสินใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ,ถือว!าเป�นข้ันตอนของการป�ดการขาย 
(ตกลงซ้ือสินค�า) หลังจากท่ีลูกค�าได�ทราบว!าผลิตภัณฑ,นั้นสามารถตอบสนองความต�องการได�และ
พนักงานขายได�เสริมให�ลูกค�าเห็นถึงประโยชน,ของผลิตภัณฑ,นั้นแล�วความสําคัญของการขายโดยการท่ี
พนักงานขายนั้นทําให�ลูกค�ารู�สึกว!าเป�นผู�ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ,ไม!ใช!ทําให�รู�สึกว!าลูกค�าถูกยัดเยียดให�
ซ้ือสินค�านั้นและ 5) ความพอใจ (Satisfaction) เป�นข้ันสุดท�ายของการปฏิบัติการเพ่ือความสําเร็จใน
การขายไม!ใช!ว!าเม่ือพนักงานขายสามารถขายผลิตภัณฑ,ได�ก็ถือว!าจบกระบวนการขายแล�วแต!พนักงาน
ขายควรสร�างความพอใจให�ลูกค�าโดยการกล!าวคําขอบคุณและต�องให�ความม่ันใจแก!ลูกค�าอีกครั้งหนึ่ง
กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ,อย!างถูกต�องเพ่ือให�ลูกค�าได�กลับมาซ้ือผลิตภัณฑ,ในโอกาสต!อไปและควร
มีการให�บริการหลังการขายกับลูกค�าอย!างสมํ่าเสมอและต!อเนื่องซ่ึงถือได�ว!าเป�นตัวท่ีสําคัญในการ
ผูกมัดใจลูกค�าและทําให�เกิดความสําเร็จในการขายได�ง!าย (E. St. Elmo Lewis, 1898)  
  สรุปได�ว!า การขายคือ การท่ีลูกค�าพึงพอใจจนเกิดการตัดสินใจซ้ือสินค�าหรือบริการจาก
เรา และนักขายท่ีเป�นมืออาชีพนั้น ต�องมีความรู�เรื่องอาชีพมีความเชี่ยวชาญในด�านอาชีพนั้นเป�น
ระยะเวลายาวนานและต!อเนื่องมีจรรยาบรรณในอาชีพนั้นมีหลักเกณฑ,และมาตรฐานกําหนดเพ่ือเป�น
ท่ียอมรับ และต�องได�รับการฝyกหัด อบรม ปฏิบัติอย!างสมํ่าเสมอในอาชีพนั้นๆ คุณสมบัติของนักขาย 
ท่ีดีก็จํา เป�นต�องมีอย!างครบถ�วนไม!ว !าจะเป�นลักษณะ คุณสมบัติ ความถนัด ทัศนคติ และ
ความสามารถอ่ืนๆ มีทักษะในการเสนอขายสินค�า อย!างเช!นในกรณีนี้ เป�นกรณีศึกษาเก่ียวกับกลุ!ม
อสังหาริมทรัพย, นักขายจะต�องมีความรู�ท้ังในตัวสินค�า และบริการท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนจิตวิทยาใน
การบริการ เพ่ือทําให�การเสนอขายได�ประสบความสําเร็จมากข้ึน บางครั้งการใช�พนักงานขายก็มีท้ัง
ส!วนท่ีเป�นข�อดีและข�อเสีย ซ่ึงข�อเสียบางประการสามารถท่ีจะกําจัดไปได�ด�วยการพัฒนาความรู� อบรม
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของนักขายเข�ามาร!วมด�วย ซึ่งเป�นการช!วยสนับสนุนอย!างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดโดยผู�วิจัยจะนําแนวคิดท่ีได�ศึกษาไปใช�เป�นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ใน
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมาย
เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
 
3. แนวคิดการวิเคราะห!สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis)   
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิง
รุกผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดการวิเคราะห,
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) เป�นแนวทางของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน เพ่ือคัดเลือกแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับการวิจัยนี้ โดยการทบทวนแนวคิดการวิเคราะห,สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT 
Analysis) นี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาต้ังแต!ความหมายของการวิเคราะห, SWOT แนวทางการวิเคราะห, SWOT 
ประโยชน,ของการวิเคราะห, SWOT และข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิเคราะห, SWOT เพ่ือให�ได�
ข�อมูลครอบคลุมและครบถ�วนสําหรับนําไปสังเคราะห,เป�นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, โดยผู�วิจัย
ขอนําเสนอเนื้อหาท่ีได�ศึกษาดังต!อไปนี้ 
 3.1 ความหมายของการวิเคราะห! SWOT 
  แนวคิดท่ีผู�วิจัยใช�ในการวิเคราะห,เป"าหมายเชิงรุกของการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพนักขาย ได�อาศัยแนวคิดการวิเคราะห,ด�วย SWOT Analysis โดย SWOT เป�น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ, สําหรับองค,กร หรือโครงการ ซ่ึงช!วยผู�บริหารกําหนด จุดแข็ง
และจุดอ!อนจากสภาพแวดล�อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบจากป�จจัยต!าง ๆ ต!อการทํางานขององค,กร โดยหากพิจารณาถึงความหมายของ SWOT ได�
มีผู�ให�ความหมายไว�หลายท!าน ได�แก! สมคิด บางโม (2552: 351) กล!าวว!า การวิเคราะห,สวอต(SWOT 
Analysis) เป�นเครื่องมือในการวิเคราะห,สถานการณ, เพ่ือให�ผู�บริหารรู�จุดแข็ง จุดอ!อนโอกาส และอุป
สรรค,ขององค,กร ซ่ึงจะช!วยให�ทราบว!าองค,กรได�เดินทางมาถูกทิศและไม!หลงทางนอกจากนี้ยังบอกได�
ว!าองค,กรมีแรงขับไปยังเป"าหมายได�ดีหรือไม! มั่นใจได�อย!างไรว!าระบบการทํางานในองค,กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู! มีจุดอ!อนท่ีจะต�องปรับปรุงอย!างไร สอดคล�องกับอัมพร  ไหลประเสริฐ (2555) กล!าว
ไว�ว!า การวิเคราะห, SWOT เป�นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ, ซ่ึงช!วยให�ผู�บริหารกําหนดจุด
แข็งและจุดอ!อนจากสภาพแวดล�อมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบต!อการทํางานขององค,กร และนันทิยา หุตานุวัตร และณรงค, หุตานุวัตร (2550) กล!าวไว�ว!า
การวิเคราะห,และประเมินว!าองค,กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ!อน (Weakens) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อย!างไรเพ่ือท่ีจะนําไปใช�ในการวางแผนและกําหนดกล
ยุทธ,ขององค,กรต!อไป 
 3.2 แนวทางการวิเคราะห! SWOT 
  การวิเคราะห,สภาวะแวดล�อม (SWOT Analysis) มีป�จจัยท่ีนํามาพิจารณา 2 ส!วน 
ได�แก!1) ป�จจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได�แก!S มาจาก Strengths หมายถึง 
จุดเด!นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป�นผลมาจากป�จจัยภายในเป�นข�อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายในองค,กร เช!น 
จุดแข็งด�านส!วนประสม จุดแข็งด�านการเงิน จุดแข็งด�านการผลิต จุดแข็งด�านทรัพยากรบุคคล องค,กร
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จะต�องใช�ประโยชน,จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ, และ W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด�อย
หรือจุดอ!อน ซ่ึงเป�นผลมาจากป�จจัยภายใน เป�นป�ญหาหรือข�อบกพร!องท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อม
ภายในต!างๆ ขององค,กร ซ่ึงองค,กรจะต�องหาวิธีในการแก�ป�ญหานั้น 2) ป�จจัยภายนอก (External 
Environment Analysis) ได�แก!O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป�นผลจากการท่ี
สภาพแวดล�อมภายนอกขององค,กรเอ้ือประโยชน,หรือส!งเสริมการ ดําเนินงานขององค,กร โอกาส
แตกต!างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเป�นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายนอก แต!จุดแข็งนั้นเป�นผลมา
จากสภาพแวดล�อมภายใน ผู�บริหารที่ดีจะต�องเสาะแสวงหาโอกาสอยู!เสมอ และใช�ประโยชน,จาก
โอกาสนั้น และ T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป�นข�อจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายนอก 
ซ่ึงการบริหารจําเป�นต�องปรับกลยุทธ,ให�สอดคล�องและพยายามขจัดอุปสรรค ต!างๆ ท่ีเกิดข้ึนให�ได�จริง 
โดยสามารถแสดงภาพการเชื่อมโยงได�ดังนี้ (กิติราช เตชะมโนกุล, 2550)  
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ภาพท่ี 3 การเชื่อมโยงระหว!างป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอก 
ท่ีมา: ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, “อุปสรรคในการเข�าร!วมโครงการร�านยาคุณภาพของผู�ประกอบการร�านยาใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม!,” ไทยเภสัชศาสตร!และวิทยาการสุขภาพ 3, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2551): 271 – 276. 
 
  จากภาพท่ี 3 แสดงภาพผลการวิเคราะห,โดย SWOT สามารถอธิบายได�ว!า SO คือ
จุดแข็งและมีโอกาสพัฒนา WO คือจุดอ!อนและมีโอกาสพัฒนา WT คือจุดอ!อนและมีอุปสรรคในการ
พัฒนา และ ST คือจุดแข็งและมีอุปสรรคในการพัฒนา (ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, 2551)  
 3.3 ประโยชน!ของการวิเคราะห! SWOT 
  การวิเคราะห, SWOT เป�นการวิเคราะห,สภาพแวดล�อมต!าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค,กร ซ่ึงป�จจัยเหล!านี้แต!ละอย!างจะช!วยให�เข�าใจได�ว!ามีอิทธิพลต!อผลการดําเนินงานของ
องค,กรอย!างไร จุดแข็งขององค,กรจะเป�นความสามารถภายในที่ถูกใช�ประโยชน,เพื่อการบรรลุ
เป"าหมายในขณะท่ีจุดอ!อนขององค,กร จะเป�นคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะทําลายผลการดําเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล�อมจะเป�นสถานการณ,ท่ีให�โอกาสเพ่ือการบรรลุเป"าหมายองค,กรในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล�อมจะเป�นสถานการณ,ท่ีขัดขวางการบรรลุเป"าหมายขององค,กร (ปุณยวัจน, 
แอกทอง, 2554) ผลจากการวิเคราะห, SWOT นี้จะใช�เป�นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน, การกําหนดกล
ยุทธ, เพ่ือให�องค,กรเกิดการพัฒนําไปในทางท่ีเหมาะสม เม่ือได�ข�อมูลเก่ียวกับ จุดแข็ง-จุดอ!อน โอกาส-
อุปสรรค จากการวิเคราะห,ป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอกด�วยการประเมินสภาพแวดล�อมภายใน
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และสภาพแวดล�อมภายนอกแล�ว ให�นําจุดแข็ง-จุดอ!อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค 
จากภายนอกเพ่ือดูว!าองค,กร กําลังเผชิญสถานการณ,เช!นใดและภายใต�สถานการณ, เช!นนั้น องค,กร
ควรจะทําอย!างไร  

  ป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอกท่ีองค,การเผชิญ ในการวิเคราะห, SWOT ดังกล!าวนี้ 
องค,กร จะอยู!ในสถานการณ, 4 รูปแบบ (ฤชุตา จันทร,พา, 2554) ได�แก! 1) สถานการณ,จุดแข็ง-โอกาส 
ในสถานการณ,นี้เป�นสถานการณ,ท่ีพ่ึงปรารถนาท่ีสุดเนื่องจากองค,กรค!อนข�างจะมีหลายอย!าง ดังนั้น 
ผู�บริหารขององค,กรควรกําหนดกลยุทธ,ในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู!มา
เสริมสร�างและปรับใช�และฉกฉวยโอกาสต!าง ๆ ที่เป�ดมาหาประโยชน,อย!างเต็มที่ 2) สถานการณ,
จุดอ!อน-ภัยอุปสรรค ในสถานการณ,นี้เป�นสถานการณ,ท่ีเลวร�ายท่ีสุดเนื่องจากองค,กรกําลังเผชิญอยู!กับ
อุปสรรคจากภายนอกและมีป�ญหาจุดอ!อนภายในหลายประการดังนั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ, 
การต้ังรับหรือป"องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต!าง ๆ ท่ี
คาดว!าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทําให�องค,กรเกิดความสูญเสียท่ีน�อยท่ีสุด 3) สถานการณ,
จุดอ!อน-โอกาส ในสถานการณ,นี้องค,กรมีโอกาสเป�นข�อได�เปรียบด�านการแข!งขันอยู!หลายประการ แต!
ติดขัดอยู!ตรงท่ีมีป�ญหาอุปสรรคท่ีเป�นจุดอ!อนอยู! หลายอย!างเช!นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ,การ
พลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก�ไขจุดอ!อนภายในต!าง ๆ ให� พร�อมท่ีจะ
ฉกฉวยโอกาสต!าง ๆ ท่ีเป�ดให� และ 4) สถานการณ,จุดแข็ง-อุปสรรคในสถานการณ,นี้เกิดข้ึนจากการท่ี
สภาพแวดล�อมไม!เอ้ืออํานวยต!อการดําเนินงาน แต!ตัวองค,กรมีข�อได�เปรียบท่ีเป�นจุดแข็งหลายประการ 
ดังนั้น แทนท่ีจะรอจนกระท่ังสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ,การแตกตัว 
หรือขยายขอบข!ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช�ประโยชน,จากจุดแข็งท่ีมีสร�างโอกาสใน
ระยะยาวด�านอ่ืน ๆ แทน (ณฐวัฒน, พระงาม, 2555)  
 3.4 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิเคราะห! SWOT 
  สําหรับข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิเคราะห, SWOT เริ่มต�นจากการประเมิน
สภาพแวดล�อมภายในบริษัท จะเก่ียวข�องกับการวิเคราะห,และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถ
ภายในบริษัทในทุกๆ ด�าน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ!อนของบริษัทแหล!งท่ีมาเบ้ืองต�นของข�อมูล
เพ่ือการประเมินสภาพแวดล�อมภายใน คือระบบข�อมูลเพ่ือการบริหารครอบคลุมทุกด�าน ท้ังในด�าน
โครงสร�าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน และทรัพยากรในการบริหารงาน 
ซ่ึงได�แก! คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผ!านมาของบริษัท เพ่ือให�
เข�าใจสถานการณ,และผลของกลยุทธ,ท่ีได�กําหนดไว�ก!อนหน�านี้ด�วย จุดแข็งของบริษัท คือการวิเคราะห,
ป�จจัยภายในจากมุมมองของผู�ท่ีอยู!ในบริษัทนั้นเอง ว!าป�จจัยใดท่ีเป�นข�อได�เปรียบหรือ เป�นจุดเด!นท่ี
นํามาพัฒนาได� และควรดํารงไว�เพ่ือการเสริมสร�างความแข็งแกร!งของบริษัท ส!วนจุดอ!อนของบริษัท
นั้นเป�นป�จจัยภายในจากมุมมองของผู�ท่ีอยู!ในบริษัท ว!าป�จจัยใดเป�นป�จจัยท่ีทําให�เกิดความเสียเปรียบ 
ซ่ึงจําเป�นต�องมีการปรับปรุงให�ดีข้ึน หรือขจัดให�หมดไป (ทิบดี ทัฬหกรณ,, 2556)  
  และเม่ือประเมินสภาพแวดล�อมภายในดังที่ได�กล!าวไว�ในข�างต�นแล�วนั้น ก็จะ
ดําเนินการการประเมินสภาพแวดล�อมภายนอกบริษัท จะทําให�สามารถค�นหาโอกาสและอุปสรรคใน
การดําเนินธุรกิจซ่ึงได�รับผลกระทบจากสภาพแวดล�อมในการดําเนินธุรกิจท้ังในและระหว!างประเทศ 
เช!น ด�านเศรษฐกิจ (เช!น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน งบประมาณ) ด�านสังคม 



31 
 

 

(เช!น ระดับการศึกษาและอัตราการรู�หนังสือของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี) 
ด�านการเมือง (เช!น พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายทางการเมือง) ด�านเทคโนโลยี (เช!น 
นวัตกรรมการผลิตพัฒนาการด�านเครื่องมือและอุปกรณ,) เป�นต�น โอกาสจากสภาพแวดล�อมจะเป�น
การวิเคราะห,ว!าป�จจัยภายนอกป�จจัยใดท่ีสามารถส!งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ�อมต!อการดําเนิน
ธุรกิจและสามารถนํา ข�อดีเหล!านี้มาเสริมสร�างให�บริษัท เข�มแข็ง ขึ้น  สําหรับอุปสรรคจาก
สภาพแวดล�อม จะเป�นการวิเคราะห,ว!าป�จจัยใดท่ีสามารถส!งผลกระทบและก!อให�เกิดความเสียหายท้ัง
ทางตรงและทางอ�อม ซ่ึงบริษัทจําเป�นต�องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพบริษัทให�มีความแข็งแกร!งและมี
ความพร�อมท่ีจะเผชิญกับผลกระทบดังกล!าว(ณรงค,วิทย, แสนทอง, 2551: 24)  
  ดังนั้น การทํา SWOT ควรใช�ทีมงานทุกแผนกและอาจจะใช�หัวหน�างาน ผู�บริหาร
ระดับต�น ระดับกลาง และระดับสูงมาทําร!วมกัน และรวบรวมจุดอ!อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
ท้ังหมดมารวมกัน ซ่ึงต�องเป�ดโอกาสให�ผู�เสนอ SWOT ให�เหตุผลและอธิบายสาเหตุว!าทําไมจึงให�หัวข�อ
นี้เป�นจุดแข็ง จุดอ!อน โอกาส หรืออุปสรรค จากนั้นให�ท่ีประชุมซักถามและออกความเห็น แล�วใช�มติท่ี
ประชุมเป�นการชี้ขาดว!าเห็นชอบหรือไม! หรือจะเปลี่ยนเป�นประเภทอ่ืนในการพัฒนาศักยภาพของนัก
ขายมืออาชีพ จึงต�องนําการวิเคราะห,สภาพแวดล�อมมาช!วยในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของนักขาย ซ่ึงจะทําให�รู�ว!าในแต!ละบุคคลมีจุดเด!นหรือจุดด�อยอะไรบ�าง และเมื่อต�องดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานขาย ก็จะทําให�รับรู�ถึงแนวทางหรือโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาได�
อย!างถูกต�อง  ซ่ึงทางผู�วิจัยจะนําไปเป�นเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเพ่ือพัฒนา ซ่ึงจะทําให�ผู�วิจัยสามารถ
แยกแยะ จุดอ!อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ือเป�นข�อมูลหลัก และนําเข�าสู!กระบวนการตาม
แนวคิด TOWS Matrix อันจะส!งผลต!อศักยภาพของพนักงานขายได�ต!อไป 
 
4. แนวคิด TOWS Matrix 
 การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมาย
เชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิด TOWS Matrix เป�น
แนวทางของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยา
เชิงสะท�อน เพ่ือคัดเลือกศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกท่ีเหมาะสมกับการวิจัยนี้ โดยการ
ทบทวนแนวคิด TOWS Matrix นี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาต้ังแต!ความหมายของ TOWS Matrix และเทคนิค
การนํา TOWS Matrix มาใช� เพ่ือให�ได�ข�อมูลครอบคลุมและครบถ�วนสําหรับนําไปสังเคราะห,เป�น
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก โดยผู�วิจัยขอนําเสนอเนื้อหาท่ีได�ศึกษาดังต!อไปนี้ 
 4.1 ความหมายของ TOWS Matrix 
  หากกล!าวถึง TOWS Matrix คือ การประเมินสภาพแวดล�อม โดยการวิเคราะห,ให�
เห็นถึงจุดแข็งจุดอ!อน โอกาส และข�อจํากัดแล�ว ก็จะนํามาข�อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห,ในรูปแบ
ความสัมพันธ,แบบเมตริกซ,โดยใช�ภาพท่ีเรียกว!า TOWS MATRIX โดย TOWS MATRIX เป�นภาพการ
วิเคราะห,ท่ีนําข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห,จุดแข็ง จุดอ!อน โอกาส และข�อจํากัดมาวิเคราะห,เพ่ือ
กําหนดออกมาเป�นยุทธศาสตร,หรือกลยุทธ,ประเภทต!าง ๆ (พิบูล ทีปะปาล, 2551) ท้ังนี้ TOWS 
Matrix เป�นการกําหนดกลยุทธ,หรือเลือกใช�กลยุทธ,ท่ีเหมาะสมกับป�จจัยแวดล�อม ทั้งภายในและ
ภายนอกจากการวิเคราะห, SWOT โดยข�อมูลท้ัง หมดมาวิเคราะห,ในรูปแบความสัมพันธ,แบบแมตริกซ,
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โดยใช�ตารางท่ีเรียกว!า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป�นตารางการวิเคราะห,ท่ีนําข�อมูลท่ีได�
จากการวิเคราะห,จุดแข็ง จุดอ!อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห,เพื่อกําหนดออกมาเป�น
ยุทธศาสตร,หรือกลยุทธ,ประเภทต!างๆ (พนิตเข็มทอง, อนุชัยรามวรางกูล, นลินรัตน,รักกุศล และ
อุทุมพร อินทจักร, 2556)  
 4.2 เทคนิคการนํา TOWS Matrix มาใช� 
  การนําเทคนิคที่เรียกว!า TOWS Matrix มาใช�ในการวิเคราะห, เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร,และกลยุทธ, จะมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีสําคัญ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 1) หลังจากท่ีมีการ
ประเมินสภาพแวดล�อม โดยการวิเคราะห,ให�เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ!อน โอกาส และอุปสรรค ก็จะนา
ข�อมูลท้ัง หมดวิเคราะห,ในรูปแบบความสัมพันธ,แบบแมตริกซ, โดยใช�ตารางท่ีเรียกว!า TOWS Matrix 
2) การวิเคราะห,ความสัมพันธ,ระหว!างจุดแข็ง จุดอ!อน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงผลของการวิเคราะห,
ความสัมพันธ,ให�เกิดยุทธ,ศาสตร,หรือกลยุทธ, สามารถแบ!งออกได�เป�น 4 ประเภท คือ 2.1) กลยุทธ,เชิงรุก 
(SO Strategy) ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป�นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
ร!วมกัน เพ่ือท่ีจะนามากําหนดเป�นยุทธ,ศาสตร,หรือกลยุทธ,ในเชิงรุก 2.2) กลยุทธ,เชิงป"องกัน (ST 
Strategy) ได�มาจากการนาข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป�นจุดแข็งและข�อจํากัดมาพิจารณา
ร!วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป�นยุทธ,ศาสตร,หรือกลยุทธ,ในเชิงป"องกัน ท้ังนี้เนื่องจากองค,การมีจุด
แข็ง ขณะเดียวกันองค,การก็เจอกับสภาพแวดล�อมท่ีเป�นข�อจํากัดจากภายนอกท่ีองค,การควบคุมไม!ได� 
แต!องค,การสามารถใช�จุดแข็งท่ีมีอยู!ในการป"องกันข�อจํากัดท่ีมาจากภายนอกได� 2.3) กลยุทธ,เชิงแก�ไข 
(WO Strategy) ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมที่เป�นจุดอ!อนและโอกาสมา
พิจารณาร!วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป�นยุทธ,ศาสตร,หรือกลยุทธ,ในเชิงแก�ไข ท้ังนี้เนื่องจากองค,การ
มีโอกาสท่ีจะนาแนวคิดหรือวิธีใหม! ๆ มาใช�ในการแก�ไขจุดอ!อนท่ีองค,การมีอยู!ได� 2.4) กลยุทธ,เชิงรับ 
(WT Strategy) ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมที่เป�นจุดอ!อนและข�อจํากัดมา
พิจารณาร!วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป�นยุทธ,ศาสตร,หรือกลยุทธ,ในเชิงรับทั้งนี้เนื่องจากองค,การ
เผชิญกับท้ัง จุดอ!อนและข�อจํากัดภายนอกท่ีองค,การไม!สามารถควบคุมได� ตัวอย!าง ประเทศไทย
จุดอ!อน คือต�องนําเข�าน้ํามันดิบจากต!างประเทศ ประกอบกับพบข�อจํากัดคือ ราคาน้ํามันในตลาดโลก
เพ่ิมข้ึนอย!างมาก ท้ังหมดนํามากําหนดยุทธศาสตร,ในเชิงรับคือยุทธศาสตร,การรณรงค,ประหยัด
พลังงานท่ัว ประเทศอย!างจริงจัง และยุทธศาสตร,การหาพลังงานทดแทนท่ีนําทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศท่ีมีอยู!มาใช�มากข้ึน (มลทิวา ศิริเกษ, 2554)  

  การศึกษานี้จึงได�มีการนํา TOWS Matrix มาใช�ในการกําหนดองค,ประกอบหลักและ
องค,ประกอบย!อยของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย โดยองค,ประกอบของศักยภาพนักขายท่ี
ต�องการการพัฒนาศักยภาพของนักชายมืออาชีพ โดยการนําป�จจัยต!าง ๆ ที่ได�จากการวิเคราะห,
SWOT Analysis มาผสมผสานเพ่ือให�สามารถนําวิธีท่ีมีความเหมาะสมหรือมีความเป�นไปได�มาใช�ใน
การวิเคราะห,ได� โดยใช�ตารางการวิเคราะห, TOWS Matrix ซ่ึงสามารถวิเคราะห,ออกมาได�เป�นแผน  
กลยุทธ, 4 แบบดังท่ีกล!าวมาข�างต�น ท้ังนี้ตารางการวิเคราะห, TOWS Matrix นี้ ทางผู�วิจัยดําเนินการ
วิเคราะห,ต!อจากการดําเนินการทํา SWOT ดังตารางท่ี 3 
  การวิเคราะห! TOWS Matrix 
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ป�จจัยภายนอก 

ป�จจัยภายใน 

ตารางท่ี 3  การวิเคราะห, TOWS Matrix 
  

S จุดแข็งภายในองค,กร 
 

W จุดอ!อนภายในองค,กร 

 
O โอกาสภายนอก 

 

SO การนาข�อได�เปรียบของ 
จุดแข็งภายในและโอกาส 
ภายนอกมาใช� 

WO การแก�ไขจุดอ!อนภายในโดย 
พิจารณาจากโอกาสภายนอกท่ี 
เป�นผลดีต!อองค,กร 

T อุปสรรคภายนอก 
 

ST การแก�ไขหรือลดอุปสรรค 
ภายนอกโดยการนําจุดแข็ง 
ภายในมาใช� 
 

WT การแก�ไขหรือลดความ 
เสียหายของธุรกิจอันเกิดจาก 
จุดอ!อนภายในองค,กรและ 
อุปสรรคภายนอก 

 

ท่ีมา: เอกชัย อภิศักดิ และทรรศนะ บุญขวัญ, ผู�แปล, การจัดการเชิงกลยุทธ! (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ,
แห!งจุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย, 2549). 

 
  จากตารางท่ี 3 จะเห็นได�ว!า ทางผู�วิจัยนําแนวคิด TOWS Matrix มาเป�นแนวคิด
ทฤษฏี เพ่ือใช�ในการวิเคราะห,โดยจะเน�นให�ได�กลยุทธ,เชิงรุก (SO Strategy) นั่นคือการเน�นท่ีจุดแข็ง
และโอกาส เพ่ือหาองค,ประกอบนักขาย แบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ซ่ึงเป�นองค,ประกอบท่ีสําคัญในการท่ี
จะนําไปพัฒนาเป�น โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านกระบวนการ
ปฏิกริยาเชิงสะท�อนในกลุ!มอสังหาริมทรัพย, 
 
5. แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบพฤติกรรมการเลียนแบบ และการเรียนรู�ทางสังคม 
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิง
รุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบ พฤติกรรม
การเลียนแบบ และการเรียนรู�ทางสังคม โดยประยุกต,สู!ระบบการจัดการในทรัพยากรบุคคลฝOายขาย
ซ่ึงเป�นแนวทางการศึกษาของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก
ผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ผู�วิจัยได�ศึกษาถึงความหมายของการเลียนแบบข้ันของการเรียนรู�โดยการ
สังเกตหรือการเลียนแบบและกระบวนการเรียนรู�จากตัวแบบเพ่ือให�ได�ข�อมูลครอบคลุมและครบถ�วน
สําหรับนําไปสังเคราะห,เป�นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมาย
เชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, โดยผู�วิจัยขอนําเสนอเนื้อหาท่ีได�ศึกษา
ดังต!อไปนี้ 
 5.1 ความหมายของพฤติกรรมการเลียนแบบ  

  พฤติกรรมการเลียนแบบ มาจากการผสมคํา 2 คํา คือ พฤติกรรม และการ
เลียนแบบ โดยความหมายคําว!า พฤติกรรม ทางราชบัณฑิตยสถาน (2546: 68) ได�ให�คําจํากัดความว!า 
หมายถึง การกระทําหรืออาการแสดงออก ทางกล�ามเนื้อ ความคิด และความรู�สึกเพ่ือตอบสนองต!อสิ่งเร�า 
ซ่ึงสามารถสังเกตได� ด�วยประสาทสัมผัสโดยตรง หรือโดยอ�อม ท้ังท่ีรู�ตัวและไม!รู�ตัว ได�แก! การนั่ง การ
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เดิน การนอน อารมณ,โกรธ เกลียด รักและฝ�น เป�นต�น โดยแบ!งออกเป�น 2 ลักษณะคือ 1) พฤติกรรม
ภายใน เป�นพฤติกรรมท่ีบุคคลมีอยู!ภายในจิตใจของตนเอง ยากท่ีผู�อ่ืนจะรู�ได� ถ�าผู�แสดงพฤติกรรม       
ไม!บอกหรือแสดงออกมาให�ปรากฏ เช!น การคิด การเข�าใจ การตัดสินใจ เป�นต�น 2) พฤติกรรม
ภายนอก เป�นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาแล�ว ผู�อ่ืนสามารถสังเกตได� เช!น การเดิน ยืน พูด ทํางาน เป�นต�น 
นอกจากนั้น พฤติกรรมภายนอกบางอย!างจําเป�นต�องใช�เครื่องมือ หรืออุปกรณ,ในการช!วย
บันทึกพฤติกรรม เช!น เครื่องมือวัดคลื่นสมอง เป�นต�น นอกจากนี้ สุรางค,โค�วตระกูล (2545: 153-154)  
ให�ความหมายว!า พฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิป�ญญานิยมเชื่อว!า กระบวนการคิดมีส!วนช!วยให�
เกิดท่ีมีเป"าหมาย นอกจากนี้ ความรู �สึก ความรู� ความเข�าใจ และพฤติกรรมของบุคคลต!างก็มี
ความสัมพันธ,กัน และจิราภา เต็งไตรรัตน, และคนอ่ืนๆ (2543: 33-34) กล!าวว!า พฤติกรรมของบุคคล 
สามารถสังเกตได� เช!น การเดิน การยืน การพูด อารมณ,ดีใจ เสียใจ หรือโกรธ แต!พฤติกรรมบางอย!าง
ไม!สามารถสังเกตได�โดยตรงเช!น ด�วยอวัยวะรับความรู�สึก และอาจจะต�องใช�เครื่องมือบางอย!าง เพ่ือ
วัดพฤติกรรมบางอย!าง เช!น เครื่องมือจับเท็จ เป�นต�น 

  ส!วนคําว!า เลียนแบบ นั้น ฮาร,เวย, (Harvey , 1964 - 1968: 130) ได�ให�ความหมาย
ไว�ว!า การเลียนแบบ (imitation) หมายถึง การกระทําท่ีเอาอย!างจากคนอ่ืน เป�นกระบวนการท่ีถูกเร�า
(และชี้แนะ) โดยได�เห็นสิ่งนั้นมาก!อน ส!วนฮาเวิร,ด (Haward, n.d.: 132) ได�ให�ความหมายไว�ว!า การ
เลียนแบบเป�นกระบวนการของการทํา ซ่ึงเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมที่เห็นจากคนหรือสัตว,อ่ืน 
ดังนั้นอาจสรุปได�ว!า การเลียนแบบ หมายถึง พฤติกรรมเอาอย!างภายใต�กระบวนการท่ีถูกเร�าและ
ชี้แนะซ่ึงเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีเห็นจากคนหรือสิ่งแวดล�อม และเม่ือพิจารณาตามลักษณะการ
เลียนแบบจะพบว!าการเลียนแบบของบุคคลมิได�เกิดจากการเสริมแรงโดยตรง แต!เกิดจากแรงจูงใจท่ี
จะเลียนแบบให�เหมือนตัวแบบตามท่ีสังเกตเห็นและคิดว!าเม่ือตนเองมีพฤติกรรมเหมือนกันตัวแบบ
แล�วจะได�รับการเสริมแรงเช!นเดียวกับตัวแบบ ซ่ึงทําให�เกิดความพึงพอใจจึงทําให�เกิดการเลียนแบบข้ึน 
และมักจะเลียนแบบจากผู�ใกล�ชิด ผู�เคยให�ความรัก ความอบอุ!นแก!ตน หรืออาจเกิดจากการเลียนแบบ
คนแปลกหน�าด�วยก็ได� ในขณะท่ีชนิตว,สรณ, ตรีวิทยาภูมิ (2544) กล!าวว!ากระบวนการเลียนแบบคือ
การท่ีบุคคลดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนําพฤติกรรมของกลุ!มอ�างอิงมาดัดแปลงใช�การ
เลียนแบบเกิดข้ึนเพราะผู�เลียนแบบเห็นว!าจะนําไปสู!ผลในทางบวกแต!หากการเลียนแบบจะทําให�
เกิดผลในทางลบก็จะดําเนินการหลีกเลี่ยง 

  จากความหมายของคําว!าพฤติกรรมและการเลียนแบบจากนักวิชาการหลายทาง 
ทางผู�วิจัยนํามาสรุปได�เป�นความหมายของคําว!า พฤติกรรมการเลียนแบบว!าหมายถึง การกระทําท่ี
แสดงออกมาท้ังทางร!างกายและความคิด เพ่ือตอบสนองต!อสิ่งเร�าหรือตัวแบบตามท่ีสังเกตเห็น และมี
แนวโน�มท่ีจะปฏิบัติตามหากพฤติกรรมนั้นได�รับการยอมรับหรือสนับสนุน ท้ังนี้พฤติกรรมการเลียนแบบ
จะเกิดข้ึนจากได�รับรางวัลหรือการเสริมแรง ท้ังทางบวกและทางลบ 
 5.2 ประเภทของการเลียนแบบ  

  จากการวิจัยสามารถแบ!งประเภทของการเลียนแบบ (ชนิตวสรณ, ตรีวิทยาภูมิ, 
2544) ออกเป�น 2 ส!วน คือ 1) การเลียนแบบชนิด Over Modeling คือการเลียนแบบท่ีผู�บริโภคเห็น
ต�นแบบท่ีเป�นตัวบุคคลจริง ๆ เช!น พนักงานขายกาลังดําเนินการสาธิตสินคาหรือโฆษณาตามโทรทศน,
หรือวีดีโอในร�านค�า และการเลียนแบบมีประโยชน,ทางการตลาดมี 3 รูปแบบ คือ 1.1 การทําให�



35 
 

 

เกิดปฏิกิริยาแบบใหม!ท่ีผู�บริโภคยังไม!เคยเรียนรู�มาก!อน เช!น การสาธิตวิธีการใช�งานอุปกรณ,สื่อสาร      
รุ!นใหม! และทําให�ป�ญหาท่ีประสบสามารถแก�ไขได�ด�วยอุปกรณ,สื่อสารนี้ และยังทําให�ตัวผู�สาธิตดูมี
ความทันสมัย เม่ือผู�บริโภครับชมภาพยนต,โฆษณาชิ้นนี้ ก็จะสร�างปฏิกิริยาแบบใหม!ต!อผู�บริโภคและทํา
ให�ผู�บริโภคเลียนแบบตามผู�สาธิตนั้น 1.2 การยับยั้งปฏิกิริยาตอบท่ีไม!พึงปรารถนา เช!น เรารู�ว!ากลุ!ม
วัยรุ!นมีค!านิยมในการเลียนแบบดารานักร�องท่ีพวกเขาชื่นชอบ เราจึงนําดาราเหล!านั้นมารณรงค,
ต!อต�านการใช�ยาเสพติด ซ่ึงวัยรุ!นจะดําเนินการเลียนแบบพฤติกรรมตามกลุ!มอ�างอิงท่ีพวกเขาชื่นชอบ
ก็จะรังเกียจและไม!ใช�ยาเสพติดตามไปด�วย 1.3 การอํานวยความสะดวกแก!ปฏิกิริยาตอบท่ีผู�บริโภค
ปรารถนา  เพราะการโฆษณาจะสื่อสารให�กับผู�บริโภคทราบว!าใครเป�นผู�ใช�สินค�านั้นในสถานการณ,
อย!างไร ได�ผลลัพธ,อย!างไร 2) การเลียนแบบชนิด Covert Modelingคือการท่ีผู�บริโภคเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีเรากําหนดให�โดยไม!มีการแสดงพฤติกรรมจริง ไม!มีการแสดงผลของพฤติกรรม แต!จะใช�การ
แจ�งให�ผู�บริโภคนึกถึงภาพ (Image) พฤติกรรมของตนแบบในสถานการณ,ต!างๆ และการรับผลจาก
พฤติกรรมนั้นๆ 
 5.3 ข้ันของการเรียนรู�โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
  บันดูรา กล!าวว!า การเรียนรู�โดยการเลียนแบบมี 2 ข้ันตอน คือ1) ข้ันการได�รับมาซ่ึง
การเรียนรู� (acquisition) ทําให�สามารถแสดงพฤติกรรมได� 2) ขั้นการกระทําหรือการแสดง 
(performance) ซ่ึงอาจจะกระทําหรือไม!กระทําก็ได� ท้ัง 2 ข้ันตอน สามารถแสดงด�วยแผนภาพท่ี 4 
ได�ดังนี้ (Bandura, 1971)  
 
  
   
  
 
  
  
 
 
ภาพท่ี 4 ข้ันของการเรียนรู�โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
ท่ีมา: A. Bandura.  Psychological Modeling: Conflicting Theories (Chicago: Alteration, 
1971). 

 
  จากภาพที่ 4 เป�นการแสดงส!วนประกอบของการเรียนรู�ขั้นการรับมาซึ่งการ
เรียนรู�จากแผนผังจะเห็นว!าส!วนประกอบท้ัง 3 อย!างของการรับมาซ่ึงการเรียนรู�เป�นกระบวนการทาง
สติป�ญญา (cognitive process) กล!าวคือ ผู�เลียนแบบจะต�องมีความใส!ใจในการเลือกสิ่งเร�า 
(selective attention) ผู�เลียนแบบจะต�องรับรู�พฤติกรรมที่สําคัญของผู�ที่เป�นตัวแบบแล�วนํามา
เข�ารหัส (coding) หลังจากนั้นจะบันทึกสิ่งท่ีตนสังเกตจากตัวแบบไว�ในความทรงจําระยะยาว จึงจะ
นําไปสู!ข้ันตอนท่ี 2 ของการเรียนรู� คือ ข้ันการกระทําดังภาพท่ี 5 

ความใส!ใจเลือกสิ่งเร�า 
(Selective Attention)  การเข�ารหัส 

(Coding)  

การจดจํา 
(Retention)  

ตัวแบบ 
(Input)  
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  ข้ันของการเรียนรู�โดยการเลียนแบบ (ข้ันท่ี 1 + ข้ันท่ี 2 )  
 

 
 
ภาพท่ี 5 ข้ันของการเรียนรู�โดยการเลียนแบบ 
ท่ีมา: A. Bandura.  Psychological Modeling: Conflicting Theories (Chicago: Alteration, 
1971). 

 
  จากภาพท่ี 5 แสดงข้ันการกระทํา หรือข้ันการแสดงออก บุคคลแสดงออกอย!างไร
หรือไม!นั้นข้ึนอยู!กับผู�เรียน เช!น ความสามารถทางด�านร!างกาย ทักษะต!าง ๆ ท่ีจําเป�นรวมท้ังความ
คาดหวังท่ีจะได�รับการเสริมแรง ซ่ึงเป�นการจูงใจให�ผู�เรียนเกิดการเลียนแบบได�โดยหากพิจารณาถึง
ประเภทของตัวแบบบันดูรา (Bandura, 197: 40-51) ได�แบ!งตัวแบบได� 2 ชนิด คือ1) ตัวแบบท่ีมีชีวิตจริง 
(live model) หมายถึง ตัวแบบท่ีมีชีวิต ซ่ึงผู�สังเกตสามารถ ปฏิสัมพันธ,หรือสังเกตโดยตรง ไม!ต�อง
ผ!านสื่อหรือสัญลักษณ,อ่ืน2) ตัวแบบสัญลักษณ, (symbolic model) หมายถึงตัวแบบท่ีบุคคลสังเกต
ผ!านสื่อหรือสัญลักษณ, เช!น ตัวแบบท่ีปรากฏตามการบอกเล!า ในหนังสือ แถบบันทึกภาพ หรือผ!าน
ทางสื่อมวลชนต!าง ๆ เช!น โทรทัศน, วิทยุ หนังสือ เป�นต�น 
 5.4 กระบวนการเรียนรู�จากตัวแบบ 
  กระบวนการเรียนรู�พฤติกรรมของมนุษย,นั้นเป�นกระบวนการท่ีมีความสลับซับซ�อน
กระบวนการเรียนรู�จากตัวแบบประกอบไปด�วยกระบวนการท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) กระบวนการ
ใส!ใจ (attention process) บุคคลจะไม!สามารถเรียนรู�ได�เลยถ�าขาดความใส!ใจ และขาดการรับรู�สิ่งท่ี
ตัวแบบแสดงออกมา สิ่งท่ีมีอิทธิพลต!อ กระบวนการใส!ใจนี้มีอยู! 2 ประการ คือ 2.1) ลักษณะของตัวแบบ 
ท่ีมีความเด!นชัดจดจําได�ง!าย มีความดึงดูดใจสูง มีความซับซ�อนของพฤติกรรมน�อยจะทําให�ผู�สังเกต       
ใส!ใจได�มาก นอกจากนั้นพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกมามีประโยชน,ต!อผู�สังเกต จะโน�มน�าวจิตใจ         
ผู�สังเกตให�ใส!ใจได�มากข้ึน และ 2.2) ลักษณะของผู�สังเกตต�องมีประสาทรับรู� การกระทําของตัวแบบท่ีดี 
มีระดับความต่ืนตัวในการใส!ใจพฤติกรรมของตัวแบบนั้น ขณะสังเกตจึงเกิดการรับรู�ท่ีถูกต�องแม!นตรง
ประการที่ 2) กระบวนการจํา (retention) เป�นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรมของตัวแบบท่ีได�
สังเกตเห็นทุกครั้ง แล�วนํามาวางรูปแบบให�เด!นชัดข้ึน การจําจะเป�นในรูปแบบของสัญลักษณ,ซ่ึงเป�น
มโนภาพหรือภาษา การจําในลักษณะนี้จะจําได�ง!ายและคงทนกว!า ส!วนการฝyกฝนโดยการทบทวนในใจ
หรือโดยการกระทําจริง จะส!งเสริมให�จําพฤติกรรมของตัวแบบได�ดียิ่งข้ึน ประการท่ี 3) กระบวนการ
ทําตามโดยการแสดงออกทางกาย (motor reproduction process) เป�นกระบวนการท่ีผู�สังเกต

สิ่งเร�าหรือ 
การรับเข�า 
(Input)  

บุคคล 
(Person)  

พฤติกรรมตอบสนอง 
หรือการส!งออก 

(Output)  

ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 
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ดัดแปลงสัญลักษณ,จากการจํามาเป�นการกระทําท่ีเหมาะสมจะเน�นถึงความสามารถและความพร�อม
ทางร!างกายในการกระทําตามตัวแบบ อุปสรรคของการกระทําทางกายคือ การดัดแปลงสัญลักษณ,ให�
มาเป�นการกระทําท่ีเหมาะสมนั้นทําได�ยากมากในระยะแรกแต!เม่ือทราบถึงข�อบกพร!องระหว!าง
สัญลักษณ,กับการดัดแปลงให�เป�นพฤติกรรม จะช!วยให�การกระทําตามตัวแบบในโอกาสต!อไปถูกต�อง
มากยิ่งข้ึน และกระบวนการสุดท�าย 4) กระบวนการจูงใจ (motivation process) เป�นการจูงใจให�   
ผู�เลียนแบบแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบท่ีตนสังเกต เนื่องจากความคาดหวังว!าการเลียนแบบและ
นําประโยชน,มาให� เช!นการได�รับแรงเสริมหรือรางวัลอาจจะนําประโยชน,บางสิ่งบางอย!างมาให�รวมท้ัง
การคิดว!าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทําให�ตนหลีกเลี่ยงป�ญหาได� (Albert, 1986; 104) ดัง
ภาพท่ี 6 
 

 
 
ภาพท่ี 6 สรุปกระบวนการเรียนรู�จากตัวแบบ 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก B. Albert, Social foundations of thought and action: A social 
cognitive theory (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986) 
 
  สรุปได�ว!า กระบวนการในการเรียนรู�ด�วยการสังเกตหรือการเรียนรู�จากตัวแบบต�อง
ประกอบด�วยองค,ประกอบท้ัง 4 ประการดังกล!าวมาแล�ว พฤติกรรม การเลียนแบบท่ีสมบูรณ,จะ
เกิดข้ึนได�ก็ด�วยการจัดวางรูปแบบองค,ประกอบของ การเรียนรู�จากตัวแบบได�อย!างเหมาะสมโดยการ
กระตุ�นให�ผู�เรียนสนใจตัวแบบอย!างแท�จริงจนสามารถจดจําและสร�างสัญลักษณ,แทนพฤติกรรมของตัว
แบบได� ประกอบกับการจูงใจอย!างเหมาะสมและเพียงพอจะทําให�พฤติกรรมการเลียนแบบจากการ
สังเกตตัวแบบเป�นไปด�วยดี และการเรียนรู�พฤติกรรมของมนุษย,เกิดข้ึนจาก ท้ังการกระทําและการ
เลียนแบบนั่นเอง (Strickland, 2006: 65-66) 

  โดยผู�วิจัยจะนําแนวคิดเก่ียวกับตัวแบบและพฤติกรรมการเลียนแบบในกระบวนการ
เรียนรู�จากตัวแบบ มาเปรียบเทียบกับกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน (Mirror Reaction) ซ่ึงเป�นคิด
เชิงประยุกต,จากทฤษฎีเซลล,กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) เพ่ือต!อยอดทางทฤษฎี และเป�น
แนวทางในการศึกษาถึงกระบวนการแสดงพฤติกรรมศักยภาพนักขาย มุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!าน
กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 

 
 
 
 

Attention 

Modeling 

Retention Reproduction Motivation 
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6. แนวคิดเชิงประยุกต!ทฤษฎีเซลล!กระจกเงา (Mirror Neuron Theory)  
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีเซลล,
กระจกเงา มาประยุกต,ใช�เป�นแนวทางของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!ง
เป"าหมายเชิงรุกผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน เพื่อคัดเลือกแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับการวิจัยนี้ โดยการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนี้ ประกอบด�วย
ความหมายของเซลล,กระจกเงาหน�าท่ีของเซลล,กระจกเงา และการประยุกต,ใช�กระบวนการปฏิกิริยา
เชิงสะท�อน (Mirror Reaction) จากทฤษฏีเซลล,กระจกเงา เพ่ืออธิบายถึงการกระบวนการเรียนรู�
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกได� โดยมีเนื้อหาท่ีได�ศึกษาดังต!อไปนี้ 
 6.1 ความเข�าใจและการทํางานของเซลล!กระจกเงา 
  จากผลการทบทวนวรรณกรรมผู�วิจัยพบว!า ทฤษฎีเซลล,กระจกเงา (Mirror Neuron 
Theory) ซ่ึงค�นพบในปg พ.ศ. 2539 โดย ดร.วิตโตริโอ กอลเลส (Vittorio Gallese) หัวหน�าทีมวิจัย 
ดร.ลีโอนาโด โฟกัสซิ (LeonadoFogassi) และ จิอาโคโม ลิโวลาติ (GiocomoRizzolatti) ซ่ึงเป�น
นักวิทยาศาสตร,จากมหาวิทยาลัยพาร,ม!า ประเทศอิตาลี โดยทีมงานวิจัยนี้ได�ค�นพบเซลล,กระจกเงา 
(Mirror Neuron) โดยบังเอิญ จากการศึกษเรื่องเซลล,สมองในส!วนการวางแผนการเคลื่อนไหว 
(Premotor Area) โดยศึกษากับลิงกัง แต!เม่ือวันหนึ่งของการทดลองมีนักวิทยาศาสตร,คนหนึ่งในทีม
ได�เดินเข�าไปหยิบผลไม�ในห�องทดลอง ปรากฏว!าลิงซ่ึงนั่งอยู!เฉยๆก็ส!งสัญญาณปรากฏข้ึนจากเซลล,ใน
ส!วนของ การควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Area) ข้ึน ซ่ึงเรียกว!า “ส!วนสมอง F5”และต!อมาได�
ค�นพบเซลล,ชนิดนี้ในสมองของคน และต้ังชื่อเรียกว!า “เซลล,กระจกเงา” (Mirror Neuron) โดยเซลล,
นี้จะทําหน�าท่ีสะท�อนภาพคนอ่ืนๆสิ่งท่ีมองเห็น เข�าไปในสมอง เสมือนเป�นกระจกเงาท่ีสะท�อนทุก
อย!างเข�าไป ภาพท่ีถูกสะท�อนเข�าไปโดยการทํางานของเซลล,กระจกเงา จะกระตุ�นสมองส!วนอ่ืนๆ ให�
เกิดกระบวนการต!อเนื่องตามมา สุดท�ายจะทําให�เรามีพฤติกรรมและมีความรู�สึกเดียวกันกับคนท่ีเรา
ได�เห็นภาพนั้นเลย (อุดม เพชรสังหาร, 2551; Rizzolatti. And Sinigaglia, 2006) 
  เซลล,กระจกเงา จึงเป�นเซลล,ประสาทที่ทําหน�าที่เลียนแบบพฤติกรรมที่บุคคล
มองเห็น ผู�เรียนและจะเลียนแบบพฤติกรรมของผู�สอนจากการทํางานของเซลล,กระจกเงา ทําให�ผู�สอน
ต�องเป�นตัวแบบท่ีดีให�กับผู�เรียนเซลล,กระจกเงา หรือกล!าวได�ว!า เซลล,ประสาทจะมีกระบวนการ
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน (Mirror Reaction) ท่ีสะท�อนภาพตัวแบบ ท่ีเรามองเห็นเสมือนหนึ่งว!าเป�น
กระจกเงาท่ีสะท�อนภาพทุกอย!างเข�าไป (Iacoboni, 2008) ภาพท่ีถูกสะท�อนเข�าไปจะทําให�เราเกิด
พฤติกรรมและมีความรู�สึกเช!นเดียวกับตัวแบบนักวิทยาศาสตร,ท่ัวโลกต!างยอมรับว!าเซลล,กระจกเงา 
คือกลไกสําคัญท่ีทําให�เราสามารถเข�าใจ รับรู�ถึงจิตใจและความรู�สึกของคนอื่นท่ีอยู!รอบตัวเราได� 
(empathy) เป�นความรู�สึกร!วม ความเห็นอกเห็นใจ (Mehta, 2009) เป�นการรู�สึกสัมผัสโลกส!วนตัว
ของผู�อ่ืนและเอาใจเขามาใส!ใจตนเอง เพ่ือรับรู�ความรู�สึกและตอบสนอง ต!อความรู�สึกของผู�อ่ืนอย!าง
ถูกต�องเหมาะสมท้ังด�านภาษาพูดและภาษากาย การทํางานของเซลล,กระจกเงานอกจากสะท�อนภาพ
เข�าไปในสมองแล�ว เซลล,กระจกเงายังมีผลทําให�เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเห็นอีกด�วยโดยเฉพาะ
อย!างยิ่งในเด็ก (Winerman, 2009) 
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 6.2 กระบวนการทํางานเซลล!กระจกเงา 
  จากการค�นพบเซลล,กระจกเงา ถือเป�นการค�นพบท่ียิ่งใหญ!ในวงการจิตวิทยา โดย

หากเปรียบการค�นพบครั้งนี้อาจเทียบเท!าได�กับ การค�นพบ ดีเอ็นเอ ในวงการชีววิทยาเลยทีเดียว 
(Ramachandran, 2000) เพราะเซลล,กระจกเงาช!วยให�เข�าใจเจตนาของผู�อ่ืน นํามาสู!การเห็นอกเห็นใจ
ผู�อ่ืน เซลล,กระจกเงาช!วยให�บุคคลเลียนแบบผู�อ่ืน เพ่ือท่ีจะมีพฤติกรรมบางอย!างท่ีเหมือนกับผู�อ่ืน 
และท่ีสําคัญการทํางานของเซลล,กระจกเงาทําให�เรารับรู�ว!า การเลียนแบบคือวิธีการเรียนรู�ท่ีสําคัญ
ของมนุษย, ท้ังด�านภาษา วัฒนธรรมคุณธรรม กฎเกณฑ,ทางสังคม ค!านิยม บรรทัดฐาน ประเพณี ไม!ว!า
อะไรก็ตามท่ีเป�นทักษะและต�องลงมือปฏิบัติ มนุษย,ล�วนเรียนรู�ผ!านการเลียนแบบ ผ!านการทํางานของ
เซลล,กระจกเงาท้ังสิ้น (Pineda, 2010) การเลียนแบบโดยผ!านกระบวนการเชิงสะท�อน จึงเป�นการ
เรียนรู�ท่ีทําให�มนุษย,กลายเป�นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม นอกจากนี้มนุษย,ยังมีสภาวะทางอารมณ, 
(emotions) และความรู�สึก (felling) ท่ีเชื่อมโยงกับอารมณ,และความรู�สึกของบุคคลอ่ืน(มารุต พัฒผล, 
2557)   

  แนวคิดเชิงประยุกต,ทฤษฎีเซลล,กระจกเงา ถูกนํามาใช�เพื่ออธิบายพฤติกรรมการ
เลียนแบบและการเรียนรู�ทางสังคม จะพบว!า 1) เห็นการกระทํา (Action) 2) กระบวนการปฏิกิริยา
เชิงสะท�อน (Mirror Reaction) 3) พฤติกรรมการเลียนแบบ (Imitation) 4) Empathy การรับรู�
ความรู�สึกของต�นแบบ 
 

 
ภาพท่ี 7 สรุปกระบวนการเรียนรู�จากกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน 

 
  สรุปได�ว!า ทฤษฎีเซลล,กระจกเงา เป�นการค�นพบนี้ทําให�เราเข�าใจธรรมชาติการ

ทํางานของสมองมนุษย,มากยิ่งข้ึน ท้ังในด�านการเรียนรู� สติป�ญญา และท่ีสําคัญ คือกระบวนการ
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ซ่ึงเป�นกระกวนท่ีจะปลูกฝ�งคุณธรรมจริยธรรมให�กับเด็กและเยาวชน โดยมุ!งให�
ความสําคัญกับการมีต�นแบบ มีความใกล�ชิด สื่อสารได�ดี เพ่ือให�เกิดการรับรู�ของเซลล,กระจกเงาอยู!
เสมอ ผ!านการทําต�นแบบให�เห็น และให�เกิดความประทับใจความรู�สึกมีส!วนร!วม ในขณะเดียวกันก็
ต�องมีการได�ทดลองทําด�วยตนเองเพื่อให�เกิดทักษะ และความเข�าใจในระดับจิตใจ จนมีผลต!อ
พฤติกรรมในอนาคตโดยผู�วิจัยได�ได�นําแนวคิดเชิงประยุกต,จากทฤษฎีเซลล,ประสาท เป�นแนวคิดหลัก
ของการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขาย แบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 

 
 
 

Mirror Reactor 
Action Mirror Reaction Imitation Empathy 

• Mirror Neuron (F5) 
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7. แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา 
 จากการศึกษาทางมนุษยวิทยา พบว!า ในทุกสังคมหรือในทุกที่ที ่มีคนอยู !ร!วมกัน                    
ไม!ว!าจะเป�นวัฒนธรรมแบบใด ผู�นําเป�นผู�ริเริ ่มการกระทําและการแสดงบทบาทท่ีสําคัญ ต!อการ
ตัดสินใจของกลุ!มเสมอ และไม!มีสังคมใดท่ีไม!มีผู�นํา (Bass, 2008)  
 7.1 แนวคิดและความหมายของภาวะผู�นํา 
  ความสามารถในการนําหรือภาวะผู�นําได�รับความสนใจและมีการศึกษามานานแล�ว
เพ่ือหาองค,ประกอบ ท่ีจะช!วยให�ความสามารถในการนําของผู�นํา มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมี
การศึกษาตั้งแต!คุณลักษณะของผู�นํา (traits) อํานาจของผู�นํา (power) พฤติกรรมของผู�นํา 
(behavior) และแนวทางเสริมสร�างภาวะผู�นําอยู!ตลอดเวลา จากเอกสารทางวิชาการ พบว!า มีผู�ให�
ความหมาย ของภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิผลไว�แตกต!างกัน ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 แสดงทัศนะการให�ความหมายของภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิผล 

ผู�แต,ง ความหมาย 

Bennis  Et.al 
(2015) 

เป�นการใช�ศิลปะในการนําและกระตุ�นผู�อ่ืน ด�วยการได�รับความไว�วางใจจาก
ทีมงานท่ีเกิดจากการรักษาภาพพจน,เพ่ือเป�นแบบอย!างท่ีดี  

Adair(2011) การกระตุ�นให�เกิดความกระตือรือร�นอยู!เสมอและให�กําลังใจตัวเองตลอดเวลา 

Maxwell  
(2011) 

ความสามารถของการเป�นผู�นําท่ีแท�จริงนั้นไม!เก่ียวกับตําแหน!งหรือพิสูจน,จาก
การบริหารองค,การขนาดใหญ!  แต!จะต�องมีความสามารถในการสร�างแรงจูงใจ
โน�มน�าวและมีอิทธิพลต!อชีวิตผู�อ่ืน 

Tracy (2010) ความสามารถในการจูงใจพนักงานในช!วงเวลาท่ีธุรกิจกําลังประสบป�ญหาการ
สื่อสารกับพนักงานและกระจายความคิดใหม!ๆ ไปสู!พนักงานอย!างท่ัวถึง และ
สามารถตัดสินใจว!า จะใช�รูปแบบความเป�นผู�นําแบบใดให�เหมาะสม 

Robbins Et.al 
(2007) 

ความสามารถของบุคคลในการใช�อิทธิพลเหนือกลุ!มเพือนําไปสู!ความสําเร็จตาม
เป"าหมายของกลุ!ม 

DuBrin(2002) ความสามารถในการชักจูงผู�อ่ืนให�ทําตามในสิ่งท่ีตนเองต�องการได� 

Yukl (2002) เป�นกระบวนการเพ่ือดลบันดาลใจ ให�บุคคลอ่ืนทํางานให�ประสบความสําเร็จ 

O’Leary(2000) เป�นกระบวนการของการมีอิทธิพลต!อผู�อ่ืนเพ่ือให�เกิดความเข�าใจและการเห็น
พ�องต�องกันเก่ียวกับเป"าหมาย และวิธีการท่ีต�องการปฏิบัติ 

ประเวศ วะสี
(2557) 

จิตสํานึกในศักด์ิศรีความเป�นมนุษย,  ตระหนักในเสรีภาพ และศักยภาพของ
ตนเอง เป�นผู�ท่ีชี้นําให�ร!วมกันทําเพ่ือประโยชน,ของส!วนรวม  

รัตติกรณ,จง
วิศาล (2556) 

เป�นความสามารถหรือกระบวนการท่ีบุคคลมีอิทธิพลต!อบุคคลอ่ืนหรือกลุ!มคน
สามารถกระตุ�นจูงใจให�บุคคลอ่ืนเชื่อถือ ยอมรับ และทําให�เกิดความพยายาม
และความสามารถท่ีสูงข้ึนในการท่ีจะทําให�บรรลุเป"าหมายร!วมกัน 
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ตารางท่ี 4 แสดงทัศนะการให�ความหมายของภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิผล (ต!อ) 
ผู�แต,ง ความหมาย 

กวี วงศ,พุฒ 
(2550) 

เป�นการใช�อิทธิพลในความสัมพันธ,ซ่ึงมีอยู!ต!อผู�ใต�บังคับบัญชาในสถานการณ,
ต!างๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช�กระบวนการติดต!อซ่ึงกันและกัน
เพ่ือให�บรรลุตามเป"าหมาย  

ธวัช บุณยมณี
(2550) 

เป�นการกระทําระหว!างบุคคลโดยบุคคลท่ีเป�นผู�นําจะใช�อิทธิพล (influence) 
หรือการดลบันดาลใจ (inspiration) ให�บุคคลอ่ืนหรือกลุ!มกระทําหรือไม!กระทํา
บางสิ่งบางอย!างตามเป"าหมายท่ีผู�นํากลุ!มหรือองค,การกําหนดไว�  

สุเทพ           
พงศ,ศรีวัฒน,
(2550) 

เป�นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่งต้ังใจใช�อิทธิพลต!อผู�อ่ืนให�ปฏิบัติ
กิจกรรมต!างๆ ตามท่ีกําหนด รวมท้ังการสร�างความสัมพันธ,ระหว!างบุคคลใน
องค,การภาวะผู�นําจึงเป�นกระบวนการอิทธิพลท่ีช!วยให�กลุ!มบุคคลสามารถบรรลุ
เป"าหมายท่ีกําหนด  

ณัฐพงศ,          
บุณยารมณ, 
(2553: 23) 

ศิลปะและความสามารถในการจุงใจผู�ร!วมงานหรือผู�ใต�บังคับบัญชาแต!ละคนให�
ทํางานด�วยความเต็มใจและกระตือรือร�น เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค,ของกลุ!มและ
องค,กร 

 
  จากตารางท่ี 4 สรุปความหมายของภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิผลได�ว!าเป�นกระบวนการ               
ท่ีเป�นความสัมพันธ,ระหว!างผู�นําและผู�ตาม ในลักษณะของการมีอิทธิพล สามารถกระตุ�นจูงใจ                
หรือให�แรงบันดาลใจต!อผู�ตาม ท่ีมาจากความเชื่อถือ ยอมรับ และเกิดความพยายามปฏิบัติตาม                       
ท่ีจะกระทําหรือไม!กระทํา บางสิ่งบางอย!างตามเป"าหมายท่ีผู�นํากลุ!มหรือองค,การกําหนดไว� ด�วยการ
ดึงศักยภาพของตน  มาใช�ในการทํางาน ตามความสามารถท่ีสูงข้ึนด�วยความเต็มใจ เพ่ือให�ได�บรรลุผล
ตามต�องการร!วมกัน 
  จากการศึกษาความหมายของภาวะผู�นําข�างต�น สามารถสรุปส!วนประกอบของ
ภาวะผู�นําได� 3 ประการ  คือ ประการแรก คือ กลุ!มบุคคล ท่ีมีความสัมพันธ,ภายในระหว!างกัน ถ�า
ปราศจาก กลุ!มคนหรือผู�ตามแล�วคุณสมบัติของผู�นําในบุคคลนั้นก็จะไม!มีความหมาย ประการท่ีสอง 
สถานการณ,หรือป�ญหาท่ีต�องการ การตัดสินใจ  ประการสุดท�าย อํานาจหรืออิทธิพลในการสั่งการให�ผู�
ตามหรือผู�ปฏิบัติงาน ดําเนินการถึงเป"าหมายที่ต�องการได�อย!างเต็มใจราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
การศึกษาเก่ียวกับภาวะผู�นํายังพบว!า ผู�นําบางคนไม!ได�เป�นผู�บริหาร หรือมีตําแหน!งเป�นทางการ 
โดยเฉพาะในทางการบริหาร แต!เขาได�รับการยอมรับหรือมีอิทธิพลบางอย!างต!อบุคคลอ่ืน อย!างไรก็ตาม 
พบว!า มีผู�บริหารท่ีมีภาวะผู�นําด�วย 
 7.2 แนวทางการเสริมสร�างภาวะผู�นํา 

  ภาวะผู� นํ าส! วนหนึ่ ง มี รากฐานมาจากพันธุกรรมเป� นสิ่ ง ท่ี ติ ดตั วมาแต! เ กิ ด              
และส!วนหนึ่งมาจากการพัฒนาในวัยเด็ก อีกส!วนหนึ่งมาจากประสบการณ,ในวัยผู�ใหญ! ซ่ึงในวัยผู�ใหญ!
นั้นเราสามารถที่จะพัฒนาหรือส!งเสริมความมีประสิทธิผลของภาวะผู�นํา  โดยใช�จุดแข็งท่ีมีอยู!เพ่ือ
พัฒนาสิ่งท่ีเป�นจุดอ!อนได� ผลท่ีได�คือ ประสิทธิผลของภาวะผู�นํา อย!างมีนัยสําคัญ (Velsor and 
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McCualey, 2004) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่ีเห็นว!า มนุษย,ทุกคนสามารถเป�นผู�นําได�และ
เราสามารถนําได�ตลอดเวลาท้ังท่ีรู�ตัวหรือไม!รู�ตัว และท้ังดีหรือไม!ดี (Wheatley, 2006) 

  เวลเซอร,และแมคคูนี่ (Velsor and McCauley, 2004)ได�นําเสนอกลยุทธ,หลักใน
การส!งเสริมภาวะผู�นํา ดังนี้ 

1. สร�างสรรค,ประสบการณ,ที่กระตุ�นการพัฒนาอย!างเข�มข�น (Creating Rich 
Developmental Experience) เช!น การพัฒนาโดยการประเมิน 360 องศา  เนื่องจากเป�น
การประเมินท่ีเข�มข�น และท�าทายอย!างมีเป"าหมาย เป�นการประเมินท่ีถูกออกแบบ  มาเพ่ือนําคนให�
ออกจากบริเวณท่ีพวกเขารู�สึกสบาย (Comfort Zone) และเป�ดโอกาสให�ผู�นําได�รับรู�ผลการประเมินท่ี
มีส!วนผลักดันให�ผู �นําพัฒนาตนเองเพื่อลดความต�องการท่ีขัดแย�งนั้นนอกจากนี้ ต�องมีการสร�าง
สภาพแวดล�อมท่ีสนับสนุนด�านการพัฒนา เช!น มีบรรยากาศการทํางาน  ท่ีสามารถพูดแสดงความคิด
และความรู�สึกได�อย!างอิสระ ตรงไปตรงมา และรับฟ�งข�อมูลทางด�านลบเก่ียวกับตนเองได� เกิดการรับรู�
รู�จุดอ!อนท่ีแท�จริงของตนเองและนําไปปรับปรุงแก�ไขได�ในขณะเดียวกัน ข�อมูลทางบวกจะช!วยส!งเสริม
ให�มีความม่ันใจในตัวเองมากข้ึนการมอบหมายงานเป�นอีกตัวอย!างหนึ่งท่ีเป�นแหล!งของความท�าทายใน
การเรียนรู�จากงานท่ีได�รับมอบหมาย ต�องมีการประเมินอย!างต!อเนื่องในขณะท่ีกําลังต!อสู�กับการท�าทาย
นั้นอาจต�องการการสนับสนุนจากผู�นําหรือองค,การด�วยเช!นกัน 

2. การส!งเสริมความสามารถในการเรียนรู� (Enhancing To Ability to Learn)  สิ่ง
สําคัญมากประการหนึ่งของการพัฒนาคือ เรื่องของการตระหนักรู� (Awareness) ของผู�นํา ต�องมีการ
ทบทวนการเรียนรู�จากประสบการณ,ท่ีเก่ียวข�อง เช!น การพัฒนาพฤติกรรม ความสามารถ ทักษะ หรือ
ทัศนคติ ส!งเสริมให�มีความรับผิดชอบต!อการพัฒนาตนเองเข�าใจและยอมรับจุดแข็งและจุดอ!อนของ
ตนเอง มีกิจกรรมท่ีให�โอกาสท่ีจะเรียนรู�หรือได�ทดสอบ ทักษะและพฤติกรรมใหม! ท่ีสะท�อนกระบวนการ
เรียนรู�ของพวกเขาเอง  มีกิจกรรม เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย เพ่ือให�ผู�นําสามารถค�นพบ
ความผิดพลาดหรือความล�มเหลว  บ!อยครั้งท่ีผู�นํามักยึดติดกับทักษะ และวิธีการซ่ึงเคยใช�ได�ในอดีต  
ดังนั้น การประเมิน (Assessment) และการให�ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) ที่เชื่อถือได�อย!าง
สมํ่าเสมอเพ่ือเป�นการนําเสนอจุดอ!อนและจุดแข็ง ของผู�นําเพ่ือการเรียนรู�และเกิดพฤติกรรมใหม!
สามารถส!งเสริม และสร�างประสิทธิผลของตนเอง กล�าเผชิญกับการท�าทายท่ียากได� 

3. การเชื่อมโยงประสบการณ,เพ่ือการพัฒนา (Linking Developmental Experience) 
มีการออกแบบและนําประสบการณ,มาวิเคราะห,เพ่ือการพัฒนาให�สอดประสานและเชื่อมโยงกันมาก
ข้ึน เช!น โปรแกรมการอบรมท่ีเริ่มต�นโดยชี้แจงถึงเป"าหมายการเรียนรู� ความคาดหวังในการอบรม การ
กําหนดระยะเวลาท่ีจะมอบหมายงานใหม!ท่ีท�าทาย หรือมีความยากลําบาก ส!งเสริมการได�รับข�อมูล
ย�อนกลับอย!างสมํ่าเสมอ รวมถึงการให�เวลาท่ีจะไตร!ตรองประสบการณ,ในการทํางานเหล!านั้นค�นพบ
สิ่งท่ีได�เรียนรู� และให�ความสําคัญต!อการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)  
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 7.3 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําแบบเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 
  ทฤษฎีภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเบอร,น (Burns, 1978) แนวคิด
เรื่องภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรกนั้นถูกคิดข้ึนมาโดยเบอร,นจากงานวิจัยเชิงพรรณนา
ในเรื่องภาวะผู�นําทางการเมืองเบอร,นได�อธิบายไว�ว!าภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงเป�นกระบวนการซ่ึง
ยกระดับคุณธรรมและแรงจูงใจของท้ังผู�นําและผู�ตามให�เพ่ิมสูงข้ึน ผู�นําจะต�องมีคุณธรรมจริยธรรม
และยกระดับจิตสํานึกของผู�ตามผ!านการแสดงอุดมคติและค!านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรมเช!น
เสรีภาพความยุติธรรมความเท!าเทียมกันความสงบสุขและมนุษยธรรมซ่ึงค!านิยมเหล!านี้ไม!ได�อยู!บน
พ้ืนฐานของอารมณ,เช!นความกลัวความโลภความริษยาหรือความเกลียดชังนอกจากนี้ภาวะผู�นําแบบ
เปลี่ยนแปลงยังกระตุ�นให�ผู�ตามเกิดความต�องการท่ีสูงข้ึนตามลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว, 
(Maslow’s need hierarchy,1954) ผู�ตามจะถูกยกระดับจาก“ตัวตนท่ีเป�นอยู!ในทุกๆ วัน”ให�เป�น
“ตัวตนท่ีดีกว!า”  (Burns, 1978: 19-20) 
  เบอร,นแสดงทรรศนะว!าภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformationalleadership) 
นั้นอยู!ในทิศทางตรงกันข�ามกับภาวะผู�นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactionalleadership) กล!าวคือ
ภาวะผู�นําแบบแลกเปลี่ยนนั้นจูงใจผู�ตามโดยการแสดงออกถึงผลประโยชน,และความสนใจของตนเอง 
(Self-interest) เป�นการแบ!งป�นผลประโยชน,ร!วมกันในช!วงระยะเวลาหนึ่งกล!าวคือท้ังผู�นําและผู�ตาม
อาจไม!ได�มีจุดประสงค,สุดท�ายอย!างเดียวกันแต!ท้ังสองฝOายเข�ามามีส!วนเก่ียวข�องกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน,ซ่ึงกันและกันเช!นผู�นําทางการเมืองจะแลกเปลี่ยนงานแลกเปลี่ยนความช!วยเหลือเพ่ือจะ
ได�รับคะแนนเสียงในการเลือกต้ังอย!างไรก็ตามเรื่องของค!านิยมก็มีส!วนเก่ียวข�องกับกระบวนการ
แลกเปลี่ยนด�วยเช!นการแลกเปลี่ยนกันอย!างยุติธรรมซ่ือสัตย,และมีความรับผิดชอบเป�นต�นส!วนภาวะ
ผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือผู�นําเข�าไปมีส!วนเก่ียวข�องกับผู�ตามในแง!ของการยกระดับ
แรงจูงใจยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมให�เพ่ิมสูงข้ึนเบอร,นเห็นว!าตัวอย!างท่ีดีท่ีสุดของผู�นําแบบ
เปลี่ยนแปลงคือคานธีซ่ึงเป�นผู�กระตุ�นและยกระดับความหวังความต�องการรวมท้ังยกระดับชีวิตความ
เป�นอยู!ของชาวอินเดียนับล�านคนให�ดีข้ึน อย!างไรก็ตามการแสดงออกถึงพฤติกรรมผู�นําแบบเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของเบอร,นนั้นสามารถจะเกิดข้ึนกับใครก็ได�ในองค,การไม!ว!าจะอยู!ในตําแหน!งใดโดยจะเป�น
บุคคลซ่ึงมีอิทธิพลต!อเพ่ือนร!วมงานผู�บังคับบัญชาหรือผู�ใต�บังคับบัญชา (Burns, 1978: 19-20) 
  เบอร,นกล!าวว!าภาวะผู�นําเป�นกระบวนการความสัมพันธ, (Interrelationships) 
ระหว!างผู�นําและผู�ตามซ่ึงผู�นําเป�นผู�กระตุ�นให�ผู�ตามเกิดการตอบสนองทางด�านแรงจูงใจและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมเบอร,นเห็นว!าภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงเป�นได�ท้ังกระบวนการระดับ
จุลภาค (Microlevel) ซ่ึงเป�นพลังอํานาจในการขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมและ
ในระบบองค,การ (Yukl, 1994: 350-352) 
  เบอร,นได�เสนอแนวคิดท่ีใช�ในการพิจารณาว!าบุคคลๆหนึ่งนั้นมีภาวะผู�นําแบบ
เปลี่ยนแปลงหรือไม! 3 ประการด�วยกัน (Hughes, Ginnett and Curphy, 1999: 291) คือ 1) การ
แสดงค!านิยมอันเป�นแบบอย!าง (Modal values) ท่ีดีงามให�แก!ผู�ตามได�ปฏิบัติตามและเป�นมาตรฐาน
แก!สังคม 2) มุ!งเน�นท่ีค!านิยมผลลัพธ, (End values) ท่ีเกิดแก!ผู�นําและผู�ตาม และ3) ผู�นํามีอิทธิพลทํา
ให�เกิดผลลัพธ,ในทางบวกต!อผู�ตาม นอกจากภาวะผู�นําแบบการเปลี่ยนแปลงแล�ว ยังมีทฤษฎีภาวะผู�นํา
แบบเปลี่ยนแผลงตามแนวทางของแบส (Bass; 1985) แบสได�เสนอทฤษฎีภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลง
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โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงของเบอร,น (Burns, 1978) 
แบสได�ให�ความหมายของภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงในมุมมองท่ีผู�นํามีผลกระทบต!อผู�ตามกล!าวคือ
ผู�นําจะทําให�ผู�ตามเกิดความรู�สึกไว�วางใจชื่นชมจงรักภักดีและเคารพยกย!องในตัวผู�นํา 

  เม่ือเกิดความไว�วางใจและชื่นชมในผู�นํา ตามภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงนี้ จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงและจูงใจผู�ตาม (Bass, 1985: 20) ได�โดย 1) ผู�นํากระตุ�นให�ผู�ตามเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของผลลัพธ,ท่ีเกิดจากการทํางาน 2) ผู�นํากระตุ�นให�ผู�ตามคํานึงถึงผลประโยชน,
ส!วนรวมขององค,การหรือทีมมากกว!าคํานึงถึงผลประโยชน,ของตนเอง 3). ผู�นํากระตุ�นให�ผู�ตามเกิด
ความต�องการในระดับท่ีสูงข้ึน (Higher-order need) ตามลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว,หรือ
ขยายขอบเขตความต�องการของผู�ตามให�เพ่ิมมากข้ึน (Expansion of the follow’s portfolio of 
needs and wants) โดยแบสได�แสดงทรรศนะไว�ว!าภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงเป�นการขยายแนวคิด
มาจากภาวะผู�นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ผู�นําแบบแลกเปลี่ยนนั้นมุ!งเน�นไปท่ี
การแลกเปลี่ยนกัน ระหว!างผู�นํา เพ่ือนร!วมงาน และผู�ตาม โดยการแลกเปลี่ยนนี้ อยู!บนพ้ืนฐานของ
การท่ีผู�นําได�พูดคุย กับผู�ตามถึงสิ่งท่ีตนเองต�องการเง่ือนไขและรางวัลท่ีผู�ตามจะได�รับ ถ�าหากสามารถ
ทําในสิ่งท่ีต�องการนั้นให�ประสบความสําเร็จได� ในขณะท่ีผู�นําแบบเปลี่ยนแปลง จะกระตุ�นให�ผู�ตาม
ปฏิบัติหรือกระทําได�มากกว!าท่ีคาดหวังไว�หรือมากกว!าท่ีผู�ตามคาดคิดว!าจะสามารถเป�นไปได� โดยผู�นํา
จะมอบหมายงานท่ีท�าทายเพ่ือเป�นการพัฒนาศักยภาพของผู�ตาม ทําให�มีระดับผลการปฏิบัติงานอยู!ใน
ระดับสูง (Bass, 1996: 4) 
  นอกจากผู�นําจะทําให�ผู�ตามมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู!ในระดับสูงแล�ว แบสได�
เสนอข�อแตกต!างระหว!างแนวคิดของเบอร,นและของเขาเองว!ามีอยู! 3 ประการด�วยกัน (Bass, 1985: 
20-23) คือ 1) แบสได�เพ่ิมมุมมองด�านผลกระทบในตัวผู�นําที่มีต!อตัวผู�ตามคือ“ขยายขอบเขตความ
ต�องการของผู�ตามให�เพ่ิมมากข้ึน 2) แนวคิดของเบอร,นมุ!งเน�นท่ีผู�นํา ซ่ึงต�องมีคุณธรรมและจริยธรรม 
อีกท้ังในความเห็นของเบอร,นผู� นําจะมีภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงได�นั้น จะต�องทําประโยชน,ให�แก!
สังคมในขณะท่ีแบสมองท่ีคุณค!าของการกระทําของผู�นํา และมองในแง!ของระยะเวลา กล!าวคือการ
กระทําของผู�นํานั้นส!งผลกระทบต!อการเปลี่ยนแปลงในตัวผู�ตามเป�นระยะเวลานานหรือไม! ดังนั้นใน
ทรรศนะของเบอร,น ฮิตเลอร,จึงไม!จัดว!ามีภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฮิตเลอร,ไม!มีคุณธรรม
จริยธรรมโหดเหี้ยมรุนแรง ถึงแม�ว!าฮิตเลอร,จะฉลาดหลักแหลม และทําให�เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม
ในประเทศเยอรมันนี ซึ่งส!งผลกระทบต!อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวก็ตาม ซ่ึงขัดแย�งกับแนว
ทรรศนะของแบสท่ีมองว!าฮิตเลอร,มีภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลง เนื่องจากแบสมองท่ีคุณค!าของการ
กระทําเช!นฮิตเลอร,แก�ไขป�ญหาคนว!างงานสร�างทางหลวงท่ัวประเทศ ต้ังโรงงานรถโฟล,กสวาเก�น ซ่ึง
แปลว!ายานยนต,ของประชาชนและขายให�ประชาชนในราคาถูก สร�างอาคารที่อยู!อาศัยราคาถูก 
สําหรับประชาชนและนโยบายอ่ืนๆท่ีมีลักษณะเอ้ืออาทรเป�นต�น 
  นอกจากแนวคิดผู�นําต�องมีคุณธรรมและจริยธรรมแล�ว 3) เบอร,นมองว!าภาวะผู�นํา
แบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นอยู!บนแนวเส�นตรงเส�นเดียวกัน แต!อยู!บนคนละ
ปลายด�านของเส�นตรงในขณะท่ีแบสมองว!ามิติด�านภาวะผู�นําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู�นําแบบ
เปลี่ยนแปลงนั้น เป�นมิติท่ีแยกออกจากกันอย!างชัดเจน  ดังนั้นในทรรศนะของแบสผู�นําจึงสามารถ
แสดงภาวะผู�นําได�ท้ังแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกันนอกจากนั้นแบสยังได�



45 
 

 

กําหนดรูปแบบพฤติกรรมของภาวะผู�นําท้ังแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนแปลงเป�นการแยกแยะให�
เห็นอย!างชัดเจนว!าผู�นํานั้นสามารถแสดงพฤติกรรมภาวะผู�นําได� ท้ังแบบแลกเปลี่ยนและแบบ
เปลี่ยนแปลงข้ึนอยู!กับสถานการณ,และโอกาส 
  ความหมายของภาวะผู�นําแบบเปล่ียนแปลง 
  ในส!วนนี้ผู�วิจัยได�รวบรวมความหมายและคําจํากัดความจากนักวิจัยและนักวิชาการ
ท่ีได�ให�ความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีแนวคิดหลากหลายและ
มีรายละเอียดแตกต!างกันไปตามทรรศนะของนักวิจัยและนักวิชาการแต!ละท!านดังตัวอย!างต!อไปนี้ 
  เบอร,น (Burns, 1978) กล!าวไว�ว!าภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงหมายถึงกระบวนการ
ซ่ึงผู�นําเข�าไปมีความเก่ียวข�องกับผู�ตามด�วยการสร�างความสัมพันธ,ท่ีเป�นการยกระดับแรงจูงใจและ
ระดับจริยธรรมให�สูงข้ึนลักษณะของผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงนี้มุ!งความสนใจไปท่ีความต�องการและ
แรงจูงใจของผู�ตามเพ่ือเป�นการดึงศักยภาพท่ีมีอยู!ในตัวผู�ตามออกมาให�ได�สูงสุดซ่ึงกระบวนการนี้ส!ง 
ผลกระทบในลักษณะของการสนับสนุนซ่ึงกันและกันทําให�ท้ังผู�นําและผู�ตามมีระดับแรงจูงใจและ
ระดับจริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน (Burns, 1978: 20) 
  แบส (Bass, 1985) กล!าวไว�ว!าผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นจูงใจผู�ตามให�ปฏิบัติงานได�
มากกว!าความคาดหวังโดย (1) ยกระดับความมีสติรู�คิดของผู�ตามในเรื่องความสําคัญและคุณค!าของ
เป"าหมายทั้งที่เป�นแบบเฉพาะเจาะจงและเป"าหมายที่เป�นอุดมคติ (2) จูงใจให�ผู�ตามคํานึงถึง
ผลประโยชน,ของกลุ!มหรือองค,การมากกว!าท่ีจะคํานึงนึงผลประโยชน,ของตนเองและ (3)ผลักดันให�       
ผู�ตามตระหนักถึงความต�องการของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึน(Bass, 1985: 20) 

  พอดซาคอฟฟv, แมคเคนซี, มัวแมนและเฟตเตอร, (Podsakoff, et al, 1990, 
cited by Podsakoff, 1996: 11) ได�แสดงทรรศนะเรื่องภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงว!าภาวะผู�นําแบบ
เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถแสดงให�ผู�ตามมองเห็นวิสัยทัศน,ในอนาคตได�อย!างชัดเจนโดยแสดงพฤติกรรม
เป�นแบบอย!างท่ีสอดคล�องกับวิสัยทัศน,นั้นๆ นอกจากนั้นยังกระตุ�นให�ผู�ตามยอมรับเป"าหมายของกลุ!ม
และให�การสนับสนุนผู�ตามเป�นรายบุคคลโดยภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงค!านิยมความเชื่อและทัศนคติของผู�ตามได�ดังนั้นผู�ตามจึงเกิดความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานให�ได�ในระดับมากกว!าท่ีองค,การต้ังเป"าหมายไว�เฮาส,และชเมียร, (House and Shamir, 
1993, cited by Bass, 1999; 23) และชเมียร,, เฮาส,และอาเธอร, (Shamir, House and Arthur, 
1993; 577-459) ได�ดําเนินการศึกษาภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกนักวิจัยสองกลุ!มนี้ได�เสนอ
ว!าภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงจะทําให�ผู�ตาม (1) เกิดความรู�สึกว!าตนเองเป�นส!วนหนึ่งของกลุ!มเพ่ิม
มากข้ึน (2) เกิดความรู�สึกสอดคล�องกันระหว!างแนวคิดของตนเองและพฤติกรรมในฐานะของผู�นําหรือ
กลุ!มในระดับท่ีสูงข้ึน(3) มีระดับความนับถือตนเองและความรู�สึกมีคุณค!าในตนเองเพ่ิมมากข้ึน (4) มี
ความคล�ายคลึงกันระหว!างแนวคิดของตนเองและระดับการรับรู�ในตัวผู�นําเพ่ิมมากขึ้น (5) เกิด
ความรู�สึกเชื่อม่ันในศักยภาพของกลุ!มและ (6) เกิดความรู�สึกมีคุณค!าในการทํางานและการดํารงชีวิต
เพ่ิมมากข้ึนชเมียร,และคณะ (Shamir et al.,1993) ได�กล!าวไว�ว!าผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นจะให�
อิสระแก!ผู�ตามในการควบคุมการทํางานด�วยตนเอง (Autonomy) และส!งเสริมให�ผู�ตามมีศักยภาพ
เพ่ือให�มีการพัฒนาตนเองในระดับท่ีสูงข้ึน 
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  ยูคล, (Yukl, 1998: 246) ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงว!า
ภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงค!านิยมของผู�ตามและกระตุ�นให�ผู�ตาม
ปฏิบัติงานได�อย!างมีประสิทธิภาพมากเกินกว!าท่ีคาดหวังไว� 
  แบส (Bass, 1999: 23) กล!าวว!าลักษณะของผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงกระตุ�นให�ผู�ตาม
เกิดแรงจูงใจท่ีจะประสบความสําเร็จเกิดความผูกพันและรู�สึกมีพลังอํานาจ (และแรงจูงใจอ่ืนๆ) โดย
ไม!รู�ตัวแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนโดยไม!รู�ตัวเหล!านี้นั้นทําให�เกิดผลลัพธ,ในด�านพฤติกรรมท่ีม่ันคงและยืนนาน
อย!างเช!นการกระตุ�นให�เกิดแรงจูงใจด�านการกํากับตนเอง (Self-Monitoring) และด�านการประเมิน
ด�วยตนเอง (Self-Evaluation) เพ่ิมสูงข้ึนจะเห็นได�ว!าการกระตุ�นให�เกิดแรงจูงใจในตัวผู�ตามนั้นเป�น
การทําให�ผู�ตามเกิดความรู�สึกมีคุณค!าในตนเองและมีระดับแรงจูงใจเพ่ิมมากข้ึน 
  นอร,ธเฮาส, (Northouse, 2004: 169) ได�เสนอทรรศนะเรื่องภาวะผู�นําแบบ
เปลี่ยนแปลงว!าเป�นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจากแบบหนึ่งไปสู!อีกแบบหนึ่งไม!ว!าจะเป�นใน
เรื่องอารมณ,ความรู�สึกค!านิยมจริยธรรมมาตรฐานและเป"าหมายในระยะยาวรวมไปถึงเป�น
กระบวนการกระตุ�นแรงจูงใจของผู�ตามการตอบสนองความต�องการและการดูแลผู�ตามในฐานะท่ีเป�น
เพ่ือนมนุษย,ด�วยกันนอกจากนี้ภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงยังเป�นรูปแบบของอิทธิพลท่ีผลักดันให�       
ผู�ตามประสบความสําเร็จมากเกินกว!าความคาดหวัง 
  ยูคล, (Yukl, 2006: 264) ได�กล!าวไว�ว!าภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงทําให�ผู�ตามเกิด
ความรู�สึกไว�วางใจชื่นชมจงรักภักดีและเคารพยกย!องในตัวผู�นําและผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงยังกระตุ�นให�
ผู�ตามปฏิบัติงานได�อย!างมีประสิทธิภาพมากเกิดความคาดหวังจากความหมายและคําจํากัดความท่ี
กล!าวมานี้ผู�วิจัยมีความเห็นว!าภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด�าน
แรงจูงใจท่ีเกิดจากการประพฤติตนเป�นแบบอย!างของผู�นําการสร�างแรงบันดาลใจให�กับผู�ตามการ
กระตุ�นศักยภาพและความสามารถท่ีมีอยู!ในตัวผู�ตามการตระหนักถึงความแตกต!างของแต!ละบุคคล
และการดูแลผู�ตามอย!างใกล�ชิดเพ่ือให�เกิดความเข�าใจเข�าถึงและพัฒนาศักยภาพของผู�ตามให�
เหมาะสมตามรายบุคคลซ่ึงพฤติกรรมผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงนี้จะส!งผลกระทบต!อผู�ตามทางด�าน
ค!านิยมความเชื่อทัศนคติจริยธรรมรวมไปถึงด�านการประพฤติปฏิบัติทําให�ผู�ตามเกิดแรงจูงใจภายใน
ตนเองเพ่ิมสูงข้ึนในด�านความต�องการท่ีจะประสบความสําเร็จความรู�สึกถึงพลังอํานาจท่ีมีอยู!ในตนเอง
ความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองความรู�สึกผูกพันต!อกลุ!มและเป"าหมายกลุ!มและความรู�สึกว!าตนเอง
มีคุณค!าท้ังต!อองค,การและคนรอบข�าง 
  องค!ประกอบของภาวะผู�นําแบบเปล่ียนแปลง 
  แบสอโวลิโอและโฮเวลล, (Bass, Avolio and Howell, 1992, quoted in Bass, 
1996: 5-7) ได�พัฒนามาตรวัดภาวะผู�นําพหุป�จจัย (Multifactor Leadership Questionnaire:MLQ) 
โดยได�ดําเนินการวิเคราะห,องค,ประกอบของภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงซ่ึงประกอบไปด�วย 4 
องค,ประกอบดังนี้ 

1. ภาวะผู�นําเชิงบารมีหรือการมีอิทธิพลอย!างมีอุดมการณ, (Charismatic Leadership/ 
Idealized Influence) ผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมท่ีเป�นแบบอย!างท่ีดีต!อผู�ตามผู�นําจะ
ได�รับการชื่นชมได�รับการเคารพยกย!องและได�รับความไว�วางใจจากผู�ตามผู�ตามพยายามท่ีจะประพฤติ
ตนเลียนแบบผู�นําผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นพร�อมท่ีจะเผชิญป�ญหาไปพร�อมกับผู�ตามและแบ!งป�น
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ความสําเร็จร!วมกันกับผู�ตามผู�นํามีวิสัยทัศน,และมีเป"าหมายในการทํางานอย!างชัดเจนผู�นําจะทําในสิ่ง
ท่ีถูกต�องโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมและหลีกเลี่ยงการใช�อํานาจเพ่ือผลประโยชน,ของตนเอง 

2. การสร�างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงจะ
แสดงพฤติกรรมท่ีเป�นการกระตุ�นและเป�นแรงบันดาลใจให�แก!ผู�ตามโดยการมอบหมายงานท่ีท�าทาย
และมีคุณค!าให�แก!ผู�ตามผู�นําจะจูงใจผู�ตามให�เห็นถึงเป"าหมายในอนาคตท่ีน!าดึงดูดใจผู�นําจะสร�างความ
คาดหวังและสื่อสารความคาดหวังนั้นแก!ผู�ตามเพ่ือให�มีวิสัยทัศน,ในการทํางานร!วมกันทําให�ผู�ตามเกิด
ความผูกพันต!อเป"าหมายมีความกระตือรือร�นและต�องการท่ีจะบรรลุเป"าหมายนั้น 

3. การกระตุ�นทางป�ญญา (Intellectual Stimulation) ผู�นําแบบเปลี่ยนแปลงจะ
กระตุ�นเร�าศักยภาพและความสามารถของผู�ตามเพ่ือให�เกิดนวัตกรรมและความสร�างสรรค,โดยการทํา
ให�ผู�ตามมองป�ญหาในมุมมองใหม!หรือเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการมองโดยการต้ังคําถามการสนับสนุน
และกระตุ�นผู�ตามให�พยายามคิดหาวิธีการแก�ป�ญหาในแนวทางใหม!ๆมาใช�กับสถานการณ,ในลักษณะ
เดิมให�ผู�ตามมีอิสระในการใช�ความคิดและแสดงข�อคิดเห็นโดยไม!วิพากษ,วิจารณ,ความผิดพลาดและ
แนวคิดของผู�ตามเม่ือแนวคิดนั้นแตกต!างไปจากผู�นํา 

4. การตระหนักถึงความเป�นป�จเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู�นํา
แบบเปลี่ยนแปลงจะให�ความใส!ใจในความต�องการความสําเร็จและความต�องการความก�าวหน�าของ      
ผู�ตามรายบุคคลเป�นพิเศษโดยการฝyกสอน (Coach) และการเป�นพ่ีเลี้ยง(Mentor)  จนกระท่ังผู�ตามมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเองไปในระดับท่ีสูงข้ึนโดยการสร�างโอกาสในการเรียนรู�ควบคู!ไปกับการ
สร�างบรรยากาศท่ีสนับสนุนเก้ือกูลผู�ตามท้ังนี้ผู�นําจะตระหนักถึงความต�องการท่ีแตกต!างกันไปของ       
ผู�ตามแต!ละคนและผู�นําจะแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยอมรับในความแตกต!างของแต!ละบุคคลนั้น
ตัวอย!างเช!นผู�ตามบางคนจะได�รับการกระตุ�นมากในขณะท่ีบางคนได�รับอิสระในการควบคุมตนเอง
มากโดยการแสดงการยอมรับของผู�นํานั้นกระทําได�โดยการสื่อสารแบบแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน
ระหว!างผู�นํากับผู�ตามและโดยใช�วิธีการทํางานแบบใกล�ชิดกับผู�ตามโดยการเดินดูวิธีการทํางานของ      
ผู�ตาม (Management by walking around) และมีปฏิสัมพันธ,กับผู�ตามเป�นการส!วนตัวตัวอย!างเช!น
ผู�นําจดจําเรื่องท่ีได�พูดคุยกับผู�ตามในครั้งก!อนหน�าซ่ึงเป�นการแสดงถึงความเอาใจใส!และมองเห็นผู�ตาม
เป�นบุคคลๆหนึ่งท่ีมากกว!าเป�นแค!เพียงพนักงานคนหนึ่งท่ีทํางานให�กับองค,การเท!านั้นผู�นําท่ีตระหนัก
ถึงความเป�นป�จเจกบุคคลจะรับฟ�งผู�ตามอย!างต้ังใจผู�นําจะมอบหมายงานท่ีจะเป�นหนทางไปสู!การ
พัฒนาตนเองของผู�ตามและดูแลผู�ตามอย!างใกล�ชิดหลังจากท่ีได�มอบหมายงานนั้นเพ่ือจะได�เห็นว!า      
ผู�ตามต�องการการสนับสนุนหรือการแนะนําเพ่ิมเติมหรือไม!และเพ่ือเป�นการประเมินความก�าวหน�าโดย
ท่ีไม!ทําให�ผู�ตามเกิดความรู�สึกว!ากําลังถูกตรวจสอบ 
 
8. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับเทคนิคการขาย 
 8.1 ความหมาย 
   เทคนิคการขาย คือ  กลวิธีท่ีผู�ขายโน�มน�าวใจให�ผู�ซ้ือด�วยวิธีการต!างๆ  ท้ังในด�านการ
สื่อสาร  การโฆษณา  เช!น ลงประกาศฟรีเป�นช!องทางเพ่ิมยอดขาย เป�นต�น  ส!วนใหญ!จะอาศัยหลักทาง
จิตวิทยา โดยมีจุดมุ!งหมายคือให�ผู�ซ้ือ ซ้ือสินค�าของตน และป�ดการขายได�เร็ว ดีและตรงตามท่ีต�องการ  
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 8.2 เทคนิคการขาย 
8.2.1 เทคนิคท่ีต�องใส!ใจก!อนการซ้ือขายแม�จะยังไม!มีการขายเกิดขึ้น  แต!ในช!วง

ข้ันตอนก!อนขายเกิดข้ึนก็สําคัญอย!างมาก  เพราะถ�ามีการเริ่มต�นท่ีดี  สิ่งท่ีตามมาก็จะดี  สร�างความ
ประทับใจในการซ้ือขายได� ซ่ึงในหัวข�อเทคนิคนี้ มีดังนี้ 

1. หาช,องทางการขายท่ีเหมาะสม 
     ช!องทางการขาย คือ ลู!ทางหรือหนทางท่ีเราจะกระจายสินค�าไปสู!ผู�บริโภค 
ดังนั้นก!อนขายสินค�าทุกครั้ง ต�องถามตัวเองก!อนว!าเราขายอะไร ผู�บริโภคเป�นใคร และสําคัญท่ีสุด  คือ 
จะมีช!องทางการขายยังไงบ�าง  การเลือกช!องทางการขายที่ถูก  จะช!วยให�เราได�ลูกค�าที่ตรง
กลุ!มเป"าหมายมากข้ึน  

2. จัดเตรียมโปรโมช่ันกระตุ�นการซ้ือ 
     โปรโมชั่นซ่ึงเป�นหนึ่งในแผนการตลาดนั่นเอง  โปรโมชั่น  คือ  ข�อเสนอพิเศษ
สําหรับการซ้ือขาย  โดยหลังจากที่ได�ช!องทางการขายแล�ว  ให�เริ ่มจัดเตรียมโปรโมชั่นทันที  การ
จัดเตรียมโปรโมชั่นแทบจะทําได�ทุกเทศกาลหากเราสามารถนํามาประยุกต,ได�  เช!น  ฉลองเป�ดร�านใหม!, 
วันปgใหม!, วันวาเลนไทน,, ฉลองร�านครบ 1 ปg เป�นต�น 
     โปรโมชั่นเป�นสิ่งท่ีกระตุ�นให�ลูกค�าเข�ามาดูสินค�ามากข้ึนและมีโอกาสท่ีจะ
ซ้ือมากข้ึนด�วย  เช!น  ปกติขายราคา  300 บาท  จัดโปรโมชั่น  2 ชิ้น  550 บาท  ถึงจะดูว!าเราขาดทุนใน
ส!วนของกําไรไป  50 บาทก็จริง  แต!เราสามารถขายได�จํานวนเงินมากกว!า  หากมีคนซ้ือ  2 ชุด  เราก็ได�
แล�ว 1100 บาท ยิ่งขายได�หลายชุดก็จะกําไรมากยิ่งข้ึน เป�นต�น 
     สําหรับโปรโมชั่นท่ีนิยมนํามาเป�นเทคนิคการขาย  มีท้ัง  โปรซ้ือ1 แถม  1, 
โปรลดราคา, โปรราคาพิเศษในช!วงวันพิเศษ, โปรสมาชิก, โปรสะสมแต�ม  เป�นต�น  วิธีในการต้ัง
โปรโมชั่นจึงข้ึนอยู!กับสินค�า  ราคาและผลกําไรของสินค�านั้นๆ  เพ่ือให�เกิดประโยชน,ท้ังกับผู�ซ้ือและ
ผู�ขาย 

3. สร�างความน,าเช่ือถือให�ร�านค�า 
     วิธีการสร�างความน!าเชื่อถือให�ร�านค�า  สามารถทําได�โดยการโฆษณา  การ
รีวิวของผู�ซ้ือ เพ่ือให�คนอ่ืนรู�จักร�านเรา )ในแง!ดี (มากข้ึน  โดยท่ัวไปการสร�างความน!าเชื่อถือจะหนักไปท่ี
การขายสินค�าท่ีมีคุณภาพ  แม!ค�ามีจรรยาบรรณ  ความรวดเร็วในการบริการ  สิ่งเหล!านี้ถ�าลูกค�าได�รับ
ความพึงพอใจก็นิยมนําไปบอกต!อกัน 

8.2.2 เทคนิคการขายระหว,างดําเนินการซ้ือขาย 
    เทคนิคในการขายสามารถนํามาใช�ในช!วงท่ีมีการขายได�ตลอดเวลา  ข้ึนอยู!กับ
ทักษะและการนํามาใช� ซ่ึงการขายไม!ว!าจะเป�นทางออนไลน,หรือหน�าร�าน ก็มีเทคนิคท่ีไม!ต!างกัน ดังนี้ 

1. ให�ข�อมูล แนะนําในส่ิงท่ีดี 
     หลายครั้งท่ีลูกค�ามีความสนใจในสินค�า  แต!ไม!มีความรู�ในเรื่องนั้น  หรือ
อยากสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินค�าชนิดนั้น  ส!วนใหญ!จะเป�นสินค�าในกลุ!มอาหารเสริม  เครื่องบํารุง
ผิว เครื่องสําอาง เช!น  วิตามินตัวนี้กินตอนไหน, เป�นคนหน�าแห�งใช�ครีมตัวไหนดี  เป�นต�น  ลูกค�ากลุ!มนี้
เป�นลูกค�าท่ีมีกําลังในการซ้ือและต้ังใจท่ีจะหาซ้ือสินค�าจริงๆ  ดังนั้นเทคนิคส!วนนี้ไม!ใช!เรื่องยาก  แค!ทํา
หน�าท่ีแม!ค�าท่ีดี  ให�ข�อมูลท่ีถูกต�องและตอบคําถามด�วยความเต็มใจ  เช!น  ลูกค�าหน�าแห�งก็ต�องแนะนํา
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ครีมท่ีมีความชุ!นชื้นและควรแนะนําของท่ีมีคุณภาพ  เพราะถ�าหากลูกค�าแพ�ทีหลัง  อย!างไรก็ตาม 
คําถามเล็กๆ  น�อยๆ  เช!น  สี  ขนาด  ราคา  ในสินค�าประเภทอ่ืน  เราก็ควรตอบลูกค�าให�ได�ดีท่ีสุดเช!นกัน 
และอย!าเลือกปฏิบัติไม!ว!าลูกค�าคนนั้นจะซ้ือหรือไม!ก็ตาม  การบริการท่ีดีจะนํามาซ่ึงความประทับใจ
ให�กับลูกค�า และในวันข�างหน�าเขาอาจจะกลับมาร�านเราใหม!อีกครั้งก็ได� 

2. นําเสนอสินค�า /สาธิต/ให�สัมผัส  
     เทคนิคการขายข�อนี้อาจจะเหมาะสําหรับการขายท่ีมีหน�าร�านของจริงให�
ลูกค�าเข�ามาดูสินค�าได�  จิตวิทยาการซ้ือของผู�ซ้ือส!วนใหญ!จะตัดสินใจซ้ือ /ไม!ซ้ือ  ต!อเม่ือได�เห็นสินค�า
ของจริง  มีการหยิบ  จับ  สัมผัส  หรือชิม )สินค�าประเภทของกิน  (เพ่ือให�ทราบว!าตรงกับสิ่งท่ีตัวเอง
ต�องการหรือไม!  ดังนั้นหากเราเป�นผู�ขาย  เทคนิคนี้จึงสําคัญมากๆ  ผู�ขายท่ีขายอาหารก็อย!าตระหนี่         
ข้ีเหนียว  ให�เขาได�ลองชิมสินค�าของเราให�รู�กันไปเลยว!าอร!อยหรือไม!  ของแบบนี้จินตนาการเองไม!ได�
หรอกค!ะ  อีกอย!างถ�าซ้ือไปแล�วไม!อร!อย  จะสร�างชื่อ  “เสีย” ให�กับร�านเราได� ส!วนสินค�าอ่ืนๆ  ก็ควรมี
สินค�าทดลองให�ลูกค�าได�ลองใช�กัน เพ่ือผลลัพธ,ท่ีดีท่ีสุดในการขาย 

3. การรับมือการต,อรอง 
     การขายของกับการต!อราคาสินค�า  เป�นสิ่งคู!กันยิ่งกว!าปาท!องโก�  โดยเฉพาะ
แม!บ�านและผู�หญิงเกือบทุกคนจะมีทักษะการต!อรองขั้นสูง  หลายครั้งที่แม!ค�าต�องปวดหัวกับการ
ต!อรองท่ีไม!ได�เกรงใจต�นทุนของแม!ค�า ทําให�ปวดหัวไปตามๆ  กัน  ไม!ลดก็หาว!าหยิ่ง  แต!ถ�าลดก็ขาดทุน 
ดังนั้นหนึ่งในเทคนิคการขายท่ีควรมีอีกข�อ คือ การรับมือการต!อรองของลูกค�า 
     เม่ือลูกค�าเข�ามาดูสินค�า  มักจะเป�ดคําถามแรกว!า  “ลดหน!อยได�ม้ัย” หาก
ไม!เหนือบ!ากว!าแรงก็ให�รีบบอกส!วนลดเลยเพ่ือไม!ให�ต!ออีก  แต!ควรมีคําสําคัญอยู!  เช!น  “พ่ีลดให�ได�แค! 
10 บาทค!ะ” เป�นต�น  เพ่ือเป�นการปกป"องตัวเองจากการต!อครั้งท่ีสอง  และลูกค�าก็ได�คําตอบตามท่ี
ต�องการ  แต!ในรายท่ีต้ือมากๆ  ก็ต�องชี้แจงให�เห็นถึงต�นทุน-กําไร )อาจจะไม!ต�องเป�ดเผยตัวเลขจริงๆ  ก็ได�  
  (และถ�าเห็นว!าราคานี้ไม!เวิร,กสําหรับเราจริงๆ  ก็ให�ยืนยันในราคาเดิม )เท!าท่ีจะลดได�  (และรอขายคนอ่ืน
จะดีกว!า  ซ่ึงวิธีการยืนยันราคาแบบนี้  บางทีอาจกระตุ�นให�ลูกค�าเสียกาย  ใจอ!อนยอมซ้ือก็ได�  เพราะ
เข�าใจว!าสินค�านั้นลดราคาลงอีกไม!ได�จริงๆ 

8.2.3 การปeดการขาย 
    เทคนิคการขายในเรื่องของการป�ดการขาย  ก็คือ  ทํายังไงก็ได�ให�ลูกค�าซ้ือ
สินค�าให�ไวท่ีสุด ในกรณีท่ีซ้ือขายในอินเทอร,เน็ตเราคงทําอะไรมากไม!ได�  เพราะลูกค�าจะเป�นผู�ตัดสินใจ
ท้ังหมด  แต!การซ้ือขายท่ีได�ยินเสียง-เห็นหน�า  เราสามารถดึงเทคนิคการป�ดการขายมาใช�ได�อย!างดี 
เพราะการได�เห็นหน�า-น้ําเสียง  จะทําให�เรารู�ความต�องการของเขาว!าอยากได�แค!ไหนและเราสามารถ
ยื่นข�อเสนอเพ่ือต!อรองได�แค!ไหน ซ่ึงร�อยท้ังร�อยได�ยินแม!ค�าต้ือมากๆ เข�า ก็หลงคารมซ้ือไปเลยก็มี 
   สําหรับเทคนิคการขายท่ีพอจะยกตัวอย!างมาให�ได�อ!านกัน มีดังนี้ 

1. บอกให�ลูกค�าเกิดความรู�สึกเสียดายสินค�านั้น  เช!น  บอกกับลูกค�าว!า  สินค�า
ตัวนี้เหลือตัวสุดท�ายแล�วนะ  หมดแล�วหมดเลย  หรือ  สินค�าตัวนี้ขายดีมาก  หลายคนใช�แล�วบอกว!า       
สุดยอด หรือ วันนี้ลดราคาเป�นวันสุดท�ายแล�ว เป�นต�น การพูดแนวๆ นี้จะทําให�ลูกค�าไขว�เขว  เสียดาย 
แล�วรู�สึกว!าควรได�สินค�านี้มาครอบครอง 
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2. การให�คําชม  คําชมและคํายอเป�นสิ่งที่ลูกค�าอยากได�ยินมากท่ีสุด  เพราะ
การเลือกสินค�าบางประเภท  เช!น  เสื้อผ�า  รองเท�า  เครื่องประดับ  ผู�ซ้ือก็ย!อมต�องการความคิดเห็น  ถ�า
บอกว!าไม!สวยก็จะไม!ซ้ือ  แต!ถ�าได�คําชมเข�าไป  แรงบันดาลใจต!อสินค�านั้นก็จะเกิด  และซ้ือไปในท่ีสุด 
ยังไงก็ตามการให�คําชื่นชมก็ควรให�ด�วยความจริงใจ  ไม!ใช!ว!าจะขายของอย!างเดียว  เช!น  ลูกค�าท่ีมี
รูปร!างอ�วนเข�ามา จะลองเสื้อท่ีมีขนาดตัวเล็กมองด�วยตาก็รู�ว!าเล็กกว!า  แต!อยากขายก็พยายามบอกว!า
ใส!ได�แน!นอน แบบนี้แทนท่ีจะได�ผลดี อาจทําให�ลูกค�าไม!พอใจได� 

3. ของแถม /ส!วนลด  ได�ผลดีเสมอ   อะไรท่ีพอจะแถมให�ได�แลกกับการจ!ายเงิน
ซ้ือสินค�า  แม!ค�าก็ควรจะยอมแลก  เช!น  ถ�าซ้ือครีมตัวนี้ไป  พ่ีจะแถมเทสเตอร,ให�สองซองเลย  เป�นต�น

การลด แลก แจก แถม จะกระตุ�นพฤติกรรมการซ้ือมากข้ึน  เพราะมีของฟรีมาเป�นตัวชักจูงใจ  เรียกว!า
แค!ได�ยินก็ตาลุกวาว ต!อมความคุ�มค!าทํางานมากกว!าปกติ 

4. จะรับก่ีชิ้นดีคะ  เป�นคําถามเชิงมัดมือชกเล็กๆ  แต!ก็ช!วยให�ป�ดการขายได� 
เหมาะสําหรับการขายท่ีลูกค�ามาดูสินค�าเป�นเวลานานแล�ว  หากเราพูดแบบนี้ไปอาจทําให�เดความเกรงใจ
และยอมซ้ือสินค�าเราได� 

8.2.4 เทคนิคการขายหลังการซ้ือขาย 
    โดยท่ัวไปสินค�าท่ีไม!ได�สลักสําคัญอะไรมาก  เม่ือขายไปแล�วก็มักจะแล�วกันไป 
เพราะถือว!าบรรลุวัตถุประสงค,ว!า  ผู�ขายได�ขาย-ผู�ซ้ือได�ซ้ือ  แต!ความเป�นจริงความคิดนี้ผิดมหันต, 
เพราะการขายท่ีดี  แม�จะซ้ือขายกันเรียบร�อยแล�วก็ควรให�ความดูแลและให�คําปรึกษากันต!อไปได� 
เพ่ือให�เกิดความประทับใจสูงสุด สําหรับเทคนิคการขายหลังการซ้ือขายมีดังนี้ 

1. บริการหลังการขาย หลายคนจะนึกถึงไปสินค�าประเภทเครื่องใช�ไฟฟ"าหรือ
อุปกรณ,อิเล็กทรอนิกส,ต!างๆ  แต!บริการหลังการขายสามารถไปประยุกต,ใช�ได�กับสินค�าบางประเภท 
เช!น ลูกค�าซ้ือเสื้อผ�าไปแต!เสื้อผ�าตัวนั้นเป�นผ�าชนิดพิเศษ  รีดยากกว!าปกติ  เม่ือลูกค�าเกิดป�ญหาและมา
สอบถามเรา การบริการของเราก็ควรให�คําแนะนําในเรื่องการรีดผ�าให�ด�วย (ไม!ต�องถึงกับไปรีดให�  ส!วน
สินค�าอ่ืนๆ ก็ใกล�เคียงกัน คือ ให�คําแนะนําเม่ือเกิดป�ญหา ให�ความรู�ในเรื่องการดูแลรักษา) 
     นอกจากนี้นโยบายการเปลี่ยนสินค�าต!างๆ  ก็เป�นส!วนหนึ่งของการบริการ
หลังการขาย  ในกรณีท่ีสินค�าชํารุดหรือไม!ได�มาตรฐาน  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในตัวสินค�า  ให�ผู�ซ้ือ
ได�รับสิ่งท่ีดีท่ีสุด  แต!ยังไงก็ตามควรต้ังกฎกติกาและรายละเอียดข้ึนมาให�ชัดเจนด�วย  ป"องกันการแอบ
อ�าง ท่ีจะส!งผลเสียต!อร�านของตัวเอง 

2. จําลูกค�า  /รักษาลูกค�าไว�  จะดีแค!ไหนถ�าเราเป�นลูกค�าของท่ีไหนซักที  แล�ว
พอได�หวนกลับไปอุดหนุนใหม! แล�วเขาจําเราได� ฉันใดก็ฉันนั้นทุกคนย!อมมีความรู�สึกนี้  หากเรามีลูกค�า
มาซ้ือสินค�าของเรา  ก็ไม!ควรให�ทุกอย!างผ!านไปโดยไร�ประโยชน,  ลองจํารูปร!างหน�าตา  หรือพูดคุย
ทักทายเล็กๆ ก็จะช!วยให�เรารู�จักตัวตนคนนั้นมากข้ึน  เม่ือลูกค�ากลับมาซ้ือสินค�าเราอีกครั้ง  หากเราจํา
เขาได� จะยิ่งทําให�เขาประทับใจและรู�สึกดีกับเรา ตัวอย!างการทักก็เช!น  “น�องแดง  ช!วงนี้เป�นไง  หายไป
ต้ังนาน” เป�นต�น  แต!ถ�าเราไม!รู�จักชื่อของเขา  อาจจะพูดย�อนไปเตือนความจําในอดีตเล็กน�อย  เช!น
“สวัสดีค!ะ เสื้อท่ีซ้ือไปครั้งท่ีแล�ว ใส!แล�วเป�นไงบ�างคะ” ลูกค�าอาจจะตะลึงกับความจําของเรา  แต!เขาก็
จะรู�สึกดีเพราะแสดงให�เห็นถึงความใส!ใจ และยินดีท่ีจะเป�นคนพิเศษให�เราจดจําต!อไป 
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3. แถมของเล็กๆ น�อยๆ ก็ยังคงคอนเซปท,เดิมของเทคนิคการขาย  คือ  การ
ลด แลก แจก แถม ซ่ึงอาจจะทําโดยมีเง่ือนไข  หรือ  ไม!มีเง่ือนไขก็ได�  แบบมีเง่ือนไข  เช!น  ซ้ือครบเท!านี้
เราจะแถมให�นะ  ส!วนแบบไม!มีเง่ือนไข  ก็ให�เพราะอยากให�  การแถมของเล็กๆ  น�อยๆ  ให�หลังซ้ือเป�น
เทคนิคอีกอย!างท่ีสร�างความประทับใจได�  เพราะลูกค�าจะไม!ได�คาดหวังมาก!อนว!าจะได�  พอได�กลายมา
เป�นผู�รับโดยไม!ตั้งใจ เขาก็จะรู�สึกดีนั่นเอง 
    สรุปแล�วเทคนิคการขาย เป�นสิ่งท่ีผู�ขายควรปฏิบัติอยู!เสมอเพ่ือให�การขายของ
ตัวเองมีประสิทธิภาพและเพ่ิมยอดขายได�  โดยรวมนั้นหลักใหญ!ท่ีสุด  คือ  การทําให�ผู�ซ้ือรู�สึกถึงความ
คุ�มค!าในการซ้ือ  จึงเป�นท่ีมาของโปรโมชั่น  ลด  แลก  แจก  แถม  ต!างๆ  อีกประการหนึ่ง  คือ  การสร�าง
ความประทับใจให�กับลูกค�า  ท้ังระหว!างการซ้ือขาย  จากการให�บริการและคําแนะนําสินค�า  รวมไปถึง
การซ้ือขาย ด�วยการให�บริการหลังการขายในรูปแบบต!างๆ 
 
9. แนวคิดเก่ียวกับการมุ,งเปhาหมาย 
 พนักงานขายถือว!ามีบทบาทสําคัญสําหรับองค,การ (จตุพร พรหมพูล และธัญญลักษณ,         
วีระสมบัติ, 2558) แต!การเป�นพนักงานท่ีดี สําหรับองค,การนั้น ถือเป�นความท�าทาย เนื่องจาก การขายมี
ตัวแปรท่ีสําคัญคือลูกค�า และยอดขาย ดังนั้นการมุ!งเป"าหมายสําหรับพนักงานขาย จึงมีความสําคัญ
สําหรับพนักงานขาย ในการท่ีจะประสบความสําเร็จในการขาย ถือเป�นศักยภาพท่ีสําคัญ 
 9.1 บริบทของแนวคิดเก่ียวกับการมุ,งเปhาหมาย 
  สําหรับแนวคิดเก่ียวกับการมุ!งเป"าหมายนั้นจัดเป�นส!วนหนึ่งของตัวแปรท่ีเก่ียวข�อง
กับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) นั้นก็คือ ตัวแปรด�านความหวัง (Hope) ซ่ึงเป�นสาขาทาง
จิตวิทยาท่ีเปลี่ยนจากความสนใจในเรื่องของความผิดปกติและการทําหน�าท่ีท่ีไม!ถูกต�องของมนุษย,ไปสู!
สิ่งท่ีถูกต�องและดีงามของมนุษย,โดยเฉพาะอย!างยิ่งจิตวิทยาเชิงบวกจะมุ!งเน�นจุดแข็งมากกว!าจุดอ!อน 
(Luthans, Luthans, and Luthans, 2004) ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษานี้ท่ีได�มีการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, โดยเป�นงานท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาและการประยุกต,จุดแข็งและขีดความสามารถ
ของมนุษย,ในเชิงบวกซ่ึงจุดแข็งและขีดความสามารถเหล!านี้จะต�องวัดได�พัฒนาได�และบริหารจัดการ
หรือใช�ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค,การอย!างมีประสิทธิผลได� (Luthans, Youssef, and 
Avolio, 2007) อีกท้ังลูธานส,และคณะ (Luthans et al., 2007) นิยามความหมายของต�นทุน
จิตวิทยาเชิงบวกไว�ว!าเป�น “สภาวะของจิตวิทยาเชิงบวกในพัฒนาการของบุคคลและแสดงลักษณะโดย 
(1) การมีความเชื่อม่ันในการทํางานและใช�ความพยายามท่ีจําเป�นต!อความสําเร็จในภาระงานท่ีท�าทาย 
(2) การอนุมานสาเหตุในทางบวกเก่ียวกับความสําเร็จในป�จจุบันและในอนาคต (3) ความอุตสาหะต!อ
เป"าหมายและเมื่อจําเป�นก็จะปรับแนวทางท่ีมุ!งสู!เป"าหมายเพ่ือความสําเร็จและ (4) เม่ือเผชิญกับ
ป�ญหาและความทุกข,ยากก็ไม!ลดละและกลับสู!สภาพเดิมและแม�แต!มีสภาพท่ีดีกว!าเดิมเพ่ือบรรลุ
ความสําเร็จ” (Luthans, Youssef, et al., 2007: 3) 
  โดยแนวคิดเก่ียวกับการมุ!งเป"าหมายนี้  จากที่ได�กล!าวไว�ในข�างต�นแล�วว!าเป�น
องค,ประกอบหนึ่งของตัวแปรด�านความหวัง (Hope) โดยความหวังคือความคาดหวังว!าตนเองจะได�รับ
ประสบการณ,ในทางบวกและเชื ่อว!าตนเองจะมีอิทธิพลต!อประสบการณ,ของตนในทางบวกได�
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(American Psychology Association [APA], 2007) ความหวังประกอบด�วยองค,ประกอบ 3 
ประการได�แก!ความคิดเก่ียวกับเป"าหมายความคิดเก่ียวกับแนวทางและความคิดเก่ียวกับความต้ังใจ 
(Lopez et al., 2002) โดยสามารถแสดงให�เห็นถึงองค,ประกอบของการศึกษาในด�านของการมุ!ง
เป"าหมายได�ดังนี้ (วิธัญญาวัณโณ, 2556) 
 9.2 ลักษณะสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับการมุ,งเปhาหมาย 
  แนวคิดหรือทฤษฎีพ้ืนฐาน 
  กรอบแนวคิดลักษณะการมุ!งเป"าหมาย (Goal-oriented Framework) ประกอบด�วย
การออกแบบเป"าหมาย (Goal Design) การสร�างเส�นทางสู!เป"าหมาย (Pathway Generation) และ
การเอาชนะอุปสรรคขัดขวางเป"าหมาย (Overcoming Obstacles) 
  มิติของการพัฒนา ในมิติของการพัฒนา ประกอบด�วย 2 มิติคือ (1) การออกแบบ
เป"าหมายและเส�นทางสู!เป"าหมายและ (2) การดําเนินการกับอุปสรรคขัดขวางเป"าหมาย 
  ผลลัพธ!ของการพัฒนา การรับรู�ของบุคคลเก่ียวกับความหวังในลักษณะของความ
อุตสาหะต!อเป"าหมายและการวางแผนหรือการปรับแนวทาง วิธีการเพ่ือความสําเร็จในการทํางาน
ตลอดจนความเชื่อและความคาดหวังว!าจะได�รับประสบการณ,ด�านบวกในลักษณะของการค�นพบ
วิธีการหรือหนทางแห!งความสําเร็จในการทํางาน 
  การศึกษาดังกล!าวได�สอดคล�องกับงานวิจัยของหฤทัยทิพย, ตัณฑเทศ สุชีรา ภัทรา
ยุตวรรตน, และวิชัย มนัสศิริวิทยา (2557) ท่ีได�ศึกษาเก่ียวกับการมีเป"าหมายท่ีชัดเจน (Goal) ได�สร�าง
แบบวัดการมีเป"าหมายท่ีชัดเจนโดยประกอบด�วย การวัดในเรื่องของวิธีการที่จะไปให�ถึงเป"าหมาย 
(Planning) ด�วยการสร�างอารมณ,ทางบวกเพ่ือให�สามารถดําเนินการและรักษาความมุ!งม่ันให�คงอยู!ซ่ึง
เรียกรวมกันได�ว!าเป�นวิธีการท่ีจะไปให�ถึงเป"าหมาย (Pathway)  
  ในขณะท่ี Dweck and Elliot (1983); Elliot และ Thrash (2001) ได�แบ!งลักษณะ
การต้ังเป"าหมายออกเป�น 2 ลักษณะคือ 1) ลักษณะการตั้งเป"าหมายแบบมุ!งการเรียนรู� (Mastery 
goal) เป�นเป"าหมายเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการทํางานของตนเองให�เป�นผู�ท่ีรู�จริงในเรื่องต!างๆ
ท่ีต�องการศึกษาและ 2) ลักษณะการต้ังเป"าหมายแบบมุ!งผลงาน (Performance goal) เป�นเป"าหมาย
ของการทํางานโดยหวังการได�รับการยกย!องและการยอมรับจากผู�อ่ืนซ่ึงมีงานวิจัยเป�นจํานวนมากท่ีมี
การศึกษาความสัมพันธ,ของลักษณะการต้ังเป"าหมายและแรงจูงใจในการเรียนแต!ก็ยังไม!มีข�อสรุปท่ี
ชัดเจนว!าการต้ังเป"าหมายในลักษณะใดท่ีส!งผลต!อแรงจูงใจและผลการทํางานมากกว!ากันอย!างไรก็ตาม
ไม!ว!าจะเป�นการต้ังเป"าหมายแบบมุ!งการเรียนรู�หรือการต้ังเป"าหมายแบบมุ!งผลงานเป"าหมายท้ังสอง
ลักษณะนี้ต!างก็มีความสําคัญต!อผู�เรียนเช!นกันโดยจากงานวิจัยท่ีผ!านมาจํานวนหลายงานพบว!าบุคคล
ท่ีมีการต้ังเป"าหมายมุ!งการเรียนรู�ร!วมกับมีการต้ังเป"าหมายมุ!งผลงานจะมีกระบวนการทํางานท่ีดีและ
ประสบผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ (Ainley, 1993; Bouffard et al., 1995; Fox et al., 1994; 
Wentzel, 1991) ท้ังนี้ลักษณะการต้ังเป"าหมายของแต!ละบุคคลข้ึนอยู!กับลักษณะความแตกต!างของ
แต!ละบุคคลไม!ว!าจะเป�นเพศอายุวัฒนธรรมรวมถึงบริบททางสิ่งแวดล�อมท่ีแตกต!างกันและในแต!ละ
บุคคลก็จะมีลักษณะของการต้ังเป"าหมายท่ีหลากหลายโดยมักจะมีการต้ังเป"าหมายในท้ังสองลักษณะ
ควบคู!กันท้ังนี้อาจข้ึนอยู!กับสถานการณ,ท่ีแตกต!างกัน สอดคล�องกับทฤษฎีของ Bandura (1986); 
Locke และ Latham (1984) ท่ีกล!าวว!าการต้ังเป"าหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงทําให�บุคคลเกิด
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แรงจูงใจมีแรงกระตุ�นในการแสดงพฤติกรรมต!างๆส!งผลต!อการรับรู�ความสามารถและความพึงพอใจ
ในตนเองโดยกระบวนการต้ังเป"าหมายบุคคลจะมีการประเมินเปรียบเทียบผลการกระทาท่ีบุคคลได�
ต้ังข้ึนมาและการต้ังเป"าหมายท่ีมีลักษณะท�าทายจะส!งผลต!อผลการกระทําของบุคคลท่ีจะมีผลสัมฤทธิ์
ท่ีสูงกว!าการต้ังเป"าหมายท่ีง!ายเกินไปและถ�าบุคคลบรรลุผลตามเป"าหมายท่ีท�าทายท่ีต้ังไว�ได�ก็จะเกิด
ความพึงพอใจและมีความพยายามมากข้ึนในการต้ังเป"าหมายในครั้งต!อไปซ่ึงถือเป�นส!วนสําคัญท่ีมี
แนวโน�มส!งผลให�ผู�เรียนมีอัตมโนทัศน,ทางบวกสูงข้ึนด�วย 
 
10. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 

 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ มา
ประยุกต,ใช�เป�นแนวทางของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก
ผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน เพ่ือบุคลิภาพกับการขาย ถือเป�น พฤติกรรมท่ีเฉพาะตัวของ     
แต!ละบุคคล (Weiten, 1989) ที่ทําให�แตกต!างจากบุคคลอื่น ทั้งนี้การอธิบายเรื่องแนวความคิด
บุคลิกภาพ ยังมีส!วนเก่ียวข�องและได�รับการอธิบายจากศาสตร,ด�านจิตวิทยา อีกด�วย 
 10.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 

  ฮิลการ,ดและแอตคินสัน (Hilgard and Atkinson, 1979) ได�ให�ความหมายไว�ว!า 
บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบต!างๆ ของการกระทํา รวมท้ังวิธีคิดโดยจะทําหน�าท่ีกําหนดแนวทางใน
การปรับตัวของบุคคลต!อสิ่งแวดล�อม และพล็อตนิก (Plotnik, 1989) ได�ให�ความหมายไว�ว!า
บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของแต!ละบุคคลในรูปแบบความคิด ความรู�สึก การแสดง
พฤติกรรมในการตอบสนองต!อบุคคล สถานการณ,และสิ่งแวดล�อมต!างๆ ทางสังคมรวมถึงเวย,เทน 
(Weiten, 1989) ได�ให�ความหมายไว�ว!าบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต!ละ
บุคคลซ่ึงเป�นลักษณะพฤติกรรมท่ีค!อนข�างคงทนถาวรสอดคล�องกับวอร,เชล (Worchel, 1989) ได�ให�
ความหมายไว�ว!าบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมทั้งหลาย ซึ่งรวมไปถึงความคิดและอารมณ,ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของแต!ละบุคคลโดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นจะค!อนข�างถาวร นอกจากนี้ยังส!งผล
ต!อวิธีการท่ีบุคคลจะใช�ในการปรับตัวให�เข�ากับสิ่งแวดล�อมอีกด�วยอีกท้ังดาร,ลีกลูคซ,เบิร,กและคินชลา 
(Darly Glucksberg and Kinchla, 1991) ได�ให�ความหมายไว�ว!า บุคลิกภาพ หมายถึงแบบแผนของ
ความคิดความรู�สกึรวมไปถึงการแสดงออกของแต!ละคน ถึงแม�ว!าจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและ
สถานการณ,ไปอย!าไรก็ตาม แต!บุคลิกภาพก็ยังคงที่จึงทําให�บุคคลนั้นเกิดความแตกต!างกันไปจาก
บุคคลอ่ืนตลอดจนแคทเทลล, (Cattell. 1970: 2-3) ได�ให�ความหมายไว�ว!า บุคลิกภาพเป�นสิ่งช!วยใน
การทํานายได�ว!าบุคคลจะทําอะไรในสถานการณ,ท่ีกําหนดให�บุคลิกภาพเป�นเรื่องพฤติกรรมท้ังหมด
ของบุคคลท้ังท่ีเป�ดเผยและซ!อนเร�นอยู!ภายใน 

  ความหมายของคําว!า“บุคลิกภาพ”ที่ได�กล!าวมาแล�วนั้น สรุปได�ว!าบุคลิกภาพ 
หมายถึงลักษณะโดยส!วนรวมของบุคคล ซ่ึงประกอบไปด�วยลักษณะภายนอกได�แก!รูปร!าง หน�าตา
กิริยาท!าทาง และลักษณะภายใน ได�แก! นิสัยใจคอความคิดความเชื่อ ทัศนคติค!านิยม อารมณ,ซ่ึงเป�น
ตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกจนกลายเป�นเอกลักษณ,เฉพาะตัว อันมีผลทําให�บุคคล
นั้นแตกต!างไปจากคนอ่ืน 
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 10.2 แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพ (Theories of Personality)  
  ทฤษฎีบุคลิกภาพหมายถึงแนวทางท่ีนักจิตวิทยาใช�ในการอธิบายธรรมชาติของ

บุคลิกภาพท่ีเก่ียวข�องกับโครงสร�าง (Struture) กระบวนการ (Process) และสาระสําคัญ (Content) 
เพ่ือให�เข�าใจความแตกต!างของบุคลิกภาพท่ีเกิดข้ึนในแต!ละบุคคล 

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห,ของฟรอยด, (Psychoanalysis Theory) ซิกมันด,ฟรอยด,  
จิตแพทย,ชาวเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป�นผู �ก !อตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะหข้ึน โดยอาศัยข�อมูลและ
ประสบการณ,,จากการรักษาผู�ปOวยในคลินิกของเขา ฟรอยด,ได�ให�ความสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพการ
แสดงออกของแต!ละคนเป�นอย!างมากและได�อธิบายทฤษฎีบุคลิกภาพของบุคคล ไว�ดังนี้ (เติมศักด์ิ 
คทวณิช, 2547: 235-239) 

   ทฤษฎีโครงสร�างบุคลิกภาพ (Structure of Personality) ฟรอยด,พบว!าโครง
สร�างบุคลิกภาพของบุคคลเกิดจากความขัดแย�งกันระหว!างพลังทางจิต 3 ส!วน ได�แก!อิด (Id) อีโก� 
(Ego) และซูเปอร,อีโก� (Super Ego) โดยพลังท้ัง 3 ส!วนนี้จะอยู!ในจิตท้ัง 3 ระดับ 

1.1 อิดเป�นพลังงานทางจิตท่ีซ!อนอยู!ภายในจิตใต�สํานึกเป�นส!วนใหญ!พลังงาน
ทางจิตหมายถึงความอยากความต�องการกิเลส และตัณหาท้ังหลาย ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแล�วจะพยายาม
หาทางออกโดยไม!สนใจในโลกแห!งความเป�นจริงว!าจะเป�นไปได�หรือไม! ฟรอยด,กล!าวว!าอิดของบุคคล
จะเกิดจากสัญชาตญาณ 2 ประเภท ได�แก! 

1.1.1 สัญชาตญาณแห!งการดํารงชีวิตอยู! (Life Instinct) ซ่ึงเป�นสัญชาตญาณท่ี
จะกระตุ�นให�บุคคลแสวงหาสิ่งท่ีทําให�เกิดความสุขความสบายและความพึงพอใจแก!ตน ในบรรดา
สัญชาตญาณแห!งการมีชีวิตอยู!นั้น ฟรอยด,จะให�ความสําคัญกับความต�องการทางเพศ (Sexual) มาก
ท่ีสุดแต!ความต�องการทางเพศในทัศนะของฟรอยด,นั้นไม!ได�หมายถึงความต�องการความสุขจากการมี
เพศสัมพันธ,เท!านั้น ยังครอบคลุมถึงความต�องการความสุข ความพึงพอใจ หรือความสะดวกสบาย      
ทุกอย!างเช!นต�องการเครื่องปรับอากาศเพราะเย็นสบาย ต�องการความสุขจากการรับประทานอาหาร
ระดับเชลล,ชวนชิม หรือมีความสุขกับการเรียนวิชาท่ีชอบ 

1.1.2 สัญชาตญาณแห!งความตาย (Death Instinct) เป�นสัญชาตญาณท่ี
กระตุ�นให�บุคคลเกิดการเอาชนะ ต!อสู�ท�าทายซ่ึงฟรอยด,ได�ให�ความสําคัญกับความก�าวร�าว (Aggression) 
มากท่ีสุดตัวอย!างความก�าวร�าว ได�แก!ความต�องการท่ีจะได�รับการคัดเลือกข้ึนเป�นหัวหน�างาน จึง
พยายามขยันทําทุกอย!างเพื่อให�ผู �บังคับบัญชาเลือกตน แม�กระท่ังการทะเลาะเบาะแว�ง ชกต!อย      
ทําร�ายร!างกายรวมกระท่ังทําสงครามระหว!างกัน 
    แต!ในระหว!างความต�องการทางเพศกับความก�าวร�าว สัญชาตญาณท่ีมี
อิทธิพลต!อมนุษย,มากคือ ความต�องการทางเพศ ด�วยเหตุผลนี้ฟรอยด,จึงอธิบายว!าบุคลิกภาพของ
มนุษย,ท่ีแสดงออกมานั้น จะตอบสนองความต�องการทางเพศของตนเป�นส!วนใหญ!สําหรับบุคคลท่ีมี
บุคลิกภาพแบบอิดนั่นจึงมักแสดงอะไรตามสัญชาตญาณของตนโดยไม!สนใจอะไรท้ังสิ้นเพียงเพ่ือให�
ตนเองได�รับความสุขและความพอใจเพียงอย!างเดียว 

1.2 อีโก�เป�นพลังงานท่ีจะอยู !ในจิตสํานึกและก่ึงจิตสํานึกเป�นส!วนใหญ!เป�น
พลังงานทางจิต ท่ีจะทําหน�าท่ีบริหารพลังจากฝOายอิดและฝOายซูเปอร,อีโก�ให�สมดุลและแสดงออกให�
สอดคล�องกับโลกแห!งความเป�นจริง ท่ีสังคมยอมรับหรือเหมาะสมกับเหตุผลในสถานการณ,นั้น แต!ท้ังนี้
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ต�องข้ึนอยู !กับความแข็งแกร!งหรือความอ!อนแอของอีโก�ในแต!ละบุคคลนั้นด�วยสําหรับบุคคลท่ีมี
บุคลิกภาพแบบอีโก� (Ego Personality) นั้นมักจะแสดงออกมาตามเหตุผลความเป�นจริงท่ีตน
พิจารณาแล�วว!าเหมาะสมและถูกต�อง 

1.3 ซูเปอร,อีโก�เป�นพลังงานท่ีอยู!ภายในจิตสํานึกเป�นส!วนใหญ!ท่ีรวมตัวข้ึนจาก
การเรียนรู�ในระเบียบ กฎเกณฑ,กติกากฎของศีลธรรม และกฎหมายของสังคม ซูเปอร,อีโก�เป�นตัวบอก
ให�รู�ว!าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดควรหรือไม!ควรจึงมีลักษณะตรงข�ามกับอิด มีหน�าท่ีคอยควบคุม
ความต�องการทางเพศและความก�าวร�าวในอิดไม!ให�แสดงออก ซูเปอร,อีโก�จะควบคุมอิดได�ดีแค!ไหน
ข้ึนอยู!กับว!าซูเปอร,อีโก�ของบุคคลนั้นแข็งแกร!งมากน�อยเพียงใด สําหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ
ซูเปอร,อีโก� (Superego Personality) มักจะชอบทาตามระเบียบ กฎเกณฑ,กติกาและกฎหมายอย!าง
เคร!งครัดยึดม่ันในทฤษฎีและมีอุดมคติสูง 

    การท่ีบุคคลแสดงบุคลิกภาพในรูปแบบใดออกมานั้นย!อมข้ึนอยู!กับความ
ขัดแย�งกันระหว!างพลังทางจิตท้ังสามส!วนนี้ว!าพลังงานทางจิตส!วนใดจะมีอํานาจเหนือกว!า บุคคลก็จะ
แสดงบุคลิกภาพออกมาตามอิทธิพลของพลังงานทางจิตฝOายท่ีมีอํานาจนั้น แต!ถ�าเม่ือใดท่ีพลังงาน
ระหว!างอิดกับซูเปอร ,อีโก� มีความขัดแย�งกันอย!างรุนแรงมากเกินไป บางครั้งอีโก�จะหาทาง
ประนีประนอมเพ่ือลดความขัดแย�งนั้นให�น�อยลง โดยใช�วิธีการปรับตัวท่ีเรียกว!ากลวิธานในการป"องกัน
ตัวเอง (Defense Mechanisms) ถ�าทําสําเร็จจะช!วยให�บุคคลนั้นกลายเป�นโรคจิตและโรคประสาท  
ในท่ีสุด 

2. ทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห, (Analytical Psychology Theory) ผู�ก!อต้ังทฤษฎีนี้
ได�แก!คาร,ล จี. จุง นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร,แลนด, (Carl G. Jung, อ�างถึงใน เติมศักด์ิคทวณิช, 2547: 
239-242) แนวความคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร,ล จี. จุง นั้นจําแนกเป�นส!วนสําคัญได� 2 ส!วน ดังนี้ 

2.1 โครงสร�างบุคลิกภาพ (Structure of Personality) บุคลิกภาพตามความหมาย
ของคาร,ล จี. จุง  คือ จิต (Psyche) ซ่ึงประกอบด�วยระบบต!างๆเป�นส!วนๆ มาทํางานรวมกัน ได�แก! 

2.1.1 อีโก จุงเชื่อว!าอีโก�เป�นศูนย,กลางแห!งบุคลิกภาพของบุคคลซ่ึงอยู!ใน       
ส!วนของจิตสํานึก(conscious) ซ่ึงประกอบไปด�วยความจําความรู�สึกนึกคิดการตัดสินใจและการมีสติ
ซ่ึงเป�นส!วนสําคัญที่บุคคลจะสามารถรับรู �เก่ียวกับตนเองได�ตลอดเวลา จึงเท!ากับว!าอีโก�เป�น
ตัวกําหนดบทบาท หน�าท่ีและความเป�นเอกลักษณ,เฉพาะของแต!ละบุคคล 

2.1.2 จิตใต�สํานึกส!วนบุคคล (Personal Unconscious) ส!วนนี้จะอยู!ถัด
จากอีโก�ลงไป เป�นส!วนท่ีประกอบไปด�วยประสบการณ,ต!างๆท่ีเคยอยู!ในจิตสํานึกมาก!อนแต!ได�ถูกกดลง
สู!จิตใต�สํานึก (Unconscious) ด�วยกลไกทางจิต ท้ังนี้เนื่องจากความต�องการท่ีจะลืมประสบการณ,,
เหล!านั้นเพราะเป�นความเจ็บปวดเป�นทุกข,หรือไม!พอใจเป�นต�น ต!อมาภายใต�สถานการณ,เหล!านั้น           
สิ่งแวดล�อมหรือ ได�รับสิ่งเร�าท่ีเหมาะสมประสบการณ,,เหล!านั้นอาจจะผลักดันข้ึนมาสู!จิตสํานึกท่ีรับรู�ได�
อีกครั้งประสบการณ,,ต!างๆ ภายในจิตใต�สํานึกส!วนบุคคล (Personal Unconscious) นี้ถ�าได�รับการ
รวบรวมให�เป�นกลุ!มหรือหมวดหมู!ของความรู �สึก (Constellation) ที่เป�นอันหนึ่งอันเดียวกันแล�ว        
คาร,ล จี. จุง เรียกการเกิดสภาวะเช!นนั้นว!าปม (Complex) ดังนั้นเท!ากับว!าจิตใต�สํานึกส!วนบุคคลจึง
เป�นแหล!งรวบรวมปมของบุคคลไว�มากมายเช!น ปมเก่ียวกับแม! (Mother Complex) เกิดจากการจัด
กลุ!มหรือหมวดหมู!ของประสบการณ,,ต!างๆ เก่ียวกับแม! เช!น ความรู�สึกความจําต!างๆ ท่ีได�รับจากแม!จน
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ก!อตัวข้ึนเป�นปมเม่ือพลังจากปมนี้มีมากจะกลายเป�นจุดศูนย,กลางในการควบคุมบุคลิกภาพของบุคคล
นั้นให�ทําตามสิ่งท่ีแม!พูดแม!สั่งแม!คิด หรือสิ่งท่ีเป�นความประสงค,ของแม!แม�กระท่ังการเลือกภรรยาก็จะ
เลือกบุคคลซ่ึงมีลักษณะคล�ายคลึงกับแม!ของตน เป�นต�น อย!างไรก็ตาม ประสบการณ,ต!างๆ ท่ีรวมกลุ!มหรือ
หมวดหมู!ข้ึนเป�นปมนั้นอาจกลับข้ึนมาสู!จิตสํานึกได�อีกครั้งถ�าอยู!ในสถานะการณ,ท่ีเหมาะสม 

2.1.3 จิตใต�สํานึกส!วนท่ีสะสมประสบการณ, ,ในอดีตชาติ (Collective 
Unconscious) คาร,ล จี. จุง อธิบายว!าจิตใต�สํานึกส!วนนี้จะทําหน�าท่ีสะสมประสบการณ,,ต!างๆ ท่ีทุก
คนได�รับเป�นมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ต้ังแต!เริ่มต�นมีมนุษย,เกิดข้ึนภายในโลกเป�นครั้งแรกด�วย
เหตุนี้คาร,ล จี. จุง เชื่อว!ามนุษย, ทุกคน ทุกตระกูล ทุกเชื้อชาติและทุกเผ!าพันธุ,ต!างก็มีประสบการณ,ใน
จิตใต�สํานึกส!วนท่ีสะสมประสบการณ,,ในอดีตชาติท่ีเป�นต�นฉบับเดียวกันท้ังสิ้น โดยบันทึกเป�นข�อมูล 
อยู!ในสมองแล�วถ!ายทอดกันมาแต!ละรุ!นยาวนานตลอดจนถึงป�จจุบัน ด�วยเหตุนี้ในการแสดงพฤติกรรม
บางอย!างของมนุษย,ท่ัวโลกจึงอธิบายจากต�นฉบับท่ีถูกบันทึกไว�ต้ังแต!อดีตชาติได�เหมือนกันหมดเช!น 
ทําไมเด็กทารกจึงเกิดมากับความพร�อมท่ีจะรับรู�และสร�างสัมพันธภาพอันดีกับแม!เป�นอันดับแรก ถ�า
อธิบายตามแนวคิดของคาร,ล จี. จุงนั้นเป�นเพราะว!าเด็กได�รับประสบการณ,,ความสัมพันธ,กับแม!มา
ต้ังแต!อดีตชาติภายใต�จิตใต�สํานึกส!วนที่สะสมประสบการณ,,ใน อดีตชาติจึงทําให�มีพื้นฐานเช!นนี้มา
ตลอดจนถึงป�จจุบัน 

2.1.4 หน�ากาก (Persona) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีจะต�องแสดง
บทบาทไปตามความคาดหวังของสังคมและเป�นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามท่ีสังคมกําหนด
หรือเป�นการแสดงออกเพ่ือให�ได�รับการยอมรับและสร�างความประทับใจบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้นในบางครั้ง
บุคลิกภาพของบุคคลท่ีเกิดจากการใช�หน�ากากจึงอาจจะมีความขัดแย�งกับบุคลิกภาพท่ีแท�จริงภายใน
ตัวบุคคลนั้นได�เท!ากับว!าหน�ากากจึงทําหน�าท่ีควบคุมบุคลิกภาพส!วนท่ีไม!ดีท่ีแท�จริงของบุคคลไม!ให�
ปรากฎออกมาต!อสังคมภายนอก ความขัดแย�งระหว!างบุคลิกภาพเหล!านี้ถ�าเกิดบ!อยครั้งในหลายๆ 
เรื่องอาจจะทําให�บุคคลนั้นขาดความเป�นตัวของตนเองกลายเป�นคนสวมหน�ากากเข�าหาผู�อ่ืน หรือเป�น
คนท่ีมีความขัดแย�งในใจได� 

2.1.5 ลักษณะซ!อนเร�น (Anima or Animus) คาร,ล จี. จุงเชื่อว!ามนุษย,มี
ลักษณะท้ังสองเพศอยู!ในคนคนเดียวกัน โดยจะเห็นได�จากการท่ีเพศชายจะมีความนุ!มนวลและอ!อนโยน
ซ่ึงเป�นลักษณะของเพศหญิงอยู!ในตัว คาร,ล จี. จุงเรียกลักษณะเช!นนี้ว!าแอนิมา (Anima) ส!วนผู�หญิง
จะมีความเข�มแข็งกล�าหาญ และเด็ดขาดซ่ึงเป�นลักษณะของเพศชาย ซ!อนเร�นอยู!ในตัวเช!นกัน จึงเรียก
ลักษณะเช!นนี้ว!าแอนิมัส (Animus) จากลักษณะทั้งสองเพศที่ซ!อนเร�นอยู!นี้จึงทําให�ผู�ชายเข�าใจ
ธรรมชาติของผู�หญิงและผู�หญิงก็มีความเข�าใจธรรมชาติของผู�ชายได�ด�วยตัวของตัวเอง 

2.1.6 เงาแฝง (Shadow) เป�นภาพหรืออาร,คีไทปvรูปแบบหนึ่งท่ีก!อตัวมา
จากสัตว,ก!อนจะมีวิวัฒนาการมาเป�นมนุษย,หรืออาจกล!าวได�ว!าเงาแฝงเป�นสัญชาตญาณของสัตว,ท่ีจะ 
ส!งผลให�มนุษย,แสดงความชั่วร�าย ก�าวร�าวและปOาเถ่ือน รวมท้ังพฤติกรรมต!างๆ ท่ีขัดแย�งกับกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม เงาแฝงเหล!านี้จะถูกควบคุมและปกป�ดโดยหน�ากาก หรือเก็บ
กดไว�ในจิตใต�สํานึก 

2.2 ลักษณะบุคลิกภาพของแต!ละบุคคล จากโครงสร�างทางบุคลิกภาพท่ี
คาร,ล จี. จุงได�อธิบายไว�คาร,ล จี. จุง จึงแบ!งลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลไว� 2 ประเภทคือ 
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2.2.1 แบบเก็บตัว (Introvert) เป�นบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีแน�วโน�มเป�น
พวกเก็บตัว ชอบความสงบเงียบไม!ชอบการเข�าสังคมข้ีอาย พอใจท่ีจะอยู!เบ้ืองหลังขาดความม่ันใจใน
ตนเอง ชอบใช�วิธีหนีป�ญหามากกว!าเผชิญป�ญหา ส!วนดีของบุคลิกภาพแบบเก็บตัวนี้มักจะเป�นบุคลิก
ของนักประดิษฐ,และนักคิดค�นท้ังหลายแต!ส!วนเสียมักจะเกิดอาการซึมเศร�าแยกตัวและไม!สนใจสังคม 

2.2.2 แบบแสดงตัว (Extrovert) เป�นบุคลิกภาพประเภทแสดงตัว ชอบ        
เข�าสังคมรักความสนุกสนาน ชอบการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ,ท่ีเป�นจริง มีมนุษยสัมพันธ,ดีกล�า      
ท่ีจะแสดงออก ชอบความเป�นผู�นําต�องการเป�นที่รู �จักของคนทั่วไป คบคนง!าย ชอบเผชิญป�ญหา
มากกว!าการหนีป�ญหา 

    อย!างไรก็ตาม ในความเป�นจริงจะพบว!าคนบางคนจะมีบุคลิกภาพแบบ
กลางๆ กล!าวคือ มักจะมีบุคลิกภาพเป�นไปตามสถานการณ,เช!น ในสถานการณ,หนึ่งอาจมีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว ในอีกสถานการณ,หนึ่งอาจเป�นแบบเก็บตัวก็ได�คาร,ล จี. จุงจัดคนประเภทนี้อยู!ในพวก
แอมบิเวิร,ต 

    สรุปได�ว!า บุคลิกภาพ เป�นองค,ประกอบท่ีสําคัญของศักยภาพนักขาย ท่ีจะมี
ส!วนช!วยเสริมสู!การเป�นนักขายท่ีดี ท่ีพนักงานต�องให�ความสนใจ และเป�นองค,กอบท่ีสําคัญท่ีจะช!วยให�
พนักขายประสบความสําเร็จได�ในการขาย 

 
11. แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับความกระตือรือร�น 
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิง
รุกผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดเก่ียวกับความ
กระตือรือร�น มาประยุกต,ใช�เป�นแนวทางของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!ง
เป"าหมายเชิงรุกผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน เพื่อคัดเลือกแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับการวิจัยนี้ โดยการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนี้ ประกอบด�วย
ความหมายของความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข�องกับความกระตือรือร�น เพื่ออธิบายถึงการ
กระบวนการเรียนรู�ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกได� โดยมีเนื้อหาท่ีได�ศึกษาดังต!อไปนี้ 
 11.1 ความหมายของความกระตือรือร�น  
   ความกระตือรือร�นเป�นคุณสมบัติที่มาคู!กับความเพียร คนที่มีความกระตือรือร�น 
คือ คนที่มีความเพียร เป�นคนที่มีความรักก�าวหน�า  และรู�จักรับผิดชอบหน�าที่ได�ดีที่สุด  คน
กระตือรือร�นคือคนท่ีรักหน�าท่ีการงาน  ตรงข�ามกับคนเฉ่ือยชาซ่ึงอาจเบ่ือการทํางานหรือเกียจคร�านท่ี
จะทํางาน  วิธีท่ีจะสร�างความกระตือรือร�น  ทางจิตวิทยาสอนว!าให�คนมีจุดหมายปลายทาง  ให�ใฝOสูง
ในการทํางานหรือให�ทํางานแข!งขันกับคนอ่ืนหรือแข!งกับเวลา  การใฝOสูงในการทํางาน โดยดูคนท่ีเก!ง
กว!าเราหรือตําแหน!งสูงกว!าเราขั้นหนึ่ง  พยายามไล!ให�ทันเขา  การแข!งขันย!อมทําให�บุคคลมีมานะ
มากกว!าปกติและพยายามทําให�ดียิ่ง ๆ ข้ึน (สมิต อาชวนิจกุล, 2550) 
 11.2 แนวคิดท่ีเก่ียวกับความกระตือรือร�น 
   ความกระตือรือร�นเป�นส!วนหนึ่งของ ทฤษฎีการเรียนรู� (learning theory) โดย
การเรียนรู�คือกระบวนการท่ีทําให�คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได�จากการได�ยิน
การสัมผัส การอ!าน การใช�เทคโนโลยี การเรียนรู�ของเด็กและผู�ใหญ!จะต!างกัน เด็กจะเรียนรู�ด�วยการ
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เรียนในห�อง การซักถาม ผู�ใหญ!มักเรียนรู�ด�วยประสบการณ,ที่มีอยู! แต!การเรียนรู�จะเกิดข้ึนจาก
ประสบการณ,ท่ีผู�สอนนําเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ,ระหว!างผู�สอนและผู�เรียน ผู�สอนจะเป�นผู�ท่ีสร�าง
บรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออํานวยต!อการเรียนรู� ท่ีจะให�เกิดข้ึนเป�นรูปแบบใดก็ได�เช!น ความเป�น
กันเอง ความเข�มงวดกวดขัน หรือความไม!มีระเบียบวินัย สิ่งเหล!านี้ผู�สอนจะเป�นผู�สร�างเง่ือนไข และ
สถานการณ,เรียนรู�ให�กับผู�เรียน ดังนั้น ผู�สอนจะต�องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมท้ังการสร�าง
ปฏิสัมพันธ,กับผู�เรียน โดยทฤษฏีท่ีอยู!ภายใต�การเรียนรู�มีดังนี้ 

1. ทฤษฎีของความกระตือรือร�น (Motivation Theory) ทฤษฎีนี้กล!าวว!า ความสามารถ
ในการเรียนรู�ขึ้นอยู!กับความต้ังใจท่ีจะเรียนรู� ท้ังนี้ ข้ึนอยู!กับความสนใจ ความกังวล การประสบ
ความสําเร็จและผลท่ีจะได�รับด�วย เช!น ถ�าทําอะไรแล�วได�ผลดี เด็กจะรู�สึกว!า ตนเองประสบความสําเร็จ 
ก็จะมีความกระตือรือร�น 

2. ทฤษฎีการเรียนรู�จาก การเก็บข�อมูล (Retention Theory) ทฤษฎีนี้กล!าวว!า 
ความสามารถในการเรียนรู�ขึ้นอยู!กับ ความสามารถที่จะ เก็บข�อมูล และเรียกข�อมูลท่ีเก็บเอาไว�
กลับคืนมา ท้ังนี้รวมถึง รูปแบบของข�อมูล ความมากน�อยของข�อมูล จากการเรียนรู�ข้ันต�น แล�วนําไป
ปฏิบัติ 

3. ทฤษฎีการเรียนรู�โดยใช�การโยกย�ายปรับเปลี่ยนข�อมูล (Transfer Theory) 
ทฤษฎีนี้กล!าวว!า การเรียนรู�มาจาก การใช�ความเชื่อมโยง ระหว!าง ความเหมือน หรือความเก่ียวข�อง
ระหว!างข�อมูลใหม!กับข�อมูลเก!า ทฤษฎีนี้ข้ึนอยู!กับ ข�อมูลข้ันต�นท่ีเก็บเอาไว�ด�วยเช!นกัน 

4. ทฤษฎีการเรียนรู�แบบมีส!วนร!วมอย!างจริงจัง (Active Participation Theory) 
ทฤษฎีนี้กล!าวว!า ความสามารถ ในการเรียนรู� ข้ึนอยู!กับ ความอยากจะเรียนรู� และมีส!วนร!วม ถ�ามี
ความอยากเรียนรู� และอยากมีส!วนร!วมมาก ความสามารถในการเรียนรู�ก็จะมีมากข้ึน 

5. ทฤษฎีการเรียนรู�จากการเก็บรวบรวมและการดําเนินการจัดการกับข�อมูล 
(Information Processing Theory) ทฤษฎีนี้ ประกอบด�วย 2 ส!วน คือ ส!วนแรกพูดถึง ความสามารถใน
การจําระยะสั้นของสมอง ซ่ึงมีขีดจํากัด สามารถเก็บข�อมูลเป�นกลุ!มก�อน (Chunking) ได�ประมาณ 7 
ข�อมูล หรือ 5-9 คือ 7 บวกลบ 2 ข�อมูลก�อนนี้เป�นข�อมูลท่ีมีความหมาย ซ่ึงอาจเป�นตัวเลข หรือคําพูด 
หรือตําแหน!งของตัวหมากรุก หรือใบหน�าคน เป�นต�น ส!วนท่ี 2 พูดถึง TOTE มาจาก Test-Operate-
Test-Exit ทฤษฎีนี้นําเสนอโดย มิลเลอร, (Miller) และคณะ กล!าวว!า ต�องมีการประเมินว!า ได�มีการ
กระทําท่ีบรรลุวัตถุประสงค,หรือไม! ถ�าหาก บอกว!าไม!บรรลุวัตถุประสงค, ก็จะต�องมีการกระทํา หรือ
ปฏิบัติการใหม!เพ่ือ ให�บรรลุวัตถุประสงค, ทฤษฎีนี้เป�นทฤษฎีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา 

6. ทฤษฎีการสร�างองค,ความรู�ด�วยตนเอง หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม 
(Constructionism) เป�นทฤษฎีการเรียนรู� อีกทฤษฎีหนึ่ง ตามความเห็นของ อลัน ชอว, (Alan 
Shaw) กล!าวว!า เคยคิดว!า ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม เป�นทฤษฎีเก่ียวกับ การศึกษาเรียนรู� แต!ความ
จริง มีมากกว!า การเรียนรู� เพราะสามารถนําไปใช�ใน สภาวะการเรียนรู� ในสังคม ได�ด�วย ชอว, ดําเนิน
การศึกษา เรื่องรูปแบบ และ ทฤษฎีการเรียนรู�  และพัฒนา เขาเชื่อว!า ในระบบการศึกษา มี
ความสําคัญต!อเนื่องไป ถึง ระบบโครงสร�างของสังคม เด็กท่ีได�รับ การสอนด�วย วิธีให�อย!างเดียว หรือ 
แบบเดียว จะเสียโอกาส ในการพัฒนาด�านอ่ืน เช!นเดียวกับสังคม ถ�าหากมีรูปแบบ แบบเดียว ก็จะ
เสียโอกาส ท่ีจะมีโครงสร�าง หรือพัฒนา ไปในด�านอ่ืน ๆ เช!นกัน 
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12. แนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ! 
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ, 
มาประยุกต,ใช�เป�นแนวทางของการพัฒนาเพราะมนุษยสัมพันธ,เป�นท้ังศาสตร,และศิลปv ท่ีสําคัญอย!าง
ยิ่งท่ีต�องเรียนรู�เพ่ือสามารถ ปรับตัวให�อยู!ร!วมกับผู�อ่ืนได�อย!างมีความสุข มีความเข�าใจและสามารถ
ครองใจผู�อื่น นําไปสู!การยอมรับและการสร�างความสัมพันธ,อันดี เพื่อใช�ชีวิตอย!างมีคุณภาพ มี
ประโยชน,ต!อตนเองและผู�อ่ืน 
 12.1 ความหมายของมนุษยสัมพันธ! 
   คําว!า มนุษยสัมพันธ, (Human Relations) มีนักวิชาการให�ความหมายไว�อย!าง
หลากหลาย พอสรุป ได�ว!า มนุษยสัมพันธ, หมายถึง สภาพความสัมพันธ, ของมนุษย,ท่ีเอ้ืออํานวยต!อ
การดํารงชีวิตร!วมกันอย!างราบรื่น หรือทํางานร!วมกันอย!างมีประสิทธิภาพ และทุกฝOายต!างก็มีความ
พึงพอใจทุกด�าน  
  ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย, (2554: 3) ให�ความหมายของมนุษยสัมพันธ, หมายถึง การ
ติดต!อ เกี่ยวข�องกันระหว!างบุคคล เพื่อให�เกิดความรักใคร!ชอบพอ ความร!วมมือร!วมใจในการทํา
กิจกรรม ให�บรรลุเป"าหมาย และการดําเนินชีวิตให�มีความราบรื่น  
   เดวิส (Davis, 1957: 9) ให�ความหมายว!า มนุษยสัมพันธ,คือ วิธีการก!อให�เกิด
วัตถุประสงค, และแรงกระตุ�นร!วมกันในกลุ!มคน ช!วยส!งเสริมให�กลุ!มคนมีความปรารถนาจะทํางาน
ร!วมกันให� ได�ผล  
   ฟลิปโป (Flippo, 1966: 15) ให�ความหมายว!า มนุษยสัมพันธ,คือการรวมคนให�มา
ทํางานร!วมกันในลักษณะท่ีมุ!งให�เกิดความร!วมมือ ประสานงาน ความคิดริเริ่มสร�างสรรค, เพ่ือบังเกิดผล 
บรรลุเป"าหมาย จึงสรุปได�ว!า มนุษยสัมพันธ, หมายถึง การติดต!อสัมพันธ,กับผู�อ่ืนด�วยสัมพันธภาพท่ีดี 
เพ่ือให�การดํารงชีวิตอยู!ในสังคมอย!างมีความสุข นําไปสู!การยอมรับ การนับถือ เกิดศรัทธาจน สามารถ
สร�างสรรค,งานท้ังส!วนบุคคลและส!วนรวมให�ประสบความสําเร็จ 
 12.2 ปรัชญาพ้ืนฐานของมนุษย!สัมพันธ!  
   แนวความเชื่อเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ, มีอิทธิพลต!อปฏิบัติการเพ่ือสร�างความสัมพันธ,
อันดีต!อกัน เรียม ศรีทอง (2540: 11) ได�กล!าวถึงหลักความเชื่อ 3 ประการ ดังนี้ 

1. มนุษย,ทุกคนมีคุณค!าแห!งความเป�นคนเท!าเทียมกัน ไม!เลือกเพศ วัย วรรณะ 
การศึกษา หรือฐานะเศรษฐกิจ มนุษย,ทุกคนรักชีวิต มนุษย,ต�องการติดเก่ียวข�องกันฉันท,มิตร มีความ
ปรารถนาดี และต�องการปฏิบัติจากผู�อ่ืนอย!างมีเกียรติ ต�องการเป�นคนท่ีมีคุณค!าและมีความสําคัญ 
การใช�อํานาจ หรือพลังจากภายนอกมาข!มขู! บังคับบุคคล มิใช!พฤติกรรมท่ีให�การยอมรับและให�เกียรติกัน 

2. มนุษย,เกี่ยวข�องกับความต�องการไม!มีสิ้นสุด เม่ือมนุษย,ได�รับการสนองตอบใน
ระดับหนึ่ง ก็ย!อมก!อให�เกิดความสัมพันธ,อันดีต!อกันในระดับหนึ่งได�เช!นกัน ระหว!างความต�องการ
ทางด�านวัตถุกับจิตใจ แม�ว!าบางครั้งมีความสมบูรณ,ทางด�านวัตถุ แต!ก็มิได�เป�นเครื่องแสดงว!า ความ
ต�องการทางจิตใจสมบูรณ,ไปด�วย 

3. มนุษย,เป�นเพ่ือนร!วมทุกข, ท่ีต�องมีชีวิตเวียนว!ายอยู!ในสังสารวัฏเหมือนกัน ฉะนั้น
การแสดงออกซ่ึงเมตตาต!อกัน โดยไม!จํากัดพรมแดน จะนํามาซ่ึงการอยู!ร!วมกันอย!างไม!เบียดเบียน
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ก!อให�เกิดสันติสุขร!วมกัน ความสงบสุขของสังคม ข้ึนอยู!กับความสามารถของมนุษย,ในการแสดงความ
เมตตาต!อกัน 
  สมพร สุทัศนีย, (2554: 25-28) ได�กล!าวถึงปรัชญาพ้ืนฐานของมนุษยสัมพันธ, ท่ี
หมายถึงความเชื่อพ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ,ในเรื่องมนุษย, ดังนี้ 

1. มนุษย,ทุกคนมีศักด์ิศรี ในการติดต!อสัมพันธ,กับมนุษย,นั้นต�องยอมรับว!ามนุษย,
ทุกคนมีคุณค!าของความเป�นคนเท!ากัน มนุษย,มีความสามารถเฉพาะตัว ทุกคนอยากจะได�รับการ
ยอมรับนับถือ การยกย!องสรรเสริญ แต!ไม!ปรารถนาจะได�รับการดูถูกเหยียดหยามไม!ว!าเขาจะเป�นใคร 
มีฐานะอย!างไร ในการคบหาสมาคมหรือทํางานร!วมกันกับผู�อ่ืนในองค,การนั้นบุคคลจะต�องยอมรับ ให�
เกียรติยกย!องเพ่ือนร!วมงาน คือจะต�องยอมรับว!าทุกคนมีค!าแห!งความเป�นคนเท!าเทียมกัน ถ�าบุคคล
ยอมรับความเท!าเทียมกัน มนุษยสัมพันธ,ย!อมเกิดข้ึน มนุษยสัมพันธ,จะเชื่อมโยงให�แต!ละคนรวมกัน
เป�นกลุ!ม เป�นสังคม เป�นคณะบุคคลหรือองค,การได� การคํานึงถึงศักด์ิศรีของมนุษย,ได�แก! การยกย!อง
ให�เกียรติซ่ึงกันและกัน เป�นต�น 

2. มนุษย,ต�องการการจูงใจ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของมนุษย,ย!อมเกิดจาก
แรงจูงใจภายใน อันได�แก! ความต�องการพ้ืนฐาน ซ่ึงมาสโลว, กล!าวไว�ในแนวคิดข�อหนึ่งว!า “มนุษย,ทุก
คนมีความต�องการและความต�องการเกิดขึ้นตลอดเวลาไม!มีที่สิ้นสุด” ความต�องการดังกล!าวได�แก!
ความต�องการทางกาย ความต�องการความม่ันคงปลอดภัย ความต�องการความรัก ความต�องการ
เกียรติยศชื่อเสียง และความต�องการตระหนักในตน การสร�างมนุษยสัมพันธ,จึงอยู!บนพ้ืนฐานความเชื่อ
ท่ีว!าความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองย!อมก!อให�เกิดมนุษยสัมพันธ,และนําไปสู!การทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ กล!าวอีกนัยหนึ่งว!า มนุษย,ต�องการการจูงใจหรือการกระตุ�นให�คนอยากทํางานโดยใช�
สิ่งจูงใจหรือรางวัล ซ่ึงได�แก! การจัดสิ่งแวดล�อมท่ีดีในการทํางาน ให�เสรีภาพในการแสดงความคิดการ
ยกย!องให�เกียรติและให�สวัสดิการต!าง ๆ เป�นต�น 
  ในการติดต!อสัมพันธ,หรือในการบริหารงาน ถ�าผู�บริหารตระหนักในเรื่องนี้ และไม!
ละเลยท่ีจะให�แรงจูงใจแก!ผู�ร!วมงานแล�ว มนุษยสัมพันธ,ท่ีดีก็เกิดข้ึน มนุษยสัมพันธ,เป�นป�จจัยท่ีสําคัญ
ในการบริหารงานและควบคุมงานเป�นอย!างยิ่งแนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ,แนวคิดเก่ียวกับมนุษย
สัมพันธ,เป�นความรู�เบ้ืองต�นท่ีใช�เป�นแนวทางในการสร�างมนุษยสัมพันธ, แบ!งออกเป�น 3 แนวคิด คือ 
แนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย, แนวคิดในเรื่องของสังคมไทย และแนวคิดในเรื่องธรรมชาติของ
องค,การ  

1. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย, ได�แก! ความแตกต!างระหว!างบุคคล การ
คํานึงถึงบุคคลในลักษณะผลรวม พฤติกรรมของมนุษย,ย!อมก!อให�เกิดข้ึนได�และจูงใจได� มนุษย,มีคุณค!า
และศักด,�ศรี มนุษย,มีความซับซ�อนมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ความแตกต!างระหว!างบุคคล (Individual differences) นอกจากบุคคลจะ
มีความคล�ายคลึงกันแล�วบุคคลยังมีความแตกต!างกันมากมายหลายประการ เช!น รูปร!างหน�าตา การ
แสดงออก อารมณ, ความรู�สึก ความคิด สิ่งต!าง ๆ เหล!านี้เป�นผลมาจากพันธุกรรมส!วนหนึ่งและ
ประสบการณ,อีกส!วนหนึ่ง ดังนั้น การเข�าใจตนเองและผู�อ่ืน นอกจากจะเข�าใจความคล�ายคลึงกันแล�ว 
ยังต�องเข�าใจความแตกต!างของมนุษย,อีกด�วย จึงจะทําให�เราสามารถปฏิบัติต!อผู�อ่ืนได�ถูกต�อง
เหมาะสมยิ่งข้ึนและก!อให�เกิดมนุษยสัมพันธ,ท่ีดีต!อกัน 
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1.2 การคํานึงถึงบุคคลในลักษณะผลรวม (A whole person) เราไม!อาจศึกษา
บุคคลโดยการแยกศึกษาเป�นส!วนย!อย ๆ แต!ละส!วน แต!ต�องศึกษาท้ังกาย อารมณ, สังคม สติป�ญญา 
ตลอดจนถึงสถานการณ,ท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู!อีกด�วย ดังนั้นการท่ีผู�บริหารจะมอบหมายงานให�บุคคลใน
องค,การ มิใช!จะมอบหมายให�ตามความรู�ความสามารถแต!เพียงอย!างเดียวเท!านั้น แต!ควรคํานึงถึง
ความพอใจท่ีบุคคลนั้นจะทํางานด�วย 

1.3 พฤติกรรมเป�นสิ่งท่ีก!อให�เกิดข้ึนได�และจูงใจได� (A caused behavior) ทาง
จิตวิทยาเชื่อว!า พฤติกรรมเกิดจากความต�องการ ซึ่งถือว!าความต�องการเป�นแรงขับหรือแรงจูงใจ
ภายในท่ีทําให�เกิดพฤติกรรม นอกจากพฤติกรรมจะเกิดจากแรงจูงใจภายในแล�ว เรายังสามารถทําให�
มนุษยแสดงพฤติกรรมโดยใช�สิ่งจูงใจภายนอกได� เช!น ให�รางวัล คําชมเชย ให�ความรักความสนใจ
ให�บริการท่ีดี และอ่ืน ๆ สําหรับในองค,การถ�าผู�บริหารต�องการให�พนักงานมีความขยัน รักงานร!วมมือ
ในการทํางาน ผู�บริหารก็วางเงื่อนไขโดยใช�รางวัลเป�นเครื่องล!อ เช!น เพิ่มเงินเดือนหรือโบนัสให�
พนักงานท่ีขยันทํางานหรือทํารายได�ให�แก!บริษัทในระดับสูง 

1.4 มนุษย,มีคุณค!าและศักด์ิศรี (Dignity) มนุษย,ทุกคนเป�นคนมีคุณค!า มีศักด์ิศรี
เท!าเทียมกัน ฉะนั้นการปฏิบัติต!อผู�ร!วมงานในองค,การควรเป�นไปในลักษณะของการยกย!องให�เกียรติ
สุภาพ อ!อนน�อม ไม!วางอํานาจ หรือขู!บังคับ ผู�บริหารท่ีฉลาดจะต�องตระหนักถึงเรื่องนี้เป�นอย!างยิ่ง
เพราะเราไม!อาจจะซ้ือความร!วมมือได�ด�วยเงินเพียงอย!างเดียว 

1.5 มนุษย,มีความซับซ�อน (Complex) มนุษย,เป�นสัตว,ชั้นสูงท่ีมีความซับซ�อน
และพฤติกรรมผันแปรอยู!ตลอดเวลาตามความต�องการหรือแรงจูงใจท่ีมีอยู!นอกจากพฤติกรรมของ
มนุษย,จะผันแปรไปตามแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอกแล�ว พฤติกรรมยังผันแปรไปตามเวลาและ
สถานการณ,ต!าง ๆ อีกด�วย บางครั้งจะมีปฏิสัมพันธ,ระหว!างแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในท่ี 
ทําให�เกิดพฤติกรรมซับซ�อนยิ่งข้ึน เช!นบุคคลพยายามเรียนหนังสือเพ่ือให�ได�รับรางวัล ขณะเดียวกัน
การได�รับรางวัลเป�นการสนองความต�องการการยอมรับของสังคมด�วย 

2. แนวคิดในเรื่องลักษณะของสังคมไทย ลักษณะสังคมไทยที่เก่ียวข�องกับมนุษย
สัมพันธ,มีหลายประการ เช!น เป�นสังคมท่ีเน�นตัวบุคคลมากกว!าป�ญหา เป�นสังคมอํานาจนิยม อิสระ
นิยมหรือมีความเป�นป�จเจกชนนิยม ลักษณะต!าง ๆ ได�มาจากผลงานวิจัยของชาวไทยและชาว
ต!างประเทศ มีสาระโดยสังเขป ดังนี้ 

2.1 เป�นสังคมท่ีเน�นตัวบุคคลมากกว!าป�ญหา คือคนไทยจะให�ความสําคัญแก!ตัว
บุคคลมากกว!าหลักการ ป�ญหา หรือแนวคิด ตัวอย!างท่ีเห็นได�ชัด คือ การท่ีบุคคล 2 คน ถกเถียงกันใน
ท่ีประชุมเก่ียวกับแนวคิดท่ีไม!ตรงกัน เม่ือออกจากท่ีประชุมก็โกรธเคืองกัน เพราะคนไทยคิดว!าเม่ือ
ตําหนิหรือวิจารณ,แนวคิดของเรา ก็คือเขาวิจารณ,ตัวเรานั่นเอง ความคิดนี้เป�นความคิดท่ีไม!ถูกต�อง 

2.2 เป�นสังคมอํานาจนิยม (Thinapan Nakata, 1975: 55) ความสัมพันธ,
ระหว!างบุคคลจึงเป�นไปในลักษณะของผู�ใหญ!กับผู�น�อย ผู�น�อยจะต�องเคารพเชื่อฟ�งผู�ใหญ! ไม!ว!าผู�ใหญ!
จะผิดหรือถูก ลักษณะของสังคมจึงเน�นระบบอาวุโส (Segaller, 1979: 17) การติดต!อสัมพันธ,กันจึง
เน�นในเรื่องอายุมากกว!าเพศ นอกจากนี้คนในสังคมจะยกย!องให�เกียรติผู�มีตา แหน!งสูง ในการแสดง
ความคิดเห็นหรือการโต�แย�งนั้น คนไทยถือว!าเป�นการไม!สุภาพ และไม!บังควรท่ีจะแสดงความคิดเห็น
โต�แย�งผู�มีตา แหน!งสูงกว!า การตัดสินใจท่ีมาจากเบ้ืองบนและเชื่อฟ�งจากเบ้ืองล!างจึงจะเป�นการแสดง
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ความเคารพ การยอมรับอานาจจากผู�มีอานาจเหนือกว!าจึงเป�นเรื่องธรรมดาและเป�นลักษณะเฉพาะ
ของสังคมไทย 

2.3 สังคมไทยยึดถืออิสรนิยม คนไทยรักอิสรภาพและชอบทา สิ่งต!าง ๆ ตาม
สบายไม!ชอบมีกฎเกณฑ,มาบังคับ ไม!ชอบใครมาควบคุมมากนัก จึงอาจกล!าวได�ว!ามีความเป�นป�จเจก
ชนนิยม คือเป�นตัวของตัวเองในระดับสูง (กมล สมวิเชียร, 2516: 47) 

3. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติขององค,การ มีข�อสมมติฐานว!า องค,การมีธรรมชาติ
ดังนี้ 

3.1 องค,การเป�นระบบสังคม กิจกรรมทางสังคมภายในองค,การจึงอยู!ภายใต�กฎ
ของสังคม การแสดงบทบาทและสถานภาพของบุคคลจึงต�องเป�นไปตามสังคม พฤติกรรมบางอย!าง
ได�รับอิทธิพลจากกลุ!ม กลุ!มสังคมจึงมีอิทธิพลต!อพฤติกรรมของบุคคลเป�นอย!างยิ่ง 

3.2 องค,การเป�นศูนย,รวมความสนใจ องค,การเกิดข้ึนเพราะคนมีความสนใจ
ร!วมกัน ในขณะเดียวกัน บุคคลก็มีอิสระในการเลือกว!าจะเข�าร!วมในองค,การหรือไม! ฉะนั้นผู�บริหาร
องค,การย!อมตระหนักในเรื่องการจูงใจให�บุคคลมีความสนใจนั้นคงอยู!ตลอดไปแนวคิดดังกล!าวจะเป�น
แนวทางให�บุคคลในองค,การ ในสังคม ได�ตระหนักและใช�เป�นประโยชน,ในการสร�างมนุษยสัมพันธ,ให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 12.3 ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ! 
   ธรรมชาติของมนุษย,จาเป�นต�องมีความสัมพันธ,เก่ียวข�องกับบุคคลต!าง ๆ ต้ังแต!ใน
ครอบครัว สังคม และในการทํางานในองค,การต!าง ๆ โดยเฉพาะในการทํางานท่ีต�องเก่ียวข�องกับ
บุคคล หลายครั้งเม่ือบุคคลต�องเก่ียวข�องสัมพันธ,หรือทํางานด�วยกันมักจะพบป�ญหาความขัดแย�งความ
ไม!เข�าใจกัน ไม!ชอบกัน ไม!อยากเห็นหน�าหรือพูดคุยกัน มีอคติต!อกัน อิจฉาริษยากัน มีพฤติกรรมท่ีทํา
ให�เกิดความไม!พึงพอใจกันและกัน และอาจจะถึงข้ันไม!สามารถทํางานร!วมกันเป�นทีมได� (รัตติกรณ, 
จงวิศาล, 2550: 14) มีการศึกษาวิจัยจานวนมาก พบข�อสังเกตตรงกันว!า คนท่ีมีความสามารถในการ
ทํางาน มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเทคนิคการทํางาน ไม!ประสบความสําเร็จในการทํางาน มี
ป�ญหาในการทํางานเป�นต�นว!า ปรับตัวไม!ได�กับองค,กร หรือต�องออกจากงาน มักเป�นผู�ที่ขาด
ความสามารถในการสร�างสัมพันธ,กับผู�อ่ืน (Interpersonal competence) ความรู�เก่ียวกับมนุษย
สัมพันธ,มิใช!เป�นเพียงวิชาเริ่มต�นเรียนในห�องเรียนเท!านั้น แต!มนุษยสัมพันธ,เริ่มต�นต้ังแต!การมีปฏิสัมพันธ,
กันในครอบครัว ญาติ มิตรสหาย และจากประสบการณ,การทํางาน 
   ในป�จจุบัน ประเทศต!าง ๆ ท่ัวโลก ได�ให�ความสนใจคุณภาพชีวิตของมนุษย, โดย
เน�นการพัฒนาตนและความต�องการภายในของบุคคลมากกว!าวัตถุนิยม บุคคลต�องตัดสินใจระหว!าง
เงินกับความรู�สึกสําเร็จในจิตใจ ต�องการบูรณาการงานกับวิถีชีวิตให�มากข้ึน ซ่ึงเดิมไม!ได�มีการพิจารณา
เรื่องเหล!านี้มาก!อนเลย ผู�บริหารงานท่ีดีมักจะใช�วิธีเสนอคา ถามใหม! ๆ ต!อผู�ร!วมงานของเขา เช!น“เรา
จะทําให�มันดีข้ึนได�อย!างไร และเราสามารถไปถึงเป"าหมายของเราได�หรือไม!” ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความสนใจ
ร!วมกัน มนุษยสัมพันธ,ได�รับการพิจารณาให�เข�าไปมีบทบาทในวิชาชีพต!าง ๆ ในระยะต!อมามากข้ึน 
(เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, รัตนา ประเสริฐสม และ เรียม ศรีทอง, 2544: 128-129) 
   การสร�างความสัมพันธ,ระหว!างบุคคลนั้น เป�นเรื่องของคนโดยตรง ท้ังท่ีเป�นเรื่อง
ส!วนตัวและส!วนรวม ส!วนตัว หมายถึง การสร�างความสัมพันธ,ในครอบครัว ส!วนรวม หมายถึง การ
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สร�างความสัมพันธ,นอกบ�านกับเพ่ือนร!วมงาน นายจ�าง ลูกจ�าง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีส!วนเก่ียวข�อง ดังนั้น
มนุษยสัมพันธ,จึงมีความสําคัญต!อบุคคลเป�นอย!างยิ่ง ในท่ีนี้จะกล!าวถึงความสําคัญของมนุษยสัมพันธ, 
4 ด�าน คือ ด�านการดําเนินชีวิตในสังคม ด�านการบริหารงานในองค,การ ด�านเศรษฐกิจ และด�าน
การเมือง 

1. ความสําคัญท่ีมีต!อการดาเนินชีวิตในสังคม มีดังนี้ 
1.1 มนุษยสัมพันธ,มีความสําคัญต!อการดําเนินชีวิต คือช!วยให�มนุษย,ไม!ว�าเหว! 

โดยธรรมชาติมนุษย,ส!วนมากจะเกิดความเงียบเหงา ว�าเหว! จึงต�องหาเพ่ือน หรือกลุ!มคน ไว�เป�นเพ่ือน
คลายความเงียบเหงา มนุษย,ต�องการความสําเร็จ การสร�างมนุษยสัมพันธ,ทําให�มนุษย,ได�รับการ
ช!วยเหลือ การร!วมมือร!วมใจในการทํางานเพ่ือให�เกิดความสําเร็จ มนุษย,ต�องการความม่ันคงปลอดภัย
ท้ังด�านร!างกายและจิตใจ การมีมนุษยสัมพันธ,ท่ีดีต!อกัน ย!อมทําให�เกิดการช!วยเหลือปกป"องคุ�มครอง
ให�แก!กัน และมนุษยสัมพันธ,จะช!วยให�มนุษย,ได�รับความรัก และการยอมรับ เม่ือมนุษย,ต�องการให�       
คนอ่ืนรักและยอมรับตน เขาก็จะสร�างความสัมพันธ,โดยการให�ความรักและการยอมรับผู�อ่ืนก!อน 
เช!นกัน 

1.2 มนุษยสัมพันธ,มีความสําคัญต!อคุณภาพชีวิต ชีวิตท่ีมีคุณภาพ คือชีวิตท่ีดีมี
ความสุข มนุษยสัมพันธ,ย!อมทําให�บรรลุเป"าหมายได� เพราะจุดมุ!งหมายสุดท�ายของมนุษยสัมพันธ,คือ 
การทําให�ตนเองมีความสุข ผู�อ่ืนมีความสุข และสังคมมีคุณภาพ 

2. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ,ท่ีมีต!อการบริหารงานในองค,การมนุษยสัมพันธ, 
นอกจากจะนําไปใช�ในชีวิตส!วนตัว ในครอบครัว ในหมู!เพ่ือนฝูง ซ่ึงนับได�ว!าเป�นความสัมพันธ,แบบไม!
เป�นทางการ แล�วยังสามารถปรับเป�นความสัมพันธ,แบบทางการใช�ในองค,การต!าง ๆ ได�อย!างกว�างขวางทุก
องค,การ ท่ีมีบุคคลทํางานร!วมกันเพ่ือความสําเร็จขององค,การ ผู�บริหารย!อมตระหนักดีว!า มนุษยสัมพันธ,
เป�นป�จจัยสําคัญอันดับแรกที่ส!งผลต!อความสําเร็จของงานท่ีตนรับผิดชอบ โดยเฉพาะการสร�าง
ความสัมพันธ,กับพนักงานในองค,การกล!าวคือ 

2.1 พนักงานในองค,การล�วนแต!มีความแตกต!างกันท้ังทางด�านภูมิหลัง ความ
ต�องการสติป�ญญา อารมณ, และความรู�สึก ผู�บริหารจําเป�นต�องรู�หลักในการครองใจพนักงาน และหลัก
ในการสนองความต�องการ นั่นคือการสร�างมนุษยสัมพันธ,เพ่ือให�การทํางานราบรื่น 

2.2 ความเจริญทางด�านสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ประกอบกับความ
ซับซ�อนในการบริหารงาน เช!น มนุษย,มีความต�องการมากข้ึน และซับซ�อนข้ึน ผู�บริหารจะต�องใช�
ความรู�และศิลปะในการสนองความต�องการเหล!านั้น 

2.3 พนักงาน หรือข�าราชการท่ีมีวุฒิสูงข้ึน ย!อมจะเรียกร�องสิ่งต!าง ๆ เพ่ิมข้ึน
พนักงานหรือข�าราชการเหล!านั้นต�องการผู�นา ท่ีมีมนุษยสัมพันธ,ท่ีเยี่ยมยอด 

2.4 ผลจากการวิจัยเก่ียวกับหน�าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน�างานเป�นจํานวน
มากพบว!า ผู�บริหารส!วนใหญ!ใช�เวลา 50-75% ทํางานเก่ียวข�องกับคน ผู�บริหารจําเป�นต�องใช�กลวิธีใน
การสร�างมนุษยสัมพันธ,เพ่ือให�เกิดความร!วมมือ ร!วมใจ และเพ่ือให�งานบรรลุเป"าหมาย 

3. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ,ในด�านเศรษฐกิจและธุรกิจเม่ือสังคมเปลี่ยนจาก
สังคมเกษตรกรรม เป�นอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จึงทําให�เกิดการแข!งขันข้ึน การแข!งขันทําให�
ผู�บริโภคเกิดความพึงพอใจท่ีจะซ้ือสินค�าและบริการ การจะโน�มน�าวจิตใจผู�บริโภคนั้น มิใช!อยู!ท่ี
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คุณภาพสินค�า และราคาย!อมเยาเท!านั้น หากแต!เป�นการรู�จักปฏิบัติตามหลักมนุษยสัมพันธ, เช!นรู�จัก
ยกย!องให�เกียรติ ชมเชย ให�บริการท่ีดี เอาอกเอาใจผู�บริโภคเป�นต�นสิ่งนี้ล�วนเป�นการสร�างมนุษยสัมพันธ,
ทั้งสิ้น เจ�าของธุรกิจผู�ใดที่มีมนุษยสังพันธ,ดีกับผู�บริโภคย!อมจะเป�นผู�ชนะในการแข!งขัน ธุรกิจ
เจริญก�าวหน�า เศรษฐกิจก็จะดีข้ึนเป�นเงาตามตัว 

4. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ,ในด�านการเมืองผู�นําทางการเมืองย!อมต�องมี
มนุษยสัมพันธ,กับสมาชิกในคณะรัฐบาลของตนเพ่ือความอยู!รอด เพ่ือความม่ันคงของตนเองและพรรค
การเมืองหรือคณะรัฐบาล หากผู�นําทางการเมืองมีมนุษยสัมพันธ,ดีต!อกัน ทําให�ทุกคนมีความสุขและ
บริหารงานได�อย!างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐบาลจะมีความม่ันคง อีกด�านหนึ่งคือ ความสัมพันธ,ระหว!าง
ผู�นา รัฐบาลกับราษฏร ก!อนจะได�เข�ามาเป�นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร เขาได�หาเสียงและสร�างมนุษย
สัมพันธ,กับประชาชน โดยสัญญาไว�ว!าเม่ือเขาได�รับเลือกเป�นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรแล�ว เขาจะ
ช!วยเหลือ บรรเทาทุกข,ยากแก!ราษฎรกลุ!มท่ีเลือกเขา เขาก็ต�องปฏิบัติตามสัญญาและทําตนเหมือนเดิม 
ไม!เย!อหยิ่งถือตัว สุภาพอ!อนน�อมเหมือนเดิมทุกอย!าง เขาก็จะได�รับความรัก ความเชื่อถือ และ
ไว�วางใจจากประชาชนตลอดไป ไม!ว!าจะเป�นการเลือกต้ังสมัยใดนอกจากนี้ การสร�างความสัมพันธ,ท่ีดี
ระหว!างประเทศก็เป�นสิ่งสําคัญอย!างยิ่ง หากผู�นําของประเทศมีมนุษยสัมพันธ,ท่ีดีกับต!างประเทศ 
เหตุการณ,ท่ีเลวร�ายจะกลายเป�นดี เช!น การเป�ดประตูเมืองให�ต!างประเทศเข�ามาติดต!อค�าขาย การเข�า
มาลงทุนในประเทศหรือการเป�ดการค�าเสรีเป�นต�น (สมพร สุทัศนีย,, 2554: 15-18) 
   กล!าวโดยสรุป การวิเคราะห,แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด เป�นกรอบความคิดท่ี
ผู�วิจัยได�นํามาเป�นฐานในการวิเคราะห, เพื่อนําไปสู! องค,ประกอบหลัก และองค,ประกอบย!อยของ
เอกสารโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย 
แบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย,  
 
 13. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิง
รุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย,นี้ ผู�วิจัยได�ศึกษางานวิจัยท้ังในและต!างประเทศ
เพ่ือเป�นแนวทางการวิจัยดังต!อไปนี้ 
 13.1 งานวิจัยในประเทศ 
  จิรภา อรรถพร (2557) ดําเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุก
ออนไลน,เพ่ือส!งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู�ของนิสิตปริญญาบัณฑิต” การวิจัยครั้งมีมีวัตถุประสงค,เพ่ือ 
พัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน,เพ่ือส!งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู�ของนิสิตปริญญาบัณฑิต กลุ!ม
ตัวอย!างท่ีใช�ในการพัฒนารูปแบบนี้ คือ ผู�เชี ่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบ จํานวน 5 คน และ
ผู�เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบ 5 คน เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก! แบบสัมภาษณ,
ผู�เชี ่ยวชาญ และแบบประเมินรูปแบบ ผลการวิจัยพบว!า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด�วย 9 
องค,ประกอบ ดังนี้ 1) บทบาทผู�สอน 2) บทบาทผู�เรียน 3) ระบบจัดการเรียนรู� 4) เนื้อหาของบทเรียน 
5) การสอนโดยเน�นผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง 6) การติดต!อสื่อสารผ!านเทคโนโลยี 7) กระบวนการส!งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู� 8) การสะท�อนการเรียนรู�ของผู�เรียน และ 9) การวัดและประเมินผล รูปแบบ
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การสอนเชิงรุกออนไลน,เพื่อส!งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู� มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันศึกษาค�นคว�า              
2) ข้ันเชื่อมโยงป�ญหา 3) ข้ันระดมสมอง 4) ข้ันสังเกตการณ, และ 5) ข้ันสะท�อนคิด 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข�องเมื่อดําเนินการศึกษาแล�ว ผู�วิจัยได�นําผลการวิจัย คือ
องค,ประกอบส!วนต!างๆ มาใช�โดยนําแนวคิดและทฤษฎีมาใช�ในการศึกษา นําผลการศึกษาและ
ข�อเสนอแนะมาพัฒนาต!อยอดและปรับปรุงในงานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ดวงเนตร ธรรมกุล, ขวัญเมือง แก�วดําเกิง และอัจศรา ประเสริฐสิน (2557) 
ดําเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร�างองค,กรแห!งความสุขด�วย
MapHR” มีวัตถุประสงค,3 ประการ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมฝyกอบรมฯโดยประเมินจากความต�องการ
จําเป�นในการจัดอบรม 2) เพ่ือเปรียบเทียบความรู�ก!อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการและ 3) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการด�วยMapHRกลุ!มตัวอย!างคือผู�บริหารนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย,ผู�ท่ีทําหน�าท่ีด�านบุคลากรหรือนักสร�างสุของค,กรจากองค,กรภาคเอกชนท่ีสนใจสมัคร
เข�าร!วมโครงการและมีข�อมูลในฐานข�อมูลตรวจสอบสุขภาวะองค,กรจํานวน 55 คนจาก 29 องค,กร
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยได�แก! 1) แบบทดสอบความรู�การเสริมสร�างองค,กรสุขภาวะด�วยMapHRมีค!า
สัมประสิทธิ์ของคอนบราคแอฟฟOา (α) เท!ากับ 0.341 และ 2) โปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกอบด�วย 2.1) เอกสารคู!มือก�าวไปสู!องค,กรสุขภาวะก�าวไปเป�น Happy Workplace และ 
2.2) ชุดฝyกออกแบบกระบวนการสร�างสุขในองค,กรวิเคราะห,ข�อมูลด�วยสถิติพ้ืนฐาน t-test และการ
วิเคราะห,เนื้อหา(Content analysis) ผลการวิจัยพบว!าโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯประกอบด�วย 
9 กิจกรรมผลการเปรียบเทียบความรู�หลังการอบรมสูงกว!าก!อนการอบรมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และผลการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการได�จากการถอดบทเรียนพบว!า
สิ่งท่ีได�รับมีความคุ�มค!าได�ความรู�ได�เข�าใจเครื่องมือท่ีใช�ในการตรวจสอบสุขภาวะองค,กรได�เครือข!าย
รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทราบสภาวะขององค,กรรู�จักจุดแข็งจุดอ!อนขององค,กรเพ่ือนําไปปรับปรุง    
ผู�เข�าอบรมเห็นควรจัดอบรมในลักษณะแบบนี้ต!อไปและเครือข!ายท่ีเกิดข้ึนควรจะมีการติดต!อสื่อสาร
ซ่ึงกันและกันรวมท้ังการสร�างสุขในองค,กรเป�นสิ่งท่ีสําคัญและควรมีการจัดอย!างต!อเนื่องเพ่ือนําไปสู!
การปฏิบัติการสร�างสุขสําหรับคนในองค,กรสืบไป 
  จากงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข�องนี้  เ ม่ือดําเนินการทบทวนวรรณกรรมแล�วทําให�เห็น
ถึงรูปแบบ แนวคิดและวิธีการดําเนินงานวิจัย ผู�วิจัยจึงนําวิธีการเหล!านี้มาใช�ในงานวิจัยการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, 
  ชัชวิทย, สงวนภักร,, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล และ พาสนาจุลรัตน, (2557) ชื่อ
งานวิจัย “ผลของการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตป�ญญาศึกษา
ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปgท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,วิทยาเขตบางเขน” 
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ!งหมายเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างความสุขในการเรียนตามแนวจิตต
ป�ญญาศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปgท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,วิทยา
เขตบางเขนผลการศึกษาค�นคว�าพบว!านิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปgท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,วิทยาเขตบางเขนท่ีได�รับโปรแกรมการเสริมสร�างความสุขในการเรียนตามแนวจิตต
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ป�ญญาศึกษามีความสุขในการเรียนมากขึ้นอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปgท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,วิทยาเขตบางเขนท่ีได�รับโปรแกรม
การเสริมสร�างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตป�ญญาศึกษาหลังการทดลองมีความสุขในการเรียน
มากกว!านิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปgท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,วิทยาเขตบางเขนท่ี
ไม!ได�รับโปรแกรมการเสริมสร�างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตป�ญญาศึกษาอย!างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยได�ดําเนินการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ซ่ึงเก่ียวข�องกับ
พฤติกรรมของบุคคลทําให�มีความสอดคล�องกันกับงานวิจัยท่ีกําลังศึกษา จึงเป�นประโยชน,ในการ
สังเกตพฤติกรรมเม่ือดําเนินการสัมภาษณ, และนําแนวคิดในงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้มาใช�เป�นเครื่องมือ
มาประยุกต,ใช�ในการสัมภาษณ,กลุ!มตัวอย!างของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ      
นักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ดลพิวัฒน, ปรีดาวิภาต และคณะ (2555) ได�ดําเนินการศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย,ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย” มีวัตถุประสงค,เพ่ือศึกษา
กลยุทธ,การบริหารจัดการของบริษัทอสังหาริมทรัพย,ของประเทศไทยในด�านการตลาด ด�านการเงิน 
ด�านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย, และด�านกระบวนการทํา งานสําหรับช!วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
และได�ศึกษาถึงพฤติกรรมและป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต!อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย,ของผู�บริโภค
ในช!วงเศรษฐกิจถดถอย เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย,ท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ในการดํา เนินกิจการให�อยู!รอดในช!วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสอดคล�องกับพฤติกรรมของผู�บริโภค 
โดยใช�เครื่องมือในการวิจัยประกอบด�วย การวิจัยเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ,เชิงลึก ในการรวบรวม
ข�อมูลจากผู�บริหารของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย,เพ่ือท่ีอยู!อาศัยท่ีดําเนินการเป�นระยะเวลา 5 
ปgข้ึนไป การเสวนากลุ!มเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนากรอบการบริหารจัดการ
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย,เพ่ือท่ีอยู!อาศัยแบบผสมในช!วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการวิจัยเชิง
ปริมาณด�วยแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคในตลาด
อสังหาริมทรัพย,เพ่ือท่ีอยู!อาศัย สรุปการปรับตัวและกลยุทธ,ต!างๆท่ีผู�ประกอบการพิจารณาเลือกใช�ใน
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกล!าวคือกลยุทธ,ด�านการเงิน กลยุทธ,ด�านการตลาด กลยุทธ,ด�านการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย, และกลยุทธ,ด�านกระบวนการทํางาน 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เม่ือผู�วิจัยได�ดําเนินการศึกษา ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับ
อสังหาริมทรัพย,และเป�นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยจึงได�นําผลการศึกษาของงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้มา
ดําเนินการต!อยอดเพ่ือให�สอดคล�องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!ง
เป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  กัมปนาท อาชา และคณะ (2555) ได�ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรม
เครือข!ายเพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” การวิจัยนี้มี
ความมุ!งหมายเพ่ือสร�างหลักสูตรทดลองใช�หลักสูตรและประเมินหลักสูตรฝyกอบรมเครือข!ายเพ่ือการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ!มตัวอย!างคือบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วยแบบทดสอบก!อนและ
หลังฝyกอบรมและแบบประเมินความพึงพอใจต!อหลักสูตรและสถิติท่ีใช�คือค!าเฉลี่ยส!วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานและค!าการทดสอบผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1.ผลการจัดทําหลักสูตรฝyกอบรมเครือข!ายเพ่ือ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรฝyกอบรมเครือข!าย
เพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามประกอบด�วย 8 หน!วย
การเรียนรวมระยะเวลา 27 ชั่วโมงหรือประมาณ 3 วันในการพัฒนาเน�นการนําไปสู!การปฏิบัติได�จริงมี
แนวทางการเรียนรู�หลากหลายได�แก!เรียนรู�ด�วยตนเองการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงการประชุมกลุ!ม
ย!อยการระดมสมองการเรียนรู�แบบบูรณาการการศึกษาดูงานและการติดตามประเมินผลมีการ
ประเมินผู�เข�ารับการฝyกอบรมก!อนและหลังและมีการประเมินระหว!างการฝyกอบรมมีเกณฑ,การ
ประเมินท่ีชัดเจน2.ผลการประเมินการใช�หลักสูตรฝyกอบรมเครือข!ายเพ่ือการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากการนําหลักสูตรไปทดลองใช�ในการฝyกอบรม
เครือข!ายเพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและหน!วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน 33 คนเม่ือวันท่ี 20, 25 และ 27 กันยายน 2555 ณห�องประชุมชั้น 
4 อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและดําเนินการประเมินปรากฏผลดังนี้ 2.1 ผู�เข�ารับ
การฝyกอบรมมีความรู�ความเข�าใจสูงขึ้นกว!าก!อนฝyกอบรมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .012.2   
ผู�เข�ารับการฝyกอบรมมีความพึงพอใจต!อหลักสูตรในระดับมากค!าเฉลี่ย4.21 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง ได�ทราบถึงวิธีของการฝyกอบรมทั้งก!อนฝyกและหลัง
ฝyกอบรม ทําให�ทราบถึงเทคนิควิธีการท่ีจะนํามาประยุกต,ใช�ในการสัมภาษณ,ของกลุ!มตัวอย!างได�ดีของ
การวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  สุริยา อุ!มน�อย (2555) ศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธ,การบริหารโครงการในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย,เพ่ือการแข!งขันอย!างยั่งยืนกรณีศึกษากลุ!มบริษัท เจ�าพระยามหานคร จํากัด 
(มหาชน)” พบว!า ป�ญหาท่ีก!อให�เกิดความล!าช�าในการก!อสร�างโครงการคอนโดมิเนียมขององค,กรนั้นมี
หลายป�จจัยด�วยกัน ซ่ึงป�จจัยแรกเกิดจากการขาดแคลนแรงงานของผู�รับเหมารายย!อยในแต!ละ
กิจกรรม ป�จจัยท่ีสองคือป�จจัยจากการบริหารวัสดุก!อสร�างท่ีไม!สอดคล�องหรือเพียงพอต!อการใช�งาน 
ป�จจัยท่ีสามเกิดจากการบริหาร Cash Flow ท่ีไม!ทันต!อการเบิกจ!าย และป�จจัยท่ีสี่เกิดจากผู�รับเหมา
รายย!อยขาดทักษะทางด�านฝgมือแรงงาน ซึ่งในแต!ละป�จจัยนั้นมีหลายสาเหตุท่ีเป�นต�นเหตุให�งาน
ก!อสร�างล!าช�า ผู�ศึกษาจึงเสนอแนวทางในการแก�ไขป�ญหา ระยะยาวไว� 4 ด�าน ได�แก! พัฒนา
กระบวนการก!อสร�างให�แล�วเสร็จทันตามกําหนดเพ่ือสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า พัฒนาฝgมือ
แรงงานทักษะบุคลากรต!อเนื่องให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย!างมีประสิทธิภาพลดการแก�ไขงาน 
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป�นในการก!อสร�างให�เพียงพอและทันต!อความต�องการใช�งาน และบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนให�เกิดสภาพคล!องท่ีเหมาะสมต!อการสนับสนุนงานก!อสร�าง ซ่ึงสามารถเลือกใช�กล
ยุทธ,เพ่ิมทักษะให�กับพนักงานและผู�รับเหมา พัฒนากระบวนการเบิก – จ!าย พัฒนากระบวนการ
จัดซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ CRM สําหรับ Supplier ปรับปรุงระบบการบริหาร Cash Flow
เพ่ิมผลผลิตการก!อสร�าง เพ่ิมประสิทธิภาพการก!อสร�าง พัฒนากระบวนการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการส!งมอบ สร�างความพึงพอใจลูกค�า ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือ
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เครื่องจักร ลดอัตราการลาออกของพนักงาน และกลยุทธ,พัฒนาเทคโนโลยีในการทํางานสําหรับ
นํามาใช�ในการแก�ไขป�ญหาในแต!ละด�านตามลําดับความสําคัญ 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ทําให�ทราบถึงกลยุทธ,ต!างๆท่ีทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย,
นํามาใช� และทราบถึงป�ญหาของธุรกิจเช!นเดียวกัน ผู�วิจัยจึงได�นําป�ญหาและแนวทางในการพัฒนามา
ประยุกต,ใช�ในการสอบถามแนวคิดของกลุ!มตัวอย!างของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  เฉลิมรักษ, สุรัสวดี (2555) ได�ศึกษาเรื่อง “ป�จจัยทางการตลาดท่ีมีผลต!อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกใช�บริการฝากขายอสังหาริมทรัพย,กับบริษัทตัวแทนนายหน�าอสังหาริมทรัพย,ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว!า กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ! เป�นเพศหญิงมากกว!าเพศชาย มีกลุ!ม
อายุมากกว!า 30 ปgข้ึนไปมีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท!า มีอาชีพเป�น
พนักงานบริษัทเอกชน มีเงินเดือนมากกว!า 20,000 บาทข้ึนไป ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต!อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกใช�บริการ พบว!าป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต!อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช�บริการขายฝากกับ
บริษัทตัวแทนนายหน�า ในป�จจัยด�านประชากรศาสตร, ได�แก! เพศ อาชีพรายได�เฉลี่ยต!อเดือน รายได�
เฉลี่ยท้ังครอบครัวต!อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ในป�จจัยด�านส!วนประสมทางการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต!อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช�บริการฝากขายกับบริษัทตัวแทนนายหน�า เรียงลําดับจาก
มากไปน�อย ได�แก!ป�จจัยด�านกระบวนการในการให�บริการ ป�จจัยด�านราคา ป�จจัยด�านการบริการของ
พนักงาน ป�จจัยด�านผลิตภัณฑ,และบริการ ป�จจัยด�านลักษณะทางกายภาพ ป�จจัยด�านการส!งเสริม
การตลาด ป�จจัยด�านช!องทางการจัดจําหน!าย ส!วนในป�จจัยด�านสภาพการขายของตัวอาคารและ
ทรัพย,ท่ีฝากขาย ท่ีมีอิทธิพลต!อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช�บริการฝากขายกับบริษัทตัวแทน
นายหน�า เรียงลําดับจากมากไปน�อยดังนี้ ต�องการขายบ�านได�เร็วๆ ผู�ขายไม!มีเวลาต!อรองราคากับผู�ซ้ือ 
ตัวบ�านต้ังอยู!ในทําเลท่ีตั้งห!างไกลความเจริญ สภาพบ�านท่ีขายเก!าเกินไปหรือใหม!เกินไป 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องผู�วิจัยได�นําป�จจัยต!างๆในงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้มาเป�น
แนวทางในการศึกษาและนําไปอภิปรายผลได�ในตอนท�ายเนื่องจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้สอดคล�องกับ
งานวิจัยของผู�วิจัยของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก
ผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ชาลินี เกษรพิกุล (2555) ได�ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูภาษาไทยด�านการสอนคิดวิเคราะห,” การศึกษานี้มีวัตถุประสงค,เพ่ือพัฒนาและประเมิน
หลักสูตรฝyกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด�านการสอนคิดวิเคราะห,รวมท้ังติดตามผล
ความสามารถในการคิดวิเคราะห,ของนักเรียนท่ีสอนโดยครูท่ีเป�นผู�ผ!านการอบรมหลักสูตรนี้กลุ!ม
ตัวอย!างท่ีใช�ในการทดลองหลักสูตรประกอบด�วยครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาจํานวน 8 คนและ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปgท่ี 1 จํานวน 320 คนเลือกมาโดยการสุ!มแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิจัยคือหลักสูตรฝyกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด�านการสอนคิดวิเคราะห,ประกอบด�วย
วัตถุประสงค,เนื้อหากิจกรรมการฝyกอบรมสื่อ/อุปกรณ,และการวัดผลประเมินผลหลักสูตรดังกล!าว
ผู�วิจัยเป�นผู�สร�างข้ึนเองและทดสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยการทดลองใช�กับครู 3 คน 6 คนและ 12 
คนผลปรากฏว!าหลักสูตรฝyกอบรมมีประสิทธิภาพ 81.12 / 81. 25เม่ือนําหลักสูตรมาใช�ฝyกอบรมกับ
กลุ!มตัวอย!างจํานวน 8 คนพบว!าหลังการฝyกอบรมมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห,สูงข้ึนกว!า
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ก!อนการฝyกอบรมนอกจากนั้นผู�วิจัยสร�างแบบวัดการคิดวิเคราะห,ในวิชาภาษาไทยจํานวน 30 ข�อและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีค!าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค!า IOC มีค!าเท!ากับ 0.60-1.0 และมี
ค!าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.78 โดยใช�สูตร KR. 20 ผลการวิจัยพบว!าหลักสูตรฝyกอบรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูภาษาไทยด�านการสอนคิดวิเคราะห,มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ,มาตรฐานและจากการ
ติดตามผลกับนักเรียนท่ีครูเป�นกลุ!มตัวอย!างนําหลักสูตรไปใช�สอนพบว!านักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห,สูงข้ึนหลังจากได�รับการสอนจากครูท่ีผ!านการฝyกอบรมโดยใช�หลักสูตรฝyกอบรมเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด�านการสอนคิดวิเคราะห, 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ผู�วิจัยได�นําวิธีการพัฒนาการฝyกอบรม ผลการศึกษา มา
ใช�เป�นแนวทางในการสร�างคําถามสําหรับสัมภาษณ,กลุ!มตัวอย!างของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  นิ ติ  รัตนปรีชาเวช (2554) ได� ดําเนินการศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย,” มีวัตถุประสงค,เพ่ือมีวัตถุประสงค,เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย,
ด�วยการวิเคราะห,และทบทวนจากการสํารวจข�อมูลทุติยภูมิจากแหล!งข�อมูลทางวิชาการและจาก 410
โครงการจาก 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย,ท่ีมียอดขายสูงท่ีสุดในปgพ.ศ. 2553 จากแหล!งข�อมูล
อินเทอร,เน็ต เพ่ือมุ!งสรุปนวัตกรรมในโครงการอสังหาริมทรัพย,ทั้งแนวราบและแนวสูง โดยพบว!า
แนวคิดนวัตกรรมได�รับการประยุกต,ใช�ในหลากหลายวัตถุประสงค,ท้ังในด�านนวัตกรรมผลิตภัณฑ,และ
นวัตกรรมกระบวนการ ซ่ึงสามารถแบ!งย!อยได�เป�นด�านประโยชน,ใช�สอย ด�านการบริการ ด�านเทคโนโลยี
การออกแบบก!อสร�างและด�านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑ,จะมีความสําคัญอย!าง
มากในการสร�างโอกาสทางการตลาดให�กับองค,การ ขณะท่ีนวัตกรรมกระบวนการจะมีส!วนสําคัญใน
การรักษาไว� ซ่ึงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ,ตลอดจนการพัฒนาผลิตภาพขององค,การ 
นอกจากนี้แนวคิดนวัตกรรมนับเป�นส!วนสําคัญในการส!งเสริมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย,ขนาดกลาง
และขนาดย!อมในการมุ!งสู!การตอบสนองตลาดเฉพาะอีกด�วย 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องทราบถึงแนวคิด วิธีการในการดําเนินการศึกษา และนํา
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้มาอภิปรายผลในส!วนสุดท�าย ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  วารุณี อัศวโภคิน (2554) ได�ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมการใช�
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค, 5 ประการคือ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพ่ือศึกษาผลการ
ทดลองใช�หลักสูตรนั้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู�เข�ารับการอบรม 4)เพ่ือศึกษาลักษณะมุ!ง
อนาคตของกลุ!มตัวอย!างท่ีมีต!อหลักสูตรและ5) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจภายในของกลุ!มตัวอย!าง โดยกลุ!ม
ตัวอย!างในการวิจัยครั้งนี้แบ!งเป�น 2 กลุ!มกลุ!มท่ี1) กลุ!มตัวอย!างท่ีใช�ในการสํารวจความต�องการในการ
ฝyกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 285 คนและ
กลุ!มท่ี 2) กลุ!มตัวอย!างท่ีเข�ารับการฝyกอบรมเพ่ือศึกษาผลการทดลองใช�หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารจํานวน 20 คนเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยได�แก!หลักสูตรฝyกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารแบบประเมินความสอดคล�องและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรแบบทดสอบ
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ความรู�และทักษะก!อนและหลังการฝyกอบรมแบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามลักษณะมุ!ง
อนาคตและแบบสอบถามแรงจูงใจภายในของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีต!อการฝyกอบรมการ
ใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห,ข�อมูลได�แก!ความถ่ีค!าร�อยละค!าเบ่ียงเบน
มาตรฐานและ t-test ผลการวิจัยพบว!าประการท่ีหนึ่งหลักสูตรฝyกอบรมผ!านเกณฑ,ค!าเฉลี่ยท่ีกําหนด
ไว�สามารถนําไปใช�ได�ประการท่ีสองผลการทดสอบความรู�และทักษะก!อนและหลังการฝyกอบรมของ        
ผู�เข�ารับการฝyกอบรมสรุปได�ว!าคะแนนหลังการฝyกอบรมสูงกว!าคะแนนก!อนการฝyกอบรมอย!างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด�านความพึงพอใจผู�เข�ารับการฝyกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารมีความพึงพอใจอยู!ในระดับมากในด�านลักษณะมุ!งอนาคตผู�เข�ารับการอบรมมีลักษณะ      
มุ!งอนาคตด�านท่ัวไปและด�านการฝyกอบรมอยู!ในระดับสูงและผู�เข�าฝyกอบรมมีแรงจูงใจภายในด�าน
ลักษณะงานและพลังจูงใจในการทํางานอยู!ในระดับสูงแต!แรงจูงใจภายในด�านสภาพแวดล�อมการ
ทํางานอยู!ในระดับปานกลางจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องทําให�ทราบถึงพฤติกรรมแรงจูงใจของบุคคลซ่ึงมี
ความสอดคล�องกับงานวิจัยท่ีกําลังศึกษา  
  ผู�วิจัยจึงได�นําเนื้อหาส!วนท่ีมีความสอดคล�องกับงานวิจัยท่ีกําลังศึกษามาใช�เป�น
แนวทางในการศึกษาของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิง
รุกผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  พงศ,พร ไชยจร (2554) ได�ศึกษาเรื่อง “การศึกษาป�ญหา กลยุทธ,การตลาด และ
การจัดการเชิงกลยุทธ, ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, - กรณีศึกษา โครงการของคอนโดมีเนียมบริษัท 
เอเชียนพร็อพเพอร,ต้ี ดีเวลลอปเม�นท,จํากัด (มหาชน)” พบว!าป�ญหาท่ีเป�นอุปสรรคคือ ผลกําไรจากปg 
2554 ท่ีลดลงจากปg 2553 มีสาเหตุมาจากค!าใช�จ!ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมมากข้ึน และยอดรับรู�
รายได�ของประเภทคอนโดมีเนียมในปg 2554 ท่ีลดลงจากปg 2553 ทําให�บริษัทต�องวางกลยุทธ,ใหม!เพ่ือ
สร�างความได�เปรียบทางการแข!งขันและความแตกต!างจากบริษัทอ่ืนๆ และสามารถท่ีจะตอบสนอง
ความต�องการของผู�บริโภคให�ได�มากท่ีสุด 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องทําให�ทราบถึงป�ญหาของธุรกิจ ซ่ึงป�ญหาเหล!านั้น ผู�วิจัยจึง
ได�ดําเนินการศึกษาถึงป�ญหาและนํามาประยุกต,ใช�ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ชัยวัฒน,  จิวพานิชย, และชัยวัฒน,  วารี (2554) ได�ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร
ฝyกอบรมการสร�างบทเรียนออนไลน,โดยใช� LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร�อมในการฝyก
ประสบการณ,วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปgท่ี 2 คณะครุศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค,เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการใช�หลักสูตรฝyกอบรมการสร�าง
บทเรียนออนไลน,โดยใช� LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร�อมในการฝyกประสบการณ,วิชาชีพครู
ของนักศึกษาชั้นปgท่ี 2 คณะครุศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแบ!งการดําเนินการเป�น 2 
ระยะคือระยะท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมการสร�างบทเรียนออนไลน,โดยใช� LMS Moodle เพ่ือ
การเตรียมความพร�อมในการฝyกประสบการณ,วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปgท่ี 2 คณะครุศาสตร,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีองค,ประกอบคือ 1) หลักการวัตถุประสงค,ของหลักสูตร 2)โครงสร�าง
เวลาการอบรม 3) เนื้อหาสาระกิจกรรมการฝyกอบรม 4) สื่อการฝyกอบรม 5) การติดตามการวัดและ 
5) การประเมินผลและผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู�เชี่ยวชาญพบว!าในภาพรวมหลักสูตร
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มีคุณภาพในระดับมากที่สุด และระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการใช�หลักสูตรฝyกอบรมการ
สร�างบทเรียนออนไลน,โดยใช� LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพร�อมในการฝyกประสบการณ,
วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปgท่ี 2 คณะครุศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป�นการนาหลักสูตร
ฝyกอบรมท่ีปรับปรุงแล�วไปทดลองใช�กับกลุ!มทดลองซ่ึงเป�นนักศึกษาคณะครุศาสตร,มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาชั้นปgท่ี 2 ซ่ึงได�มาจากการสุ!มอย!างเป�นระบบจํานวน 40 คนรูปแบบการทดลองเป�น
แบบ Randomized Control Group Pre-Test Post-Test Design วิเคราะห,ข�อมูลโดยใช�สถิติ      
t-Test ด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว!า 1). ความสามารถในการสร�าง
บทเรียนออนไลน,โดยใช� LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร�อมในการฝyกประสบการณ,วิชาชีพครู
หลังอบรมสูงกว!าก!อนอบรมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) . ความพึงพอใจของนักศึกษาต!อ
หลักสูตรฝyกอบรมการสร�างบทเรียนออนไลน,โดยใช� LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร�อมในการ
ฝyกประสบการณ,วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปgท่ี 2 คณะครุศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพรวมอยู!ในระดับมากท่ีสุด 
  จากงานวิจัยทําให�ทราบถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝyกอบรม สามารถนําการพัฒนา
นี้มาใช�ในงานวิจัยในเรื่อง การสร�างคําถาม วิธีการวิจัย การคัดเลือกกลุ!มตัวอย!างรวมไปจนถึงการสรุป
และอภิปรายผล ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก
ผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  อนันต,  พันนึก (2554) ได�ศึกษาเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” การวิจัยมีวัตถุประสงค,เพ่ือพัฒนาโปรแกรมและประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ!มเป"าหมายของการวิจัยคือ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมหนองคายเขต 2 แบ!งเป�น
กลุ!มทดลองและกลุ!มควบคุมกลุ!มละ 30 คนได�มาโดยวิธีการสุ!มอย!างง!ายมีวิธีการดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา 5 ข้ันตอนคือ1) การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเป�นการตรวจสอบกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี 2) การสร�างรายละเอียดโปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร�าง
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมได�แก!แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองแบบประเมิน
ความรู�แบบประเมินทักษะตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบประเมินความรู�ทักษะ
ใหม!ไปสู!การปฏิบัติงานและแบบประเมินผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีและ 5) การทดลองโปรแกรม
ในภาคสนามโดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
  ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 1. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานประกอบด�วย 4 ส!วนคือ ส!วนท่ี 1 ความนําส!วนท่ี 2 รายละเอียดโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส!วนท่ี 3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคสนามและส!วนท่ี 4 แนวทางเง่ือนไขตัวชี้ความสําเร็จในการนํา
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช� 2. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพเห็นได�จาก 1) กลุ!มทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนองต!อโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลโดยรวมและทุกด�านอยู!ในระดับมาก 2) หลังการ
พัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ!มทดลองมีความรู�และทักษะ
ตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการนําความรู�ทักษะใหม!สู!การปฏิบัติและผลงานท่ีเกิด
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จากการปฏิบัติหน�าท่ีสูงกว!าก!อนการพัฒนาอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 3) หลังการ
พัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ!มทดลองมีความรู�และทักษะ
ตามสมรรถนะผู�บริหารตามสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน�าท่ีสูงกว!ากลุ!มควบคุมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ทําให�ทราบถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคคลทํา
ให�มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยนี้ จึงสามารถนําเอางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ไปอภิปรายผลในการวิจัยการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, 
  อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ์, ปรีชา  ศรีเรื่องฤทธิ์ และณัชยา  หุมนา (2552) ได�ศึกษา
เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทย” การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค,เพ่ือพัฒนาความรู�ความเข�าใจด�านภาษาและวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย,
ผู�สอนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเพ่ือสร�างหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะ
นําไปใช�ในระดับห�องเรียนสําหรับอาจารย,สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการ
วิจัยโดยดําเนินการพัฒนาความรู�ความเข�าใจในเนื้อหาภาษาอังกฤษการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให�แก!กลุ!มเป"าหมายซ่ึงประกอบด�วยครูผู�สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเป"าหมายท้ังสิ้น 180 โรงเรียนในพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ,เขต 1 – 2 –3 รวมจํานวนครูท่ี
เป�นกลุ!มเป"าหมายจํานวนทั้งสิ้น 540 คนเครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยได�แก! (1) ชุดการฝyกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู�ความเข�าใจในเนื้อหาภาษาอังกฤษการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน (2) ชุดการฝyกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท่ีนําไปใช�ในระดับชั้นเรียนและ
รูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลได�แก! (1) แบบทดสอบความรู�
ความเข�าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
(2) แบบประเมินหลักสูตรท่ีนําไปใช�ในระดับชั้นเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนและ (3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ!มเป"าหมายต!อกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 1. กลุ!มเป"าหมายมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษก!อนการอบรมสูงกว!าหลังการอบรมซ่ึงแสดงว!าผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนอย!างมีนัยสําคัญ 2. กลุ!มเป"าหมายมี
ความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักสูตรและ      
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมากท่ีสุด 3. หลักสูตรในระดับแผนการจัดการเรียนรู�มี
องค,ประกอบสําคัญคือจุดประสงค,การเรียนรู�เนื้อหาท่ีระบุทักษะท่ีชัดเจนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคล�องกับจุดประสงค,และเนื้อหาและแบบทดสอบหรือแบบฝyกทักษะและรูปแบบการสอนท่ีใช�ใน
แผนการจัดการเรียนการสอนมีใช�หลักการดังนี้ขั้นที่ 1: ให�นักศึกษาอ!านประโยคหรือข�อความเพ่ือ
เรียนรู�คําศัพท,และความหมายของประโยคตลอดจนข�อมูลต!างๆข้ันท่ี 2: เขียนสรุปข�อมูลและความรู�ท่ี
ได�จากการอ!านข้ันท่ี 3: ให�ผู�เรียนฝyกฟ�งจากเรื่องท่ีอ!านและสร�างการเรียนรู�จากทักษะการฟ�งข้ันท่ี 4: 
ให�ผู�เรียนพูดนําเสนอความรู�โดยใช�ข�อมูลและรูปประโยคในข้ันท่ี 3ข้ันท่ี 5: ให�ผู�เรียนนําเสนอสิ่งท่ีได�
เรียนในคาบเรียนนั้นๆ หลังสิ้นสุดการเรียน 
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  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ สามารถนําไปใช�ประโยชน,ในงานวิจัยในเรื่องต!างๆ เช!น 
การนําแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตรไปอ�างอิงได�เพ่ิมข้ึน และนําผลการศึกษาไปประยุกต,
เพ่ือเป�นแนวทางในการดําเนินงานวิจัยของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  สมพร  หลิมเจริญ (2552) ได�ศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส!งเสริม
ความคิดสร�างสรรค,สําหรับนักเรียนช!วงชั้นท่ี 2” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค,เพ่ือพัฒนาสูตรเสริมเพ่ือ
ส!งเสริมความคิดสร�างสรรค,สําหรับนักเรียนช!วงชั้นท่ี 2 และประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรเสริมฯโดย
มีข้ันตอนดาเนินการ 4 ข้ันตอนคือข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห,ข�อมูลพ้ืนฐานเพ่ือเป�นแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรและประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู�ทรงคุณวุฒิ
ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรและข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรผลการดําเนินการศึกษาได�องค,ประกอบของความคิดสร�างสรรค,ท่ีส!งเสริมให�นักเรียนเกิด
ความคิดสร�างสรรค,ในครั้งนี้ประกอบด�วยคุณลักษณะ 2 มิติคือ 1) มิติด�านการคิดได�แก! ความคิด
คล!องแคล!วความคิดยืดหยุ!นและความคิดริเริ่มและ 2) มิติด�านจิตใจและบุคลิกภาพได�แก!ความอยากรู�
อยากเห็นและความเชื่อมั่นในตนเองหลักสูตรเสริมเพ่ือส!งเสริมความคิดสร�างสรรค, สําหรับนักเรียน
ช!วงชั้นท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึนในครั้งนี้เป�นหลักสูตรท่ีไม!ยึดเนื้อหาเป�นหลัก (content free) มีสาระสําคัญ
ประกอบด�วยแนวคิดหลักการวัตถุประสงค,โครงสร�างของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู�สื่อการ
เรียนรู�และการวัดและประเมินผลในการพัฒนาเพ่ือให�เกิดความคิดสร�างสรรค,ท้ังสองมิติผู�วิจัยได�นํา
หลักสูตรไปเป�นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยมีโครงสร�างเนื้อหา 4 หน!วยการเรียนรู�และใช�
ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 29 ชั่วโมงกิจกรรมหลักท่ีใช�ในการจัดการเรียนรู�ใช�เทคนิคการระดมพลังสมอง
และกิจกรรมการสอนสืบสวนสอบสวนแบบอิงอริยสัจสี่การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรผู�วิจัย
ใช�วิธีการวิจัยเชิงทดลองโดยใช�แผนแบบการทดลองแบบ randomized pretest-posttest control 
group design กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปgที่5 จํานวน 2 ห�องเรียนซึ่งเลือกมาโดยการใช�
กระบวนการสุ!มโดยมีห�องเรียนเป�นหน!วยการสุ!มกลุ!มตัวอย!างมีจํานวนห�องเรียนละ 30 คนกําหนดเป�น
กลุ!มทดลองและกลุ!มควบคุมโดยใช�วิธีการสุ!มผลการวิจัยพบว!านักเรียนกลุ!มทดลองมีค!าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดสร�างสรรค,สูงกว!านักเรียนกลุ!มควบคุมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียน
กลุ!มทดลองมีระดับความคิดเห็นต!อหลักสูตรเสริมอยู!ในระดับดีมากผลการประเมินหลักสูตรเสริม
พบว!ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ,ท่ีกําหนดหลังการทดลองผู�วิจัยได�ดาเนินการปรับปรุงแผนการสอน
ด�านระยะเวลาและด�านภาษาในคําชี้แจงในแผนการสอนบางหน!วยเพ่ือให�เหมาะสมยิ่งข้ึนแล�วจัดทํา
เป�นหลักสูตรเสริมเพ่ือส!งเสริมความคิดสร�างสรรค,ฉบับสมบูรณ, 
  การนํางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ไปใช�ประโยชน,ในเรื่องการเป�นแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัย เช!น การจัดกิจกรรมกลุ!ม เพ่ือสังเกตเพ่ือนํามาสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลของ
การวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  เย็นใจ  สุวานิช (2551) ได�ดําเนินการวิจัยเรื่อง”การสร�างชุดฝyกอบรมเรื่องการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร,ในช!วงชั้นท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544”การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค, 1) เพ่ือศึกษาป�ญหาและความต�องการของครูผู�สอนคณิตศาสตร,ในช!วงชั้นท่ี 3 
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2)เพ่ือสร�างชุดฝyกอบรมและ 3) ประเมินผลการใช�ชุดฝyกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร,
ในช!วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยเป�น 2 
ระยะคือระยะท่ี 1 ศึกษาป�ญหาและความต�องการของครูผู�สอนคณิตศาสตร,ช!วงชั้นท่ี 3 ดําเนินการ
เป�น 2 ข้ัน ตอนคือ 1) สํารวจป�ญหาและความต�องการของครูผู�สอนคณิตศาสตร,ในช!วงชั้นท่ี3 โดย
กลุ!มตัวอย!างเป�นครูผู�สอนคณิตศาสตร,ช!วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 72 คนใช�การสุ!มแบบหลายขั้นตอนแล�วใช�แบบสอบถามที่นักวิจัยสร�างข้ึนสอบถามกลุ!ม
ตัวอย!างข�อมูล ท่ีเก็บรวบรวมมาได�นํามาวิเคราะห,หาค!าสถิติพ้ืนฐาน 2) จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือหา
ข�อสรุปเก่ียวกับชุดฝyกอบรมรูปแบบการฝyกอบรมสถานท่ีฝyกอบรมและกําหนดเวลาการฝyกอบรมการ
ดําเนินการวิจัยระยะท่ี 2 ดําเนินการเป�น 2 ข้ันตอนคือ 1) สร�างชุดฝyกอบรมดําเนินการโดยการประชุม
ปฏิบัติการเพ่ือกําหนดหลักการการสร�างชุดฝyกอบรมสร�างชุดฝyกอบรมและปรับปรุงชุดฝyกอบรม 2) การ
ประเมินผลการใช�ชุดฝyกอบรมโดยทดลองใช�ชุดฝyกอบรมกับครูผู�สอนคณิตศาสตร,ช!วงชั้นท่ี 3 ท่ี
ตอบแบบสอบถามจากการวิจัยระยะท่ี 1 จํานวน 20 คนโดยวัดความรู�ด�านเนื้อหาสาระและความ
คิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีได�รับจากการอบรมสรุปผลการวิจัยได�ดังนี้ 
  ผลการวิจัยข�อท่ี 1. ป�ญหาและความต�องการของครูผู�สอนคณิตศาสตร,ในช!วงชั้นท่ี 3 
1.1 ครูผู�สอนคณิตศาสตร,ในช!วงชั้นท่ี 3 เห็นว!าตนมีป�ญหาด�านความรู�ในเนื้อหาวิชาและด�านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ในระดับปานกลางมี 4 สาระการเรียนรู�ที่มีป�ญหาในระดับค!าเฉลี่ยสูงกว!า 3 ท่ี
สอดคล�องดันคือพาราโบลาการแปรผันพหุนามและเศษส!วนของพหุนามสมการกําลังสองและระบบ
สมการ 1.2 ครูผู�สอนคณิตศาสตร,ในช!วงชั้นท่ี 3 ต�องการฝyกอบรมด�านความรู�ในเนื้อหาวิชาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ในสาระการเรียนรู�พาราโบลาพหุนามและเศษส!วนของพหุนามสมการกําลังสอง
และระบบสมการการแปรผันการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร,และการแปลงทาง
เรขาคณิต 
  ผลการวิจัยข�อท่ี 2. ชุดฝyกอบรม 2.1 ชุดฝyกอบรมมีประสิทธิภาพตามความสัมพันธ,
ระหว!างกระบวนการและผลลัพธ, (E1/E2) เท!ากับ 85/82.5 มี 4 หน!วยคือพหุนามและเศษส!วนของ
พหุนามสมการกําลังสองและระบบสมการพาราโบลาและการแปรผันมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ี
พัฒนา ผู�เข�าอบรมให�มีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร,ส!วนประกอบชุดฝyกอบรมแต!ละหน!วย
ได�แก!หลักการและแนวคิดขอบข!ายและสาระการเรียนรู�การจัดการเรียนรู�ซ่ึงประกอบด�วยผลการ
เรียนรู�ท่ีคาดหวังด�านความรู�ด�านทักษะ/กระบวนการและด�านคุณลักษณะสาระการเรียนรู�กิจกรรมการ
เรียนรู�สื่อการเรียนรู�ได�แก!เอกสารเสริมความรู�ครูและใบงานการวัดผลและการประเมินผล 2.2 ผลการ
ทดลองใช�ชุดฝyกอบรมพบว!าผู�เข�าอบรมมีคะแนนผลการสอบหลังการอบรมมากกว!าก!อนการอบรม
อย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผู�เข�าอบรมเห็นว!าตนเองมีความรู�ความเข�าใจเนื้อหาสาระทาง
คณิตศาสตร,หลังการอบรมมากกว!าก!อนการอบรมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01และผู�เข�า
อบรมมีแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร,หลังการอบรม
มากกว!าก!อนการอบรมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  จากงานวิจัยจะทําให�ทราบถึงการใช�ชุดการฝyกอบรมของบุคคล วิธีการจัดอบรม
รวมไปจนถึงป�ญหาของบุคคลและป�ญหาของชุดฝyกอบรม ทําให�ผู�วิจัยได�นําป�ญหาเหล!านี้มาหา
แนวทางในการแก�ไขและเม่ือแก�ไขแล�วนํามาทดสอบและสรุปผลของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  กัมปนาท บริบูรณ, (2550) ได�ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาหลักสูตร
ฝyกอบรมเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค!าในตนเองและวิธีคิดตามแนวคิดเป�นของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน,
พลเมืองโดยวิธีกระบวนการกลุ!ม” ผลการวิจัยพบว!าคุณภาพของหลักสูตรเป�นไปตามเกณฑ,ท่ีกําหนด
ซ่ึงประกอบไปด�วยเนื้อหาแผนกิจกรรมฝyกอบรม 6 ด�านคือ 1. รู�จักตนเองและคุณค!าตนเอง 2. การ
สื่อสาร 3. การจัดการกับป�ญหา 4. การทํางานร!วมกัน 5. การสร�างเป"าหมายในชีวิต 6. คุณธรรม
จริยธรรมด�านเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝyกอบรมทําให�บุคคลนั้นรู�สึกว!าตนมีความสามารถความสําคัญ
ประสบความสําเร็จมีคุณค!าและความม่ันใจในความสามารถของตนเองนอกจากนี้ยังพบว!าการ
ดําเนินงานของโรงเรียนวิวัฒน,พลเมืองและการจัดกิจกรรมต!างๆพบป�ญหาในเรื่องของงบประมาณ
บุคลากรการประสานงานซ่ึงจะต�องได�รับการสนับสนุนจากหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องมากข้ึน 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ได�นําแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมาเป�นเครื่องมือใน
การวิเคราะห,เม่ือดําเนินการสรุปผลและอภิปรายผลในตอนท�ายซ่ึงมีความสอดคล�องกับงานวิจัยท่ี
ผู�วิจัยกําลังศึกษาของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก
ผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี (2550) ได�ดําเนินการวิจัยถึง”รูปแบบการฝyกอบรม
ความรู�เกี่ยวกับการสอนงานให�กับหัวหน�างานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส,” ผลการวิจัย
พบว!ารูปแบบการฝyกอบรมการสอนงานควรเป�นการอบรมระยะสั้นโดยใช�วิธีการสอนแบบบรรยาย
อภิปรายกรณีศึกษาบทบาทสมมติและการฝyกปฏิบัติการสอนงาน (Workshop) ท่ีเป�นข้ันเป�นตอน
สําหรับด�านเนื้อหาสาระความรู�จะต�องตรงกับความต�องการของผู�เรียนในขณะนั้นและเป�นความรู�ท่ี
สามารถถ!ายโยงไปสู!การปฏิบัติงานได�จริงส!วนในด�านการใช�สื่อการสอนนั้นควรใช�สื่อการสอนท่ี
ทันสมัยหลากหลายและใช�เกมท่ีเหมาะสมท้ังนี้ควรจะมีเอกสารคู!มือการฝyกอบรมท่ีเหมาะสมและตรง
กับความต�องการการจัดกิจกรรมการฝyกอบรมจะต�องเป�นไปตามหลักสูตรและทฤษฎีการเรียนรู�ของ
ผู�ใหญ! (Andragogy)  
  ผู�วิจัยได�นําแนวคิดในงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้มาใช�พัฒนางานวิจัยของตนเองเพ่ือให�มี
ความน!าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึนและนํางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยท่ีศึกษาของการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ศักรินทร,  ชนประชา (2550) ได�ดําเนินการศึกษา “การพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรม
การศึกษานอกระบบสําหรับครูผู�สอนในสถานศึกษา” พบว!าการพัฒนาระบบการศึกษาให�มีความ
สอดคล�องต!อเนื่องประสานสัมพันธ,กันในสองระบบคือการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ครูผู�สอนจะต�องมีความรู�ความเข�าใจมีทักษะในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังสองระบบเป�นอย!างดี
วิธีการฝyกอบรมเป�นวิธีการท่ีเหมาะสมในแง!ของประโยชน,ท่ีได�รับผลผลิตระยะเวลาและการลงทุน
เนื่องจากการฝyกอบรมเป�นกระบวนการท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได�ตรงกับ
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ความต�องการเป�นกระบวนการท่ีทําให�ผู�เข�ารับการฝyกอบรมสามารถนําความรู�ทักษะและเจตคติท่ี
ได�รับจาการฝyกอบรมมาใช�ประโยชน,ได�ทันทีตามความต�องการโดยการฝyกอบรมมีข้ันตอนท่ีสําคัญ 4 
ประการคือการวิเคราะห,ความจําเป�นในการฝyกอบรมการออกแบบหลักสูตรฝyกอบรมการจัดหลักสูตร
ฝyกอบรมและการประเมินประสิทธิผลของการฝyกอบรม 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ ทางผู�วิจัยก็ได�นําผลการศึกษาไปประยุกต,ใช�ในการสรุป 
อภิปรายผลและข�อเสนอแนะของงานวิจัยท่ีกําลังศึกษาอยู!ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  อรุณศรี  ชูพินิจ (2550) ได�ดําเนินการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร,การพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงานภาคสนามของบุคลากรหมวดการทางท!าม!วงสังกัดแขวงการทางกาญจนบุรีโดยใช�ชุด
ฝyกอบรมเรื่องการอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวง” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค,เพื่อสร�าง
ยุทธศาสตร,การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานภาคสนามของบุคลากรหมวดการทางท!าม!วง
สังกัดแขวงการทางกาญจนบุรีโดยใช�ชุดฝyกอบรมเรื่องการอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงท่ีผู�วิจัย
สร�างและพัฒนาข้ึนจนมีประสิทธิภาพแล�วนําไปฝyกอบรมกับกลุ!มตัวอย!างคือบุคลากรของหมวดการ
ทางท!าม!วงสังกัดแขวงการทางกาญจนบุรีเพ่ือให�บุคลากรมีความรู�ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ิมข้ึนนอกจากนั้นยังเพ่ือศึกษาเจตคติของกลุ!มตัวอย!างแผนการทดลองคือ
แผนการทดลองแบบกลุ!มเดียวทดสอบก!อนและหลังการฝyกอบรม (One Group Pretest - Postest 
Design) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วย 1) ชุดฝyกอบรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด�าน
ความรู�ความเข�าใจ 3) แบบประเมินความสามารถซ่ึงเป�นแบบสัมภาษณ,แบบมีโครงสร�าง 4) แบบวัด
เจตคติต!อความปลอดภัยบนทางหลวงสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห,ข�อมูลใช�ค!าร�อยละค!าเฉลี่ยค!าส!วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) วิเคราะห,เนื้อหา (Content Analysis) และสถิติทดสอบท่ีแบบกลุ!มสัมพันธ, 
(t – test for Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว!า 1. ชุดฝyกอบรมท่ีสร�างและพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ E1 / E2 เท!ากับ 82.69 / 91.15 และ 2.บุคลากรของหมวดการทางท!าม!วงสังกัดแขวง
การทางกาญจนบุรีมีคะแนนความรู�ความเข�าใจในด�านการอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงหลัง
ฝyกอบรมสูงกว!าก!อนฝyกอบรมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. บุคลากรของหมวดการทาง     
ท!าม!วงสังกัดแขวงการทางกาญจนบุรีหลังฝyกอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงานภาคสนาม
คุณภาพระดับดีมากจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ทําให�ทราบถึงการฝyกอบรมของบุคคลว!ามีการพัฒนา
ตนเองมากข้ึนเพียงใดก!อนก!อน-หลัง การฝyกอบรม  
  ผู�วิจัยสามารถนําประโยชน,ด�านนี้ไปใช�ในการพัฒนาแบบสอบถาม ข�อคําถาม
สัมภาษณ,กลุ!มตัวอย!างได�เป�นอย!างดีของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ
มุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  อดุลย,  เจียกุลธร (2550) ได�ดําเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ระนอง” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค, 1) เพื่อศึกษาสภาพป�ญหาการจัดการเรียนการสอนโดยเน�น
ผู�เรียนเป�นสําคัญของครูโรงเรียนในกลุ!มละอุ!นก�าวหน�า 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมครูผู�สอนเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญของโรงเรียนในกลุ!มละอุ!นก�าวหน�าและ 3) เพ่ือ
ทดลองใช�หลักสูตรฝyกอบรมบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญของ
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โรงเรียนในกลุ!มละอุ!นก�าวหน�าของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนองในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัย
แบ!งข้ันตอนในการศึกษาออกเป�น 3ข้ันตอนคือข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพป�ญหาเพ่ือตรวจสอบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญของครูกลุ!มละอุ!นก�าวหน�าสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาระนองจํานวน 80 คนโดยใช�แบบสอบถามขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรโดยการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล�องของหลักสูตรจากผู�เชี่ยวชาญและข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช�
หลักสูตรโดยทดลองใช�กับครูผู�สอนทุกคนของโรงเรียนกลุ!มละอุ!นก�าวหน�าสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาระนองจํานวน 80 คนซ่ึงวิเคราะห,ข�อมูลโดยใช�ค!าร�อยละค!าเฉลี่ยค!าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค!าที (t-test) ผลการวิจัยพบว!า 1. ป�ญหาในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�น
สําคัญพบว!าครูขาดทักษะความชัดเจนและความพร�อมในการเขียนแผนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�น
สําคัญครูขาดประสบการณ,และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญและ
ต�องยึดติดกับหนังสือเรียนครูมีความรู�ในเทคนิควิธีการสอนและการใช�เทคโนโลยีใหม!ๆท่ีเน�นผู�เรียน
เป�นสําคัญน�อยการวัดผลประเมินผลไม!สามารถทําอย!างหลากหลายวิธีและไม!สามารถวัดผล
ประเมินผลโดยคํานึงถึงความแตกต!างของผู�เรียนและสื่ออุปกรณ,ไม!เพียงพอต!อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 2. การพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียน
เป�นสําคัญของครูโรงเรียนในกลุ!มละอุ!นก�าวหน�าสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนองเนื้อหา
สาระสําคัญประกอบด�วยความสําคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 การจัด
กิจกรรมการเรียนการเรียนสอนโดยเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน�นผู�เรียนเป�นสําคัญแนวทางการประเมินผลการเรียนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญโดยการตรวจสอบของ
ผู�เชี่ยวชาญสามารถนําไปใช�เป�นหลักสูตรฝyกอบรมได� 3. ผลการนําหลักสูตรไปทดลองใช�กับกลุ!มตัวอย!าง
ของครูโรงเรียนในกลุ!มละอุ!นก�าวหน�าสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนองจํานวน 80 คนใช�
ระยะเวลาในการอบรมจํานวน 3 วันและประเมินผลกลุ!มตัวอย!างโดยใช�แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู�
ความเข�าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญก!อนและหลังเข�ารับการ
ฝyกอบรมจํานวน 20 ข�อและมีค!าพัฒนาแตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ผู�วิจัยได�นําแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบต!างๆ 
สรุปเป�นท่ีพอเข�าใจและนําแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรท่ีสรุปได�นั้นไปเรียบเรียงในส!วนของการ
นําเสนอแนวคิดและทฤษฎีของบทท่ี 2 ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
 13.2 งานวิจัยต,างประเทศ 
  ดิ โกรสก้ี (De Grosky, 2013) ศึกษาเรื่อง “การถ!ายทอดความรู� ทักษะ และ
ความสามารถในการฝyกอบรมพัฒนาภาวะผู�นํา โดยการสัมภาษณ,ผู�รับการอบรม” พบว!าป�จจัยท่ีส!งผล
ให�การถ!ายทอดมีประสิทธิภาพได�แก! 1) ผลประโยชน,ท่ีจะได�รับ 2) การสร�างความม่ันใจในตนเอง 
3) ความน!าสนใจในเนื้อหา 4) ระยะเวลาในการอบรม 5) กรอบแนวคิดในการเข�าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง 6) สภาพแวดล�อมในการเรียน 7) การได�แสดงความคิดเห็นย�อนกลับ 8) การอบรมท่ี
น!าเชื่อถือและมีการถ!ายทอดท่ีดี นอกจากนี้ได�ให�ข�อเสนอแนะในการวิจัยต!อไป ในเรื่องควรมีการพัฒนา
เทคนิคการอบรมและการให�ผู�เรียน ได�มีโอกาสเลือกเนื้อหาตรงกับความประสงค,ของผู�เรียน ซ่ึงผู�วิจัย
ได�นําผลการศึกษาไปสรุปและวิเคราะห,เพ่ือสร�างแบบสอบถาม ในการสัมภาษณ,กลุ!มตัวอย!างของการวิจัย



78 
 

 

การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ฮาโจ และคณะ (Harjo et.al,2013) ได�ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาฝyกอบรมการสร�าง
ภาวะผู�นําด�วยวิธีการเรียนรู�จากการปฎิบัติ (Action Learning Program) กรณีศึกษา บริษัท
โทรคมนาคม(TELEKOM) ในประเทศอินโดนีเชีย” โดยการสร�างโปรแกรมและแบ!งเป�น 2 ส!วนในส!วน
แรกเป�นองค,ความรู�เก่ียวกับภาวะผู�นํา ใช�เวลาอบรม 5 วัน ส!วนท่ี 2 อบรมใน3 เดือนถัดมา ให�ผู�รับ
การอบรมนําป�ญหาหรือเหตุการณ,มาอภิปราย ใช�สถิติ t-score เพ่ือหาค!าสัมประสิทธิ์Alphaท่ี 0.5 
พบว!าจําเป�นท่ีจะต�องหาความจําเป�นของการอบรมก!อน (performance gap) พร�อมท้ังหาวิธีการ
(Method) ท่ีเหมาะสม งานวิจัยนี้เลือกวิธีการที่เน�นความสําคัญของผู�เรียนคือให�ผู�เรียนได�ลงมือใช�
ความรู�ท่ีผ!านการเรียนรู�มาใช�ในการปฏิบัติงานโดยมีผู�สอนคอยเป�นพ่ีเลี้ยง พบว!าผลการประเมิน มี
ประสิทธิภาพอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผู �วิจัยได�นําวิธีการวิจัยทางสถิติไปประยุกต,ให�มีความ
สอดคล�องกับงานวิจัยท่ีผู�วิจัยได�ศึกษา ในเรื่องของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ซิงเกลตัน (Singleton, 2012) ศึกษาเรื่อง” การสร�าง ออกแบบ และการประเมิย
ผลการอบรมพัฒนาภาวะผู�นําของหัวหน�านักเรียนใน Peirce College”จํานวน 17 คนใช�วิธีการวิจัย                          
แบบการอภิปรายกลุ!ม (Focus Group)  พบว!า การอบรมที่มีประสิทธิภาพคือ การอบรมแบบ
อภิปรายกลุ!มและประเมินผลด�วยการให�ประเมินตัวเอง (self-evaluations) มีเนื้อหาในการอบรมท่ี
น!าสนใจ เช!น แนวคิดพ้ืนฐานของภาวะผู�นํา การมีสัมพันธภาพท่ีดี ภาวะผู�นําตามสถานการณ, ภาวะ
ผู�นําแบบรับใช� ผู�วิจัยได�นําวิธีการวิจัย การเลือกกลุ!มตัวอย!างในการวิจัย เพ่ือสร�างความน!าเชื่อถือ
ให�กับแบบสัมภาษณ, จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  โรแวน และ ซีส (Rowan and Seiss, 2012) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการอบรม
ภาวะผู�นําใน community college's Grow Your Own (GYO)”จํานวน41คน(n=91) ใช�การ
ประเมินBalance scoreccardของ Kirkpatrick พบว!าการอบรมท่ีผ!านมาขาดการสนับสนุนtalent ท่ี
เหมาะสม ขาดการวิเคราะห,หาความต�องการของชุมชนดังนั้นผู�วิจัยจึงออกแบบการอบรม ท่ีเน�นการมี
ส!วนร!วมของผู�เรียน และให�ความสําคัญผลลัพธ,ท่ีได� (outcome) มากกว!าขบวนการ แนวทางการ
อบรมพัฒนาจาก Donald Kirkpatrick's four-level training evaluation model ผลการวิจัย  
ผู�เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค,ในการเรียน นอกจากนี้ยังให�ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต!อไปใน         
3 ประเด็นคือ การพัฒนาหลักสูตรการอบรม การพัฒนาโครงสร�างของภาวะผู�นําการประเมินภาวะ
ผู�นําจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยได�นําข�อเสนอแนะมาปรับปรุงและนําแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง
มาประยุกต,ให�เข�ากับงานวิจัยท่ีกําลังศึกษาของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ยงกัน (Yongan, 2009) ดําเนินการศึกษาเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษให�กับกลุ!ม
นักศึกษาต!างชาติท่ีต�องการเรียนภาษาอังกฤษเป�นภาษาท่ีสอง” การทดลองจะใช�วิธีการสอนกับ
นักศึกษาโดยแบ!งออกเป�นสองกลุ!มคือกลุ!มท่ีหนึ่งจะเป�นกลุ!มท่ีมีจุดมุ!งหมายท่ีจะมาเรียนเพ่ือจะไป
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับภาษาและกลุ!มท่ีสองคือกลุ!มท่ีไม!มีจุดมุ!งหมายในการปฏิบัติใดๆผู�วิจัยใช�วิธีการ
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สอนโดยวิธีให�ศึกษาจากแบบเรียนหรือบทความท่ีผู�เรียนสนใจใช�การสอนโดยใช�ภาษาท่ีง!ายๆและเรื่อง
ท่ีนํามาศึกษาคือเรื่องเก่ียวกับสังคมและธรรมชาติไม!ใช!เรื่องนวนิยายและมักจะเป�นบทความแบบ
กะทัดรัดสั้นๆได�ใจความและเป�นภาษาอังกฤษท่ีง!ายๆไม!ใช�คําศัพท,ท่ียากหลังจากสอนแล�วได�มีการ
ทดสอบผลเป�น 3 วิธีคือ 1) การสังเกตการณ, 2) การแนะนําและ 3) การสัมภาษณ,ผลจากการวิจัย
พบว!ากลุ!มทดลองกลุ!มแรกจะมีประสิทธิภาพในการเรียนเนื่องจากมีจุดมุ!งหมายในการมาศึกษาจึงมี
ความต้ังใจรับผิดชอบในงานท่ีผู�สอนมอบหมายซ่ึงต!างกับกลุ!มท่ีสองท่ีมีประสิทธิภาพไม!เท!ากับกลุ!ม
แรกเนื่องจากไม!มีจุดมุ!งหมายเหมือนกลุ!มแรกนอกจากนี้ยังพบว!าวิธีการสอนภาษาอังกฤษจะต�องมี
วิธีการให�ผู�เรียนมีส!วนร!วมในการแสดงออกบทบาทสมมุติการรายงานผลท่ีปฏิบัติหรือมีผู�คอยแนะนํา
การเรียนโดยการอ!านเพียงอย!างเดียวจะไม!ได�ผลและไม!เหมาะกับทุกคน ผู�วิจัยมีความเห็นท่ีจะใช�
แนวคิดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้นําไปใช�ในการถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ,กลุ!มตัวอย!าง เพ่ือให�มี
ความสะดวกในการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  โรเซน,ฟรัส และ แบล็กเบิร,น (Rosen, Frustและ Blackburn, 2006) ได�ศึกษา
เก่ียวกับ”การฝyกอบรมเพ่ือพัฒนาทีมงานท่ีแท�จริง: การฝyกอบรมในป�จจุบันและความต�องการในอนาคต” 
โดยมองว!าองค,การต!างก็มุ!งสร�างทีมงานท่ีแท�จริงข้ึนมาอย!างรวดเร็วเพ่ือพัฒนางานในองค,กรอย!าง   
ไม!เคยมีมาก!อนซ่ึงผู�นําทีมและสมาชิกของทีมงานมาจากท่ีต!างๆกันทํางานด�วยกันและสื่อสารกันด�วย
ด�วยการใช�เทคโนโลยีและข�อมูลข!าวสารท่ีหลากหลายงานวิจัยนี้ได�ดําเนินการสํารวจผู�ฝyกอบรมจํานวน 
440 คนพบว!าองค,การในป�จจุบันมีเป"าหมายการฝyกอบรมเพ่ือการเตรียมผู�นําและสมาชิกของทีมงานท่ี
แท�จริงโดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานกับองค,การอ่ืนการคัดเลือกผลงานท่ีดีเยี่ยม
มีข�อเสนอให�มีการฝyกฝนและฝyกอบรมเพ่ือการสร�างผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนในองค,การผู�วิจัยได�นํา
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้ มาอภิปรายผลซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยที่กําลังศึกษาของการวิจัยการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, 
  อยาลา (Ayala, 2006) ศึกษาถึง “ผลการอบรมการใช�ชีวิตประจําวันของผู�อพยพ
ในประเทศแคนาดา” ผลการศึกษาพบว!าการที่ผู�อพยพเข�ามาทํางานในประเทศแคนาดาได�รับการ
อบรมให�รู�จักวิถีชีวิตความเป�นอยู!หรือการใช�ชีวิตประจําวันเช!นการซ้ืออาหารการหาท่ีพักอาศัยการหา
สวัสดิการเม่ือเจ็บไข�ได�ปOวยการพักผ!อนหย!อนใจฯลฯข�อมูลเหล!านี้จะเป�นผลกระทบท่ีดีในการเสริม
แรงจูงใจของการปฏิบัติงานของชาวอพยพเหล!านั้นให�มีประสิทธิภาพได�ดียิ่งข้ึนเนื่องจากประชาชนผู�
อพยพสามารถปฏิบัติงานได�โดยไม!มีความวิตกกังวลในชีวิตความเป�นอยู!จึงสรุปได�ว!าการฝyกอบรม
พ้ืนฐานเบ้ืองต�นเป�นป�จจัยสําคัญท่ีทําให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล ผู�วิจัยได�นําแนวคิดจากงานวิจัย       
ท่ีเก่ียวข�องนี้เพ่ือใช�เป�นเครื่องมือในการสัมภาษณ,กลุ!มตัวอย!าง ผู�สัมภาษณ,จะต�องมีความรู�เก่ียวกับ
ป�จจัยทางด�านประชากรศาสตร,ของกลุ!มตัวอย!างเป�นอย!างดี เพ่ือท่ีจะนําไปวิเคราะห,ในอนาคตได�ของ
การวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
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  เคนเนด้ี และคณะ (Kennedy and Dresser, 2005) ได�ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับ 
“การสร�างสมรรถนะพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน (Creating a Competency-based Workplace)”
สรุปว!า ความฉลาดและความสามารถของมนุษย,จะทําให�องค,การไปสู!เป"าหมายท่ีต้ังไว�ความสามารถท่ี
ลูกจ�างนํามาใช�ในการจัดงานทําให�งานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการทํางาน
ขององค,การต�องอาศัยความสามารถของคณะทํางาน การจัดการโดยใช�ความสามารถและยุทธศาสตร,
ทางธุรกิจ การกําจัดจุดอ!อนและกําจัดคู!แข!งขันเพื่อให�บรรลุผลสําเร็จต�องอาศัยกระบวนการและ
ความสามารถ กุญแจสําคัญสําหรับองค,การท่ีจะประสบผลสําเร็จจะต�องมีการวางแผน จัดบุคลากรให�
ตรงกับความสามารถซ่ึงต�องคํานึงถึงวิธีการจัดการกับความสามารถอย!างไรจะจัดรูปแบบความสามารถ
เฉพาะได�อย!างไรให�เหมาะสมกับงาน และจะจัดการกับผลกระทบต!อความสามารถด�วยโปรแกรมอะไร 
ผู�วิจัยจึงได�นําแนวคิดจากงานวิจัยเป�นเครื่องมือในการช!วยสังเกตการณ,เม่ือดําเนินการสัมภาษณ, ถอด
ความหมาย และสรุปผลการวิจัยของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ      
มุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  วอล,คเกอร, (Walker, 2005) ได�ศึกษาถึง “การเปรียบเทียบการอบรมชุดการสอน
นักเรียนให�กับครูสอนภาษาอังกฤษ” โดยใช�การทดลองอบรมกับกลุ!มครูผู�สอนภาษาอังกฤษ 2 กลุ!มคือ
กลุ!มท่ีมีการอบรมชุดการสอนและกลุ!มผู�ไม!ได�รับการอบรมชุดการสอนผลการศึกษาพบว!ากลุ!มนักเรียน
ท่ีเกิดจากการสอนของครูท้ัง 2 กลุ!มนี้มีผลการเรียนท่ีไม!แตกต!างกันแต!มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางอ�อม
สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษกลุ!มแรกท่ีได�รับการอบรมคือการมีโอกาสในการปรับปรุงตนเองเนื่องจาก
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันระหว!างการเข�ารับการอบรมทําให�สามารถนํามาปรับปรุง
วิธีการสอนของตนนําไปสู!การสอนท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีให�กับนักเรียนในระยะยาวผู�วิจัยได�สรุปและเรียบ
เรียงแนวคิดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและนําเสนอในส!วนของแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือให�งานวิจัยมีความ
หลายหลายและสมบูรณ,ยิ่งข้ึน ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!ง
เป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  บูน และโลมอร, (Boon and Lomore, 2002) ได�ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลจากความ
ชื่นชอบบุคคลท่ีมีชื่อเสียงต!อวัยรุ!น” ผลการวิจัยพบว!าวัยรุ!นส!วนใหญ!มักมีพฤติกรรมการเลียนแบบการ
แต!งกายและมีพฤติกรรมการเลียนแบบบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีตนชื่นชอบเช!นการแสดงการเล!นกีฬา
ลักษณะการทานอาหารมังสวิรัติหรือลักษณะการเสพสิ่งเสพติดแต!การเลียนแบบดังกล!าวไม!ส!งผลต!อ
การปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตตลอดไปโดยบุคคลท่ีมีชื่อเสียงชายจะได�รับความนิยม
มากกว!าบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป�นหญิง ผู�วิจัยได�นํางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้เป�นองค,ประกอบในการทํางาน
วิจัยและวิเคราะห,ข�อมูลจากการสัมภาษณ, ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  มารมอน (Marmon, 2002) ได�ศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “การกําหนดสมรรถนะหลัก
ของผู�บริหารและบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการจัดการศึกษาภายใต�ข�อกําหนดของส!วนกลาง” 
เครื่องมือถูกพัฒนาขึ้นโดยการแก�ไขตามคําแนะนําจากการประชุมร!วมมือของบุคคล ผู�เชี่ยวชาญ
ระดับชาติและนําไปทดลองใช�อีกครั้ง เพื่อขอคําแนะนําในการจัดลําดับในการสํารวจระดับชาติ
ผลการวิจัยพบว!า สมรรถนะหลักสําหรับผู�บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข�องกับการจัดการศึกษาตามท่ี
กําหนดจํานวน 18 สมรรถนะ ได�แก! สมรรถนะด�านการบริหารการรับบุคคล การแนะนําหลักสูตร
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ท่ัวไป หลักสูตรพิเศษ การหาเงินมาช!วยเหลือ การติดตามและประเมินผล การจัดทําของบประมาณ
สารสนเทศ ความสัมพันธ,ระหว!างบุคคล   ุ ภาวะผู�นําการมีวิสัยทัศน,การจูงใจ การวางแผน การพัฒนา 
อาชีพ ความสัมพันธ,กับชุมชน การสรรหาการสอน และเทคโนโลยีผู�วิจัยได�นําแนวคิดในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
สมรรถนะของบุคคล มาใช�ในการวิเคราะห,ผลการศึกษาเพ่ือท่ีจะได�สร�างความหลากหลายของงานวิจัย
ได�มากข้ึน ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!าน
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  อัลไบรท, (Albright, 2002) ได�ศึกษาเรื่อง “พัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมส!งเสริมให�
ผู�ปกครองได�เข�ามามีส!วนเก่ียวข�องและรับรู�ร!วมกับครูเก่ียวกับการช!วยเหลือการดําเนินการบ�านและ
ส!งเสริมผลสัมฤทธิ์ด�านการสะกดคําของนักศึกษา” ผู�อบรมคือครูผู�สอนชั้นประถมศึกษาปgท่ี 2 จํานวน 
5 คนผู�รับการอบรมคือนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปgท่ี 2 จํานวน 83 คนและผู�ปกครองของนักศึกษา
โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมและดําเนินการอบรมครูผู�สอนและนักศึกษาท่ีเข�าร!วมในการ
วิจัยจากนั้นมีเปรียบเทียบการบ�านเก่ียวกับการฝyกสะกดคําท่ีได�รับมอบหมายแบบวันต!อวันและมีการ
ทดสอบก!อนหลังทุกสัปดาห,และผลการฝyกจะนํามาใช�จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยผู�ปกครอง
นักศึกษากลุ!มท่ีได�รับการอบรมจะได�รับการติดต!อและคําแนะนําจากทางโรงเรียนโดยตรงในขณะท่ี
กลุ!มเปรียบเทียบจะไม!ได�รับอบรมหรือคําแนะนําโดยตรงผลการศึกษาพบว!านักศึกษากลุ!มทดลองมี
พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ด�านการสะกดคํา เพ่ิมข้ึนอย!างชัดเจนตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการศึกษาอย!างไร
ก็ตามผลการอบรมต!อการดําเนินการบ�านยังเห็นไม!ชัดเจนนักแม�ว!านักศึกษาท่ีผู�ปกครองช!วยเหลือด�าน
การดําเนินการบ�านจะมีแนวโน�มส!งการบ�านมากกว!าก็ตามแต!ไม!พบความแตกต!างของการบ�านท่ีส!ง
ระหว!างกลุ!มท่ีศึกษากับกลุ!มควบคุมสมมติฐานท่ีว!าผู�ปกครองของกลุ!มท่ีศึกษาในสิ่งท่ีครูผู�สอนไม!ทราบ
และดําเนินการติดต!อสื่อสารบอกให�รู�ถึงศักยภาพและแนวทางการกําหนดรูปแบบโครงสร�างของ
การบ�านของครูผู�สอนต!อผู�ปกครองเช!นกันอย!างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้นักศึกษามีคะแนนก!อน
เรียนท่ีค!อนข�างสูงซ่ึงอาจเป�นป�จจัยหนึ่งท่ีส!งผลให�ความแตกต!างระหว!างคะแนนก!อนเรียนและคะแนน
หลังเรียนไม!มีนัยสําคัญ จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องผู�วิจัยได�ทําผลการศึกษาไปต!อยอดในเรื่องของการ
กําหนดรูปแบบในด�านต!างๆ เพ่ือให�สอดคล�องกับงานวิจัยท่ีผู�วิจัยดําเนินการศึกษาอยู!ของการวิจัยการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, 
  มารูคา (Maruca, 2002) ได�ศึกษาเรื่อง “พัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสนใจการเรียนและเปลี่ยนแปลงทัศนคติต!อภาษาสเปน” การศึกษาใน
ครั้งนี้กลุ!มตัวอย!างคือนักศึกษาจํานวน 51 คนซ่ึงเป�นนักศึกษาท่ีอยู!ในโครงการของสถาบันผู�ปกครอง
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา PIQE โดยเปรียบเทียบระหว!างคะแนนก!อนและหลังเข�าร!วม
โครงการผลการศึกษาพบว!าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามของนักศึกษาระหว!างก!อนและหลังเข�าร!วมโครงการไม!มีความแตกต!างกันแต!ความสนใจ
เรียนและทัศนคติต!อภาษาสเปนของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติโดย
นักศึกษาท่ีรับการอบรมระบุว!าได�มีการพัฒนาทักษะและทัศนคติท่ีดีต!อภาษาสเปนจากการศึกษา
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมข�างต�นผู�วิจัยสรุปเป�นข�อสรุปได�ดังนี้งานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมนั้นจะมีการพัฒนาหลักสูตรฝyกอบรมข้ันจากนั้นดําเนินการ
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ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและนําหลักสูตรไปทดลองใช�และดําเนินการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
นําหลักสูตรไปใช�เทียบกับการไม!มีการอบรมซ่ึงเป�นการประเมินคุณภาพของหลักสูตรหลังการทดลอง
ใช�ทําให�ได�สารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรเนื่องจากเป�นข�อมูลท่ีได�จากผู�มีส!วนได�ส!วนเสียโดยตรงส!งผลให�
ข�อมูลท่ีได�มีความถูกต�องและน!าเชื่อถือการนําไปใช�ประโยชน,ในงานวิจัยนี้ผู�วิจัยผู�วิจัยได�ใช�แนวคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรการฝyกอบรมมาใช�ในการพัฒนารูปแบบเพ่ือให�สอดคล�องกับงานวิจัยท่ีกําลังศึกษา
ของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  ไกตาน (Gaytan, 2000) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการเทคโนโลยีสื่อประสม
และการฝyกสอนในวิทยาลัยบริหารธุรกิจเป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ” ผู�ให�ข�อมูลหลัก คือ นักศึกษา ใช�
แบบสัมภาษณ,เชิงลึกเป�นเครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยผลการศึกษาพบว!าเทคโนโลยีสื่อประสมมี
ความสําคัญและให�ผลเชิงบวกต!อการสอนและการเรียนรู�และนักศึกษามีเจตคติท่ีดีต!อการบูรณาการ
เทคโนโลยีสื่อประสมมาใช�ในการสร�างเสริมประสบการในห�องเรียน ผู�วิจัยจึงนํางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้
มาผสมผสานเข�าไปให�รูปแบบการพัฒนาของธุรกิจมีความทันสมัย และสร�างความเชื่อม่ันต!อบุคคลใน
การเป�นนักขายมืออาชีพของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมาย
เชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  อูลริช และคณะ (Ulrich et al., 1995 cited in Brewster, Farndale, and 
Ommeren, 2000) ศึกษาเรื่อง “การสํารวจองค,กรในสหรัฐอเมริกาเพื่อค�นหาสมรรถนะ
เฉพาะสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย,(specific competencies)”โดยมีวัตถุประสงค,เพ่ือจัดทํา
มาตรฐานกลางสําหรับการเปรียบเทียบ (benchmarking standards) สมรรถนะท่ีสําคัญประการหนึ่งซ่ึง
พบในการสํารวจครั้งนี้และกําลังมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ คือ การเป�นหุ�นส!วนเชิงยุทธศาสตร, (HR 
business partners) และการมีส!วนช!วยให�องค,กรได�พัฒนาขีดความสามารถในการแข!งขัน โดย
นักวิจัยกลุ!มนี้ได�นิยาม สมรรถนะด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลว!าหมายถึง ความสามารถในการเพ่ิม
คุณค!าให�กับองค,กร/ธุรกิจ (ability to add value to business) โดยจะต�องเน�นท่ีกระบวนการท่ีจะ
นําสมรรถนะมาใช�เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางธุรกิจเพ่ือมุ!งสู!ความสามารถในการแข!งขันท่ียั่งยืนและการ
จะบรรลุเป"าประสงค,อย!างนี้ได�องค,กรจะต�องสร�างสมรรถนะท่ีมีความเด!นเฉพาะตัว (uniqueness) 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะรวมขององค,กรท่ีไม!เหมือนสมรรถนะขององค,กรอ่ืน งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้จาก
การศึกษาแล�วซึ่งมีความสอดคล�องกับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของนักขายมืออาชีพ จึงได�นําไป
อภิปรายในส!วนสุดท�ายของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมาย
เชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  สิงฮาล,และโรเจอร, (Singhal and Rogers, 1999) ได�วิเคราะห,เรื่อง “รายการ
ละครโทรทัศน,สามารถทําหน�าท่ีและมีศักยภาพสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู�ชมและวิเคราะห,คุณลักษณะละครโทรทัศน,ที่สามารถกระตุ�นใจผู�ชมได�”และพบลักษณะดังนี้คือ 
1. ละครโทรทัศน,ช!วยให�ผู�ชมปลดปล!อยอารมณ, (Emotional Release) โดยผ!านการดําเนินเรื่องและ
การกระทําของตัวละครทําให�ผู�ชมได�หัวเราะร�องไห�แปลกใจต่ืนเต�นกับเหตุการณ,ท่ีพลิกผันอย!างเหนือ
ความคาดหมาย 2. ละครโทรทัศน,ให�โอกาสผู�ชมได�เติมเต็มจินตนาการ (Fantasy Fulfillment) ซ่ึง
เป�นความต�องการพ้ืนฐานของมนุษย, (ตามหลักจิตวิเคราะห,เรียกว!า Wishful Thinking) ในขณะท่ีโลก
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ท่ีเป�นจริงในชีวิตประจําวันนั้นซํ้าซากขาดสีสันการนั่งดูละครโทรทัศน,จึงเป�นเสมือนการเป�ดโลกท่ีมี
สีสันสดใสแห!งจินตนาการให�ผู�ชมได�สัมผัสด�วยประสบการณ, 3.ละครโทรทัศน,เป�ดโอกาสให�ผู�ชมได�
ค�นหาข�อมูลและคําแนะนําตัวละครท่ีตนชื่นชอบว!าตัวละครในบทบาทท่ีชื่นชอบนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบ
โต�อย!างไรเพ่ือจะได�นามาพิจารณาปรับใช�กับชีวิตจริงของตนเองผู�วิจัยได�นําการวิเคราะห,นี้ไปเป�น    
ตัวช!วยในการสรุปผลหลักจากการสัมภาษณ,กลุ!มตัวอย!าง เพื่อที่จะทําให�ข�อมูลนั้นมีความน!าเชื่อถือ
และสมบูรณ,ยิ่งข้ึนของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก
ผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  แอนเดอร,สัน (Anderson, 1997: 27-54) ได�ศึกษา “โปรแกรมการฝyกอบรมภาวะ
ผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพ” โดยการสังเคราะห,จากงานวิจัยท่ีได�โปรแกรมการฝyกอบรมท่ีจัดให�กับผู�บริหาร 
7โปรแกรมวิทยาลัยชุมชนเช!นของสถาบันการพัฒนาผู�นําแห!งชาติโปรแกรมการพัฒนาผู�นําทาง
วิชาการของเคนตักก้ี และของซอลท,แลคผลการสังเคราะห,พบว!ามีการกําหนดเป"าหมายและกรอบการ
ดําเนินงานท่ีเน�นการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเชิงวิชาชีพซ่ึงการใช�โปรแกรมการฝyกอบรมอย!าง
เดียวอาจไม!สามารถพัฒนาความเป�นผู�นําของผู�บริหารได�และควรใช�พ่ีเลี้ยงท่ีมีคุณภาพและการเรียนรู�
จากการฝyกปฏิบัติ ผู�วิจัยได�นําแนวคิดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้มาเป�นแนวคิดในการจัดทําโปรแกรม
ฝyกอบรมท่ีมีความสอดคล�องกับงานวิจัยท่ีกําลังศึกษาของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  โอ ดอนเนลล,(O’Donnell, 1990) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของการสอน
ด�วยสื่อประสมท่ีถ!ายทอดโดยใช�ซีดีในการศึกษาของคนในโรงงานอุตสาหกรรมขนมอบ” โดยได�ศึกษา
เปรียบเทียบระหว!างการใช�สื่อประสมในรูปแบบซีดีกับรูปแบบหนังสือผลการศึกษาพบว!าไม!มีความ
แตกต!างอย!างเด!นชัดในเรียนของการเรียนรู�อัตราการออกกลางคันและความเร็วในการเรียนอย!างไรก็
ตามผลการศึกษาพบว!าระดับความพอใจและแรงจูงใจในรูปแบบสื่อประสมแบบซีดีมีสูงกว!ารูปแบบท่ี
เป�นหนังสือผู�วิจัยได�นํางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้นํามาเป�นแนวทางในการสร�างข�อคําถามของงานวิจัย การ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, 
  วิลเลี่ยม (William, 1994: 2425-A) ได�ดําเนินการวิจัยเรื่อง”กลยุทธ,การใช�นิเทศ
ภายในโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน” โดยศึกษาจากครูผู�บริหาร
และประชาชนสหภาพครูในเขตโรงเรียน K-12 ในเมืองขนาดใหญ!ในรัฐแคลิฟอร,เนียใต�รวบรวมข�อมูล
เชิงปริมาณโดยใช�แบบสํารวจประมาณค!าจากผู�บริหารโรงเรียน 159 คน และครู 195 จากโรงเรียน 
11 แห!ง ผลการวิจัยพบว!า 1. ผู�บริหารและครูขาดความสัมพันธ,และความเข�าใจอันดีต!อกันในเรื่องการ
นิเทศภายในโรงเรียน 2. ครูผู�สอนมีความเห็นว!าผู�บริหารไม!ค!อยมีการสังเกตการณ,และเยี่ยมชมห�องเรียน
อย!างเป�นทางการ แต!ผู�บริหารโรงเรียนมีความเห็นว!าได�สังเกตการณ,และเยี่ยมชมห�องเรียนอยู!เป�น
ประจํา 3. ผู�บริหารโรงเรียนได�ให�ความสําคัญและรับผิดชอบต!อการนิเทศภายในโรงเรียนมากกว!าการ
จัดการด�านอ่ืนๆและผู�วิจัยได�เสนอแนะว!า ควรลดนวัตกรรมในการนิเทศภายในท่ีซับซ�อนลง ควรมีการ
ยืดหยุ!นและพัฒนากลยุทธ,ในการนิเทศภายใน เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน ผู�วิจัยได�
ดําเนินการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนี้และนําไปอภิปรายผลในเรื่องของการคัดเลือกนักขายมืออาชีพ
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ซ่ึงก็เป�นสิ่งหนึ่งท่ีส!งผลต!อธุรกิจของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ      
มุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  แอนเดอร,สันและเบิร,น (Anderson and Burns, 1989) ได�ศีกษาเรื่อง “การสร�าง
ชุดอบรมแบบการเรียนด�วยตนเองเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ,ท่ีต้ังไว�และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมของผู�ท่ีเข�ารับการอบรมซ่ึงเป�นครูสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา” โดยใช�
ชุดอบรมแบบการเรียนด�วยตนเองกับการสอนแบบบรรยายผลการวิจัยพบว!ามีความแตกต!างกันอย!าง
มีนัยสําคัญจากกลุ!มท่ีสอนโดยใช�ชุดอบรมท่ีเรียนด�วยตนเองและการสอนแบบบรรยายท้ังในด�าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวางแผนและวิธีการสอนแต!ไม!ความแตกต!างกันในด�านทัศนคติท่ีมีต!อวิชา
สังคมศึกษาและครูฝyกส!วนมากชอบการอบรมท่ีเรียนด�วยตนเอง Prater และ Ferrara (1990) ได�
ดําเนินการวิจัยเรื่องการฝyกอบรมนักการศึกษาเพ่ือให�สามารถจําแนกการเรียนรู�ของนักเรียนพิการโดย
ใช�วิธีการสอนความเข�าใจในระบบเทคโนโลยีชันเยี่ยมเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการใช�ชุดการสอนซ่ึง
พัฒนามาจากระบบคอมพิวเตอร,โดยรวมเข�ากับยุทธวิธีการสอนท่ีมีความเข�าใจเป�นพ้ืนฐานสําคัญผู�เข�า
รับการฝyกอบรมได�แก!นักการศึกษาจํานวน 97 คนซ่ึงมีท้ังผู�ท่ีเป�นนักการศึกษาอยู!แล�วและผู�ท่ีกําลังจะ
เป�นนักการศึกษาผลการวิจัยพบว!าผู�เข�ารับการฝyกอบรมได�รับความรู�ความชํานาญเพ่ิมข้ึนอย!างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องผู�วิจัยได�ทําความเข�าใจงานวิจัยนี้เพ่ือให�เป�นเครื่องมือในการสังเกต
พฤติกรรม แนวคิดและทัศนะคติของกลุ!มตัวอย!างเมื่อดําเนินการสัมภาษณ,ของการวิจัยการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, 
  ซาจอนค อาร, (Zajonc R., 1954) ได�ศึกษาเรื่อง “การเลียบแบบประเภท 
identification ของเด็กๆอายุ 10 – 14 ปg จากวีรบุรุษจากละครวิทยุประเภทเรื่องยานอวกาศ” เขา
พบว!าเด็กๆอยากจะเป�นเหมือนตัวพระเอกในเรื่องไม!ว!าตัววีรบุรุษนั้นจะมีลักษณะ “ใช�อํานาจ” หรือ 
“แสวงหามิตรภาพ” ก็ตามอย!างไรก็ตาม ซาจอนค ก็ตั้งคําถามท่ีสรุปจากกรณีท่ีศึกษาว!าหากเป�นกรณี
ท่ีวีรบุรุษนั้นเป�นอาชญากรท่ีประสบความสําเร็จเด็กๆจะเลียนแบบหรือไม!หรือว!าเด็กจะเลือก
เลียนแบบแต! “วีรบุรุษ” ประเภทท่ีไม!เบ่ียงเบนไปจากค!านิยมท่ีเด็กยึดถืออยู!แล�วเช!นต�องเป�นตํารวจ
ไม!ใช!ผู�ร�ายต�องเป�นนักสืบไม!ใช!หัวขโมยและหากเป�นในกรณีหลังสําหรับเด็กๆท่ีเติบโตมาในสิ่งแวดล�อม
ท่ีไม!เคยสอนให�เขามีค!านิยมดีๆให�ยึดถือเช!นเด็กท่ีโตมาในหมู!อาชญากรหรือเด็กท่ีขาดแบบอย!างของ
ผู�ใหญ!ดีๆท่ีจะเลียนแบบก็อาจเป�นไปได�ว!าเด็กกลุ!มนี้จะมีความเสี่ยงสูงมากท่ีจะได�รับอิทธิพลในทางท่ี
ไม!พึงประสงค,จากสื่อมวลชนอย!างไรก็ตามเนื่องจากข�อข�องใจของซาจอนคนั้น มาต้ังคําถามใน
ช!วงเวลาท่ีกระบวนทัศน,เรื่องผลกระทบอันจํากัดของสื่อกําลังแพร!หลายทําให�ผลการศึกษาเรื่องการ
เลียนแบบจากสื่อนั้นมีน้ําหนักน!าเชื่อถือน�อยลงไปและคําถามท่ีต้ังก็ไม!ค!อยได�รับความสนใจท่ีจะหา
คําตอบจากวงวิชาการ จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องทําให�ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลจึงทําให�ผู�วิจัยได�
ดําเนินการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือใช�เป�นแนวทางในการสอบถาม สัมภาษณ,กลุ!ม
ตัวอย!างของการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!าน
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
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  Pascal M., Ross C., and Jason B.M. (2009).ได�ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเซลล,
กระจกเงาว!าเกี่ยวข�องสัมพันธ,กับการเลียนแบบหรือไม!” โดยการวิเคราะห,แบบอนุมานทบทวน
วรรณกรมท่ีเก่ียวข�อง โดยเป�นท่ีทราบกันอยู!ว!าระบบเซลล,กระจกเงา (Mirror neuron system) มี
บทบาทสําคัญในการเป�นจุดเริ่มต�นของความสามารถในการเลียนแบบองมนุษย, เซลล,กระจกเงาถูก
ค�นพบครั้งแรกจากการศึกษาเซลล,สมองของลิง ในส!วนสมอง F5 และค�นพบระบบการเลียนแบบ
กระจกเงานี้ในระบบสมองของมนุษย,ในส!วนสมองส!วนหน�า ส!วนสมอง 44  การศึกษานี้ได�ทบทวน
วรรณกรรมท่ีตีพิมพ,เก่ียวกับการศึกษาด�าน fMRI จํานวน 20 บทความ เป�นการศึกษาเก่ียวกับบทบาท
ของสมองส!วนหน�า สมองกลีบข�างย!อยด�านบน สมองกลีบข�างย!อยด�านล!าง คอร,เทกซ,ควบคุมการ
เคลื่อนไหวส!วนหลัง และร!องนูนสมองส!วนหน�าด�านใน ซ่ึงเป�นส!วนในการแปลความหมาย การศึกษา 
fMRI ในเรื่องการเลียนแบบ พบว!า ระบบเซลล,กระจกเงา (MNS) มีส!วนเก่ียวข�องกับการเลียนแบบ 
และศึกษาลึกเฉพาะลงไปในส!วนร!องนูนสมองส!วนหน�าด�านใน ในส!วนการแปลความหมาย และคอร,
เทกซ,ควบคุมการเคลื่อนไหวส!วนหลัง ทําให�เชื่อได�ว!าบริเวณของการเกิดการเลียนแบบมีส!วนเก่ียวข�อง
สัมพันธ,กับการเลียนแบบ และการศึกษาจากหลักฐานเชิงประจักษ,ที่ศึกษาในลิงพบว!าอัตราการ
ผิดพลาดในการเลียนแบบและท่ีไม!ได�เกิดการเลียนแบบ พบว!า สมองส!วนหน�า ส!วนท่ี 44 มีส!วน
เก่ียวข�องสําคัญกับการตัดสินใจมากกว!าการเลียนแบบ ทําให�เกิดคําถามเรื่องบทบาทความสัมพันธ,ท่ี
สําคัญของระบบเซลล,กระจกเงากับการเลียนแบบ บทสรุปจากการงานวิจัยในครั้งนี้ คือ จากการ
วิเคราะห,แบบอนุมานพบว!า การศึกษา fMRI ของ บริเวณสมองส!วนหน�า และเยื่อบุสมอง ท่ีมีส!วน
เก่ียวข�องกับการเลียนแบบ  พบว!า สมองกลีบข�างย!อยด�านบน สมองกลีบข�างย!อยด�านล!าง และคอร,
เทกซ,ควบคุมการเคลื่อนไหวส!วนหลัง  มีส!วนเก่ียวข�องกับการเกิดการเลียนแบบ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ 
เก่ียวข�องการเรียนรู�ผ!านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  Erthan O., Mitsuo K., Michael A. (2006). ได�ศึกษาเรื่อง “เซลล,กระจกเงาและ
การเลียนแบบ”การศึกษานี้เป�นการศึกษาของกลุ!มนักประสามสรีรวิทยา ได�ศึกษาถึงลักษณะของเซลล,
กระจกเงาพบว!า เซลล,กระจกเงาในลิงเป�นเซล,กระจกเงาเด่ียว (Individual mirror neurons) แต!เซล,
กระจกเงาในสมองของมนุษย,พบว!าเป�นระบบเซล,กระจกเงา (Mirror neurons systems) ซ่ึงทํา
หน�าท่ีในการทําความเข�าใจ เลียนแบบ และด�านภาษา ถึงแม�การพัฒนาการทํางานของท้ัง 3 หน�าท่ีใน
ลิงจะมีการพัฒนําไปด�วยดี ผู�วิจัยยังได�ศึกษาและแสดงให�เห็นถึงรูปแบบการทํางานด�านการคํานวณ 
โดยดําเนินการประมวลผลหาจุดแข็งและจุดอ!อน โดยใส!ข�อมูลลงไปในเซลล,กระจกเงาในลิง และ
ระบบเซลล,กระจกเงาในมนุษย, โดยเฉพาะในระบบเซลล,กระจกเงา (MNS) จากการวิเคราะห,ใน
รายละเอียดท่ีมากข้ึนไปเพ่ือหาข�อสรุปถึงเรื่องสภาวะทางจิตใจ (MSI) และรูปแบบการเลือกแยกแยะ
องค,ประกอบเพ่ือการควบคุม (MOSAIC) พบว!า ในเรื่องของกรอบแนวคิดหรือความคิดรวบยอด 
มักจะต�องการใช�การคํานวณ เพ่ือระบุหน�าท่ีการทํางาน ในขณะท่ีรูปแบบแนวคิดอ่ืนๆ มีการพัฒนา
จากสมมติฐานในเรื่องความสามารถในการเลียนแบบและแลกเปลี่ยนของเซลล,กระจกเงา จากการ
วิเคราะห,แบบอนุมาน (Meta-Analysis) ในครั้งนี้ ใช�ให�เห็นว!า ยังมีช!องว!างในเพ่ือการศึกษาถึงรูปแบบ
แนวคิดรวบยอดและรูปแบบการคํานวณอยู!อีกมาก นับจากมีรายงานการค�นพบเซลล,กระจกเงาครั้งแรก 
เวลาผ!านมาทําให�มีคนสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับเรื่องการเลียนแบบการคิดรวบยอดและการคํานวณ
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ของมนุษย, อย!างต!อเนื่อง แม�จะเชื่อกันว!า เซลล,กระจกเงาถอดรหัสการกระทําท่ีเฉพาะเจาะจงและ
พยายามทําความเข�าใจว!า เซลล,กระจกเงาส!งรหัสท่ีเก่ียวข�องกับตัวแปรท่ีเข�ามาอย!างไร แต!พบว!ายังไม!
มีคําตอบท่ีแน!นอนเก่ียวกับการพัฒนาการแต!ละข้ันของเซลล,กระจกเงา ซ่ึงแน!นอนว!ามันได�เกิดข้ึนเอง
แน!นอน จึงมีผู�สนใจท่ีจะศึกษากระบวนการปรับว!าเป�นอย!างไร การศึกษาเรื่องการเลียนแบบการ
คํานวณของเซลล,กระจกเงาและระบบในสมองเป�นเรื่องสําคัญท่ียังต�องมีการพัฒนารูปแบบของการ
ควบคุมการเคลื่อนไหว การเลียนแบบสภาวะทางจิตใจ และบทบาทของเซลล,กระจกเงา ท่ีเก่ียวข�อง
กับส!วนอ่ืนๆ อีกมากมายในสมองของมนุษย, ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้ เก่ียวข�องกับการศึกษากระบวนการ
เลียนแบบพฤติกรรมท่ีมีความรู�สึกร!วมกับการแสดงพฤติกรรมและเก่ียวข�องอย!างไรกับการคํานวนของ
มนุษย,ซ่ึงส!งต!อแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!าน
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
  Agata A. et al. (2015). ศึกษาเรื่อง “บทบาทของระบบเซลล,กระจกเงา กับการ
เลียนแบบตัวตนกับสิ่งเร�าแบบไม!ชัดเจน” สืบเนื่องจาก ทฤษฎีการเลียนแบบตัวตน (Embodied 
simulation theory)  ได�พูดถึงสิ่งเร�าทางสายตาบางอย!างว!ามันจะกระตุ�นปฏิกริยาเลียนแบบโดย
อัตโนมัติ โดยมีต�นกําเนิดของ ความรู�สึกของการเคลื่อนไหว ท่ีปรับโดยระบบเซลล,กระจกเงา (MNS) 
โดยอาศัยพ้ืนฐานเรื่องแนวคิดในการศึกษาการเคลื่อนไหวของมนุษย, ศึกษาการวิ่งของคน ในสิ่งเร�าท่ี
ไม!ชัดเจน ผู�ศึกษาต�องมีประสบการณ,ในเรื่องความรู�สึกของการเคลื่อนไหวโดยผ!านการเลียนแบบ
ตัวตน งานวิจัยนี้ได�ศึกษาการใช�การกระตุ�นสมองด�วยไฟฟ"ากระแสตรงผ!านเข�ากระโหลกศรีษะแบบซํ้า
หลายๆครั้ง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว�โดยเฉพาะ ดําเนินการศึกษาการรบกวนแบบชั่วคราวกับ
กิจกรรมในร!องนูนสมองส!วนหน�าด�านใน โดยการใช�การกระตุ�นไฟฟ"า จะทําให�แนวโน�มการเคลื่อนไหว
ของมนุษย,ช�าลง จากการทอสอบโดยมีผู�เข�าร!วม 36 คน ทดสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรก ไม!มีการทดสอบโดย
การกระตุ�นด�วยไฟฟ"า ครั้งท่ีสองกระตุ�นด�วยกระแสไฟฟ"า โดยกลุ!มทดลองใช�การกระตุ�นท่ีร!องนูนสมอง
ส!วนหน�าด�านใน และกลุ!มควบคุมกระตุ�นท่ีส!วนอ่ืน ผู�วิจัยต้ังสมมติฐานการวิจัยว!า กลุ!มท่ีถูกกระตุ�นท่ี
ร!องนูนสมองส!วนหน�าด�านในได�ผลการทดสอบอย!างมีนัยสําคัญต!อการเคลื่อนไหวในสิ่งท่ีท่ีไม!ชัดเจน 
การค�นพบนี้ สามารถอธิบายได�ถึงความเชื่อมโยงของระบบเซลล,กระจกเงากับประสบการณ,ความรู�สึก
ของการเคลื่อนไหวท่ีมนุษย,ได�รับขณะดูสิ่งเร�าท่ีไม!ชัดเจน ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้ เก่ียวข�องกับการทํางานของ
เซลล,กระจกเงา ส!งผลต!อพฤติกรรมการเคลื่อนไหว การรู�สึก ซ่ึงเป�นแนวทางในการศึกษาของผู�วิจัยใน
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะห,องค,ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!ง
เป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 

 
การสังเคราะห,องค,ประกอบสําคัญของการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมาย
เชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย, 
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จิรภา อรรถพร (2557) √    √  
ดวงเนตร ธรรมกุล ขวัญเมือง แก�วดําเกิง และอัจศรา 
ประเสริฐสิน (2557) 

√     
 

ชัชวิทย, สงวนภักร, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล พาสนา  
จุลรัตน, (2557) 

√     
 

ดลพิวัฒน, ปรีดาวิภาต และคณะ (2555) √   √   
กัมปนาท อาชา และคณะ (2555) √      
สุริยา อุ!มน�อย (2555)  √  √ √  
เฉลิมรักษ, สุรัสวดี (2555)    √  √ 
ชาลินีเกษรพิกุล (2555) √ √     
นิติ รัตนปรีชาเวช (2554)    √   
วารุณี อัศวโภคิน (2554) √      
พงศ,พร ไชยจร (2554)    √ √ √ 
ชัยวัฒน, จิวพานิชย, และชัยวัฒน, วารี (2554) √      
อนันต,พันนึก (2554) √ √     
อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ์ ปรีชาศรี  เรื่องฤทธิ์  และณัชยา  
หุมนา (2552) 

√      

สมพร  หลิมเจริญ (2552) √      
เย็นใจ  สุวานิช (2551) √      
กัมปนาท  บริบูรณ, (2550) √      
แพรวพรรณ  บุญฤทธิ์มนตรี (2550) √ √     
ศักรินทร,  ชนประชา (2550) √      
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะห,องค,ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!ง
เป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, (ต!อ) 

 
การสังเคราะห,องค,ประกอบสําคัญของการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมาย
เชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย, 
 

กา
รพ

ัฒน
าห

ลัก
สูต

ร 

กา
รพ

ัฒน
าศั

กย
ภา

พข
อง

พนั
กง

าน
 

กา
รเลี

ยน
แบ

บ 

อสั
งห

าริ
มท

รัพ
ย, 

เป
"าห

มา
ยเ

ชิง
รุก

 

กา
รต

ลา
ด 

อรุณศรี  ชูพินิจ (2550)  √   √  
อดุลย,  เจียกุลธร (2550) √      
ใจกลั่น  นาวาบุญนิยม (2549) √      
ชุมศรี  ไพบูลย,กุลกร (2549) √      
ดิ โกรสก้ี (De Grosky,2013) √      
ฮาโจ และคณะ (Harjo et.al, 2013) √ √     
ซิงเกลตัน (Singleton, 2012) √ √     
โรแวน และ ซีส (Rowan and Seiss, 2012) √ √     
ยงกัน (Yongan, 2009) √      
โรเซน,ฟรัส และ แบล็กเบิร,น (Rosen, Frust and 
Blackburn, 2006 : 229) 

√ √   √  

อยาลา (Ayala: 2006) √      
เคนเนด้ีและคณะ (Kennedy and Dresser, 2005: 
20) 

 √     

วอล,คเกอร, (Walker, 2005) √      
 บูน และโลมอร, (Boon and Lomore, 2002)   √    
มารมอน (Marmon, 2002)  √     
อัลไบรท,(Albright, (2002) √      
มารูคา (Maruca, 2002) √      
ไกตาน (Gaytan, 2000) √    √  
อูลริช และคณะ (Ulrich et al., 1995, cited in 
Brewster, Farndale, and Ommeren, 2000) 

 √     

สิงฮาล,และโรเจอร, (Singhal and  Rogers, 1999)   √    
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะห,องค,ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!ง
เป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, (ต!อ) 

 
การสังเคราะห,องค,ประกอบสําคัญของการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมาย
เชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย, 
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แอนเดอร,สัน(Anderson, 1997: 27-54) √ √     
โอ ดอนเนลล,(O’Donnell, 1990) √ √     
วิลเลี่ยม (William, 1994: 2425-A)     √  
แอนเดอร,สันและเบิร,น (Anderson and Burns, 1989) √      
อาร, ซาจอนค  (R. Zajonc, 1954)   √    
 
  จากตารางเป�นการสังเคราะห,องค,ประกอบสําคัญของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุกผ!านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ท่ีนําไปสู!การใช�ประโยชน,ในการวิจัย
ในด�านของการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การเลียนแบบอสังหาริมทรัพย,
เป"าหมายเชิงรุก และด�านการตลาด 
 
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห,เชิงรุกประเด็น SWOT  ท่ีสําคัญท่ีได�จากการศึกษา 
ลําดับ แหล,งท่ีมาของประเด็น ประเด็นท่ีสําคัญ SWOT 

1 กิติ ตยัคคานนท, (2553) บุคลิกภาพ การแต!งกาย 
กิริยามารยาท 

O 

2 สุริยา อุ!มน�อย (2555) กลยุทธ,การเพ่ิมทักษะให�พนักงาน O 
3 ดลพิวัฒน, ปรีดาวิภาต และคณะ (2555) กลยุทธ,การจัดการทรัพยากรมนุษย, O 
4 เฉลิมรักษ, สุรัสวดี (2555) เทคนิคการขาย S 
5 ชาลินี เกษรพิกุล (2555) การพัฒนากระบวนการคิด O 
6 นิติ รัตนปรีชาเวช (2554) นวัตกรรม S 
7 พงศ,พร ไชยจร (2554) การสร�างความแตกต!าง S 
8 อนันต, พันนึก (2554) ภาวะผู�นํา S 
9 แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี (2550) เทคนิคการขาย S 
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ตารางท่ี 6 การวิเคราะห,เชิงรุกประเด็น SWOT  ท่ีสําคัญท่ีได�จากการศึกษา (ต!อ) 
ลําดับ แหล,งท่ีมาของประเด็น ประเด็นท่ีสําคัญ SWOT 
10 คอตเลอร, (1991) เทคนิคการขาย S 
11 เชอร,ชิลล,ฟอร,ดและวอคเคอร, (Churchil, 

Ford, & Walker, 1987) 
บุคลิกภาพ O 

12 ไฮส, (Hise, 1980) เทคนิคการขาย 
บุคลิกภาพ 

S 
O 

13 แจ|คสันและฮิสลิส  บุคลิกภาพ  
การสื่อสาร 

ความรู�ในสินค�า 

O 
O 
S 

14 ดิ โกรสก้ี ( De Grosky,2013) ภาวะผู�นํา S 
15 ฮาโจ และคณะ (Harjo et.al,2013) ภาวะผู�นํา S 
16 ซิงเกลตัน (Singleton, 2012) ภาวะผู�นํา S 
17 โรแวน และ ซีส (Rowan and 

Seiss,2012) 
ภาวะผู�นํา S 

18 โรเซน,ฟรัส และ แบล็กเบิร,น (Rosen, 
Frustและ Blackburn 2006) 

พัฒนาทีมงาน S 

19 เคนเนด้ีและคณะ (Kennedy and 
Dresser, 2005) 

ความสามารถเฉพาะท่ีเหมาะกับ
งาน 

S 

20  มารมอน (Marmon. 2002) ภาวะผู�นํา การพัฒนาอาชีพ S 
21 ไกตาน (Gaytan, 2000) เจตคติท่ีดี O 
22 อูลริช และคณะ (Ulrich et al. 1995) การเป�นหุ�นส!วนเชิงกลยุทธ, O 
23 แอนเดอร,สัน(Anderson, 1997) การกําหนดและมุ!งสู!เป"าหมาย S 
24 โอ ดอนเนลล,(O’Donnell,1990) ความพึงพอใจและแรงจูงใจ S 
25 วิลเลี่ยม (William. 1994) ความสัมพันธ,ท่ีดี O 

 
ตารางท่ี 7 สรุปแนวการศึกษาและใช�ประโยชน,จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ประเด็นเกี่ยวกบัเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข�อง 

แนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน, 

สนับสนุน
ความสําคัญ
และป�ญหาใน

การวิจยั 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจยั 

การสร�าง
เคร่ืองมือ
การวิจยั 

ใช�เป�นแบบ
แผนในการ

วิเคราะห,ข�อมูล 

สนับสนุน
ผลการวิจยั 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

แนวคิดเก่ียวกับนักขายมืออาชีพ √ √ √  √ 
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ตารางท่ี 7 สรุปแนวการศึกษาและใช�ประโยชน,จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (ต!อ) 

ประเด็นเกี่ยวกบัเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข�อง 

แนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน, 

สนับสนุน
ความสําคัญ
และป�ญหาใน

การวิจยั 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจยั 

การสร�าง
เคร่ืองมือการ

วิจัย 

ใช�เป�นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห,
ข�อมูล 

สนับสนุน
ผลการวิจยั 

แนวคิดการวิเคราะห,
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT 
Analysis) 

 √ √ √ √ 

แนวคิด TOWS Matrix  √ √ √ √ 

แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบ เลียนแบบ √ √ √  √ 

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย, 

√ √ √  √ 

ทฤษฎีเซลล,กระจกเงา (Mirror 
Neuron Theory) 

 √   √ 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา √  √ √ √ 

แนวคิดเก่ียวกับการมุ!งเป"าหมาย √  √ √ √ 

แนวคิดเก่ียวกับการทํางานเป�นทีม √  √ √ √ 

แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ √  √ √ √ 

แนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ, √  √ √ √ 
แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับความ
กระตือรือร�น 

√  √ √ √ 

 
  จากตารางเป�นการสรุปแนวการศึกษาและใช�ประโยชน,จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจาก
ประเด็นเก่ียวกับเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง ได�แก! แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับนักขายมืออาชีพแนวคิดการวิเคราะห,สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis)
แนวคิด TOWS Matrixแนวคิดเก่ียวกับตัวแบบ เลียนแบบแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย, และ
ทฤษฎีเซลล,กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) โดยผู�วิจัยนํามาใช�ในการสนับสนุนความสําคัญและ
ป�ญหาในการวิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยการสร�างเครื่องมือการวิจัยใช�เป�นแบบแผนในการ
วิเคราะห,ข�อมูล ตลอดจนสนับสนุนผลการวิจัย 
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  โดยจากแนวคิดทฤษฏีข�างต�น ได�แก! แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นําแนวคิดเก่ียวกับการ
มุ!งเป"าหมายแนวคิดการเจรจาต!อรองแนวคิดเก่ียวกับการทํางานเป�นทีมแนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
และแนวคิดเก่ียวกับการรับรู�การสนับสนุนจากองค,การ ผู�วิจัยได�นํามาใช�ในการสังเคราะห,แนวทางของ
การวิเคราะห,ศักยภาพนักขายมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ได�ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 แสดงการสังเคราะห,แนวทางของการวิเคราะห,ศักยภาพนักขายมุ!งเป"าหมายเชิงรุก 
 
 
 

ภาวะผู�นํา 

เทคนิคการขาย 

การมุ!งเป"าหมาย 

จุดแข็ง 

โอกาส 

บุคลิกภาพ 

มนุษยสัมพันธ, 

กระตือรือร�น 

ศักยภาพนักขาย 
มุ!งเป"าหมายเชิงรุก 

กลยุทธ,เชิงรุก 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ ง
เป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% ใช�รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) ในการดําเนินการวิจัย ผู�วิจัยเลือกใช�ระเบียบวิธีแบบผสมผสาน (Mix Method) 
โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการสังเคราะห%แนวคิดและประยุกต%ระเบียบวิธีเชิงปริมาณในการ
ยืนยันและทดลองใช�เครื่องมือดังกล าวเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค%ของการวิจัย ผู�วิจัยจึงแบ งข้ันตอน
ดําเนินการวิจัยท้ังหมดออกเปLน 3 ข้ันตอนหลัก ได�แก   
 ข้ันตอนท่ี 1 การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนาร างโปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย% แบ งข้ันตอนการดําเนินการ ออกเปLน 2 ข้ันตอนย อย ดังนี้ข้ันตอนท่ี 1.1 การทบทวน
เอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เพ่ือศึกษาและสังเคราะห%ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก 
เพ่ือได�องค%ประกอบหลักและองค%ประกอบย อยของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ขั้นตอนที่ 1.2 การสัมภาษณ%เชิงลึกด�วยการถอดบทเรียน 
เพ่ือสังเคราะห%ข้ึนรูปเปLนร างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ ง
เป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% 
 ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบ และทดลองโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% ด�วยการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-
Experimental Research) โดยทดลองใช�โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกกับกลุ มตัวอย าง และแบ งการวัดผลเปLนก อนการทดลอง (Pre-Test) 
และวัดผลหลังการทดลอง (Post-Test) กับกลุ มทดลองกับกลุ มควบคุม 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินผลลัพธ%และการสรุปผลโปรแกรม ด�วยการใช�แบบประเมินทาง
จิตวิทยา ประเมินโปรแกรมกลุ มทดลองเทียบเคียงกับต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก 
ผลจากข้ันตอนนี้ จะได�เปLนโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ ง
เป!าหมายเชิงรุกชุดสมบูรณ% 
  จากข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยข�างต�น สามารถแสดงรายละเอียดได�ดังนี้ 
 
ข้ันตอนที่ 1 การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนาร%างโปรแกรมเสริมสร)าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป-าหมายเชิงรุกผ%านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท)อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย2 

1. การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เพ่ือศึกษาและสังเคราะห2ศักยภาพนัก
ขายแบบมุ%งเป-าหมายเชิงรุก เพ่ือได�องค%ประกอบหลักและองค%ประกอบย อยของโปรแกรมปฏิกิริยา
เชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกการดําเนินการในข้ันตอนนี้คือ
การทบทวนเอกสาร การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย%มีวัตถุประสงค%
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เพ่ือให�ได�กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการของ
กลุ มเป!าหมายท่ีจะเข�าร วมโปรแกรมตามสภาพท่ีเปLนจริง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 1)ประเภทของเอกสาร 
ข้ันตอนแรกของการวิจัยเริ่มจากการท่ีผู�วิจัยศึกษาข�อมูลจากเอกสารต างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ใน 2 ระดับ 
ดังนี้ 1) ระดับปฐมภูมิ (Primary data) ได�แก  เอกสารท่ีเขียนข้ึนโดยบุคคลท่ีมีประสบการณ% หรือเปLน
ประจักษ%พยานกับเหตุการณ%เรื่องราวต างๆ 2) เอกสารระดับทุติยภูมิ (Secondary data) ได�แก 
เอกสารท่ีเขียนจากบุคคลท่ีไม ได�เปLนประจักษ%พยานกับเหตุการณ%เรื่องราวโดยตรง แต ได�รับการถ ายทอด
หรืออ�างอิงจากเอกสารอ่ืนท่ีเปLนระดับปฐมภูมิ จะได�ข�อมูลเอกสารลและวรรณกรรมที่เกี่ยวข�องกับ
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของงานวิจัย 

  เม่ือรวบรวมเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องแล�ว ข้ันตอนต อไป 2) การคัดเลือก
เอกสารแต ละชิ้นว าให�ข�อมูลท่ีแท�จริงหรือไม โดยพิจารณาจากผู�เขียนหรือหน วยงานท่ีสร�างเอกสาร ว า
มีความน าเชื่อถือหรือไม  รวมถึงพิจารณาว าข�อมูลที่เขียนขึ้น ณ ช วงเวลานั้นมีความสอดคล�องกับ
ข�อมูลในบริบทของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกผ าน
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในช วงเวลานั ้นหรือไม  ผู �ว ิจัยยังตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารโดย
เปรียบเทียบกับเอกสารอ่ืนๆท่ีมีข�อมูลประเภทเดียวกันเพ่ือเปLนการยืนยันความถูกต�องน าเชื่อถือ 
(Creditability) พร�อมกันนี้ยังคัดเลือกความเปLนตัวแทนของเอกสาร (Representativeness) ว า
ข�อมูลมีความหนักแน นสามารถนํามาใช�แทนเอกสารประเภทเดียวกันได�หรือไม    

  เอกสารท่ีคัดเลือกและมีความหนักแน นของข�อมูล จะถูกนํามา 3) วิเคราะห2และ
สังเคราะห2เอกสารความสัมพันธ%ระหว างแนวคิด ทฤษฎี ข�อมูลสนับสนุนและงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือให�เกิดคําอธิบายปรากฏการณ%ท่ีเกิดขึ้นว า มีสภาพความเปLนจริงเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย% ต้ังแต อดีตท่ีผ านมาและปaจจุบันเปLนอย างไร หลังจากท่ีได�เอกสารต างๆท่ีผู�วิจัยเห็นว า
อยู ภายในขอบเขตของงานวิจัย ก็รวบรวมนํามาศึกษาเป!าหมายและสมมติฐานของเอกสาร คัดกรอง
คุณภาพของเนื้อหา วิเคราะห%ความเชื่อมโยงของข�อมูลจากเอกสารแหล งต างๆ  
  โดยหลังจากการวิเคราะห%พบว า มีแนวคิดและทฤษฎีหลักท่ีเก่ียวข�องและจัดอยู ภายใน
กรอบงานวิจัย อันประกอบด�วย แนวคิดการวิจัยและพัฒนา แนวคิดเก่ียวกับการประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย% แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดเก่ียวกับการจัดการในระบบนักขายมือ
อาชีพ แนวคิดการวิเคราะห%สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) แนวคิด TOWS Matrix 
แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบ พฤติกรรมการเลียนแบบ และการเรียนรู�ทางสังคม  จากการศึกษาเอกสาร
เหล านี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสังเคราะห%ออกมาเปLนแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาการพัฒนาโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย%  

  เม่ือได�เอกสารข�อมูล กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข�องกับงานวิจัยแล�ว จากนั้น
สังเคราะห%โดยการนําแนวคิดการวิเคราะห%สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) และ แนวคิด 
TOWS Matrix ในกลยุทธ%เชิงรุก (SO Strategy) เพ่ือสังเคราะห%ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิง
รุกออกมา โดยในข้ันตอนนี้ผลลัพธ%ท่ีได�คือ องค%ประกอบหลักและองค%ประกอบย อยของโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย% (D1) 
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2. การสังเคราะห2ขึ้นรูปเป9นร%างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท)อน ในการเสริมสร)าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป-าหมายเชิงรุก ประกอบด�วยข้ันตอนการวิจัย 2 ข้ันตอน 

2.1 การสนทนาเชิงประเมินเพ่ือหาประเด็นสําคัญ 
2.2 การสัมภาษณ%เชิงลึกด�วยการถอดบทเรียน  

   โดยท้ัง 2 ส วนใช�ผู�ให�ข�อมูลหลักในกลุ มเดียวกันโดยมีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
    ข�อมูลที่ได�จากการทบทวนเอกสาร กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ผู �วิจัย

ดําเนินการ การสนทนาเชิงประเมินเพ่ือหาประเด็นสําคัญ สัมภาษณ%เชิงลึกด�วยการถอดบทเรียน และ
สรุปด�วยวิธีการอุปนัย (Induction) ให�ได�แนวทางของการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ดังข้ันตอนต อไปนี้ 
   ผู)ให)ข)อมูลหลัก (Key informant) ผู�ให�ข�อมูลหลักที่ใช�ในการศึกษานี้ คือ 
ผู�บริหารท่ีประสบความสําเร็จในด�านของการเปLนนักขายมืออาชีพเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย% จํานวน 
11 คนโดยอ�างอิงตามแนวคิดของ Thomas T. Macmillan, (1971) ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 แสดงการลดลงของค าความคลาดเคลื่อน 
จํานวนผู)เช่ียวชาญ ระดับความคลาดเคล่ือน อัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือน 

1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

ท่ีมา: Thomas T. Macmillan, “The Delphi Technique,” Paper Presented at the annual 
meeting of the California Junior Colleges Associations Committee on Research and 
Development, Monterey, California.,  3- 5 May. 
 
     ผู�ให�ข�อมูลหลัก ประกอบด�วย 1) ผู�บริหารท่ีประสบความสําเร็จด�านการขายใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย% จํานวน 6 คน 2) วิทยากรฝuกอบรม โปรแกรมด�านการขายท่ีมีประสบการณ% 
จํานวน 3 คน และ 3) อาจารย%ท่ีมีความเชี่ยวชาญด�านเนื้อหาหลักสูตรการขายและการบริหารการขาย 
จํานวน 2 คน  รวมผู�ให�ข�อมูลหลัก  11 คน 
   การเข)าถึงผู)ให)ข)อมูลหลัก ในการศึกษานี้ ผู�วิจัยได�มีการค�นหาผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีจะ
เปLนผู�ถ ายทอดให�ข�อมูล ด�วยการติดต อข�อมูลจากเครือข ายท่ีรู�จักกันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย%นอกจากนี้
ผู�วิจัยได�มีการเข�าไปอบรมหลักสูตร  Professional Coach Certification Program (PCCP) รุ นท่ี 13 ซ่ึง
จัดโดยสถาบันโค�ชไทย ภายใต�การรับรองสถาบัน  International Coach Federation (ICF) ซ่ึงเปLน
หลักสูตรผู�บริหารสําหรับพัฒนาการด�านการโค�ช ท่ีมีผู�เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเข�าร วมการอบรม 
รวมท้ังผู�เชี่ยวชาญด�านการขายและอสังหาริมทรัพย% ท้ังนี้เพ่ือเชื่อมข�อมูลไปยังผู�เชี่ยวชาญและผู�บริหาร 



96 
 

 

เม่ือได�ข�อมูลทั้งหมดผู �วิจัยจึงได�ดําเนินการโทรศัพท%ติดต อไปท่ีเปLนกลุ มเป!าหมาย โดยได�อธิบายถึง
วัตถุประสงค%การวิจัย และได�ขอความยินยอมในการสัมภาษณ%กับผู�ให�ข�อมูลหลัก เพ่ือนัดหมายวันเข�า
สัมภาษณ%  
   เครื่องมือท่ีใช)ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช�การเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือสัมภาษณ%เชิงรุก
ด�วยการถอดบทเรียนประกอบด�วย 1) แนวคําถามแบบสัมภาษณ%จิตวิทยาเชิงลึก เปLนแนวคําถามท่ี
คณะผู�วิจัยสร�างข้ึน เปLนคําถามปลายเปxด (Open-ended)สร�างข้ึนจากวัตถุประสงค%และแนวคิดท่ีการ
วิจัยต�องการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก
ผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในกลุ มอสังหาริมทรัพย% โดยคําถามสามารถยืดหยุ นตาม
สถานการณ%ในการสัมภาษณ% เพ่ือสร�างสัมพันธภาพ อันจะช วยให�การเก็บข�อมูลเปLนไปอย างราบรื่น 
และท่ีสําคัญคือ จะทําให�ผู�ให�ข�อมูลถ ายทอดข�อมูลได�อย างครบถ�วนและเปLนจริงมากท่ีสุด แบ งเปLน 3 ส วน 
ได�แก  ข้ันเริ่มสนทนา ข้ันเข�าสู ประเด็นท่ีจะศึกษา และข้ันปxดสนทนา 2) เครื่องอัดเสียง เปLนเครื่องมือ
ประกอบการสัมภาษณ% เปLนเครื่องมือท่ีช วยบันทึกข�อมูลท่ีผู�วิจัยจดบันทึกไม ทัน เพ่ือความละเอียดมากข้ึน 
ก อนดําเนินการบันทึกเสียงทุกครั้ง ผู�วิจัยได�ขออนุญาตผู�ถูกสัมภาษณ%ก อน จากนั้นจึงถอดเทปสนทนา
ระหว างการสัมภาษณ%เพ่ือนํามาเปLนข�อมูลในการวิเคราะห%และนําเสนอข�อมูล 3) กล�องถ ายภาพ เปLน
เครื่องมือประกอบการสัมภาษณ% เปLนเครื่องมือท่ีช วยบันทึกภาพการสนทนาและภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือให�คณะผู�วิจัยนํามาใช�ในการอธิบายผลการศึกษา และ 4)ปากกาและสมุดจดบันทึก เปLนเครื่องมือ
ประกอบการสัมภาษณ% เปLนเครื่องมือท่ีช วยบันทึกข�อมูลระหว างการสัมภาษณ%เชิงลึก 
   การเก็บรวบรวมข)อมูล หลังจากมีการสร�างแนวคําถามเสร็จสิ้นตรงตาม
วัตถุประสงค%การวิจัยผู�วิจัยได�ดําเนินการนัดหมายผู�ให�ข�อมูลเปLนรายบุคคลเพ่ือดําเนินการเก็บข�อมูล
ภาคสนามโดยข้ันตอนการเก็บรวบรวมข�อมูลผู�วิจัยได�พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับวิธีการถอด
บทเรียน  
   ผู�วิจัยได�เลือกวิธีการถอดบทเรียน คือ การสัมภาษณ% (Interview) ใช�ประเด็น
คําถามแบบก่ึงโครงสร�าง (Semi-structure Interview) เพ่ือให�ได�ข�อมูลครบถ�วนตรงตามวัตถุประสงค%
การวิจัยและใช�การสัมภาษณ%แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยท่ีผู�ถูกสัมภาษณ%สามารถตอบ
คําถามได�อย างเปxดกว�างไม จํากัดคําตอบเพ่ือเปxดโอกาสให�ผู�ถูกสัมภาษณ%ได�ถ ายทอดความรู�ได�อย าง
เต็มท่ีครบถ�วนและเปLนจริงมากท่ีสุด (สุภางค% จันทวานิช, 2552: 77) โดยประเด็นข�อคําถามมีดังนี้    
1) ข้ันเริ่มสนทนาผู�วิจัยเริ่มต�นจากการแนะนําตนเองชี้แจงวัตถุประสงค%ของการสัมภาษณ%จากนั้น
ผู�วิจัยเริ่มพูดคุยซักถามคําถามท่ัวๆ ไปเพ่ือสร�างสัมพันธภาพความเชื่อใจและขออนุญาตบันทึกเสียง
ขณะสัมภาษณ%หากผู�ให�สัมภาษณ%ไม สะดวกให�บันทึกเสียงผู�สัมภาษณ%ก็งดบันทึกเสียงคําถามข้ันเริ่ม
สนทนามีดังนี้ 1.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�ข�อมูลหลัก และ 1.2 ข�อมูลท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจ หลังจากนั้น 
2) ข้ันเข�าสู ประเด็นท่ีจะศึกษา โดยผู�วิจัยใช�คําถามกว�างๆในประเด็นท่ีศึกษาเน�นให�ผู�ให�ข�อมูลหลักเล า
เรื่องราวถ ายทอดความรู�โดยมีประเด็นคําถามดังนี้ 2.1 ประสบการณ%เกี่ยวกับการขายในกลุ ม
อสังหาริมทรัพย% 2.2 องค%ประกอบท่ีสําคัญท่ีนําไปสู ความสําเร็จของการเปLนนักขายมืออาชีพในกลุ ม
อสังหาริมทรัพย% และข้ันสุดท�าย 3) ข้ันปxดสนทนา แบ งได�เปLน 3.1 เรื่องราวท่ีได�สอบถามเม่ือสักครู มี
อะไรอยากเพ่ิมเติมหรือยังไม ได�เล าหรือไม  3.2 คุณมีข�อสงสัยหรือประเด็นท่ีจะถามผู�วิจัยหรือไม  และ 
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3.3 ข�อเสนอแนะจากนั้นผู�วิจัยกล าวขอบคุณและทบทวนข�อมูลที่ได�รับกับผู�ให�ข�อมูลว าตรงกับสิ่งท่ี
ต�องการจะสื่อสารหรือไม   
   อย างไรก็ตามการสัมภาษณ%ผู�ให�ข�อมูลหลักแต ละคนนั้นอาจมีการนัดสัมภาษณ%
มากกว าหนึ่งครั้งเนื่องจากครั้งแรกอาจยังไม ได�ข�อมูลมากนักและเปLนการสร�างความคุ�นเคยมากกว า
เม่ือเกิดความไว�ใจแล�วจึงมีการนัดสัมภาษณ%ครั้งถัดๆไปเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีครบสมบูรณ%ตรงตาม
วัตถุประสงค%การวิจัยมากท่ีสุด 
   การตรวจสอบความถูกต)องของข)อมูล เมื่อได�ข�อมูลแล�ว จะดําเนินการ
ตรวจสอบข�อมูลแบบ Triangulation เรียกว า การตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า ด�านวิธีการรวบรวม
ข�อมูล (Methodological Triangulation) โดยการใช�วิธีเก็บรวบรวมข�อมูลต างๆกันเพ่ือรวบรวม
ข�อมูลเรื่องเดียวกัน ได�แก  การศึกษาข�อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง การสังเกต และการตีความ 
(Interpretation) จากพฤติกรรม และอวัจนภาษา ระหว างการให�สัมภาษณ%  
   การวิเคราะห2ข)อมูล ในการวิจัยนี้คณะผู�วิจัยดําเนินการโดยวิเคราะห%ข�อมูลแบบ
การเทียบเคียง รูปแบบ (Pattern Matching) โดยการสร�างข�อสรุปจากการเก็บข�อมูลท่ีได� นํามา
เปรียบเทียบกับข�อมูลทางทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ านมา โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห%ข�อมูลตาม
แนวทางของไมล%และฮูเบอร%แมน ท่ีได�เสนอแนะถึงข้ันตอนการจัดการกับข�อมูลเชิงคุณภาพจากการ
วิจัยในรายละเอียดซ่ึงประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือ การลดข�อมูล (Data Reduction) การจัดรูปข�อมูล 
(Data Display) และการร างข�อสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) 
ประกอบกับการถอดบทเรียน โดยในส วนนี้เปLนการถอดบทเรียนแบบเล าเรื่อง ด�วยการให�ผู�มีความรู�
จากการปฏิบัติปลดปล อยความรู� ท่ีซ อนเร�นอยู ในตัวออกมาแลกเปลี่ยนความรู�โดยผู�เล าจะเล า
ความรู�สึกท่ีฝaงลึกอยู ในตัวท่ีเกิดจากการปฏิบัติซ่ึงผู�วิจัยสามารถตีความได�โดยอิสระและเม่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยนผลการตีความแล�วจะทําให�ได�ความรู�ท่ีสามารถบันทึกไว�เปLนชุดความรู�ซ่ึงการถอดบทเรียน
ในลักษณะนี้จะเปLนการสกัดความรู�จากเรื่องท่ีเล าออกมาว ามีคุณค าและสามารถนํามาใช�ประโยชน%ได�
อย างไร โดยสามารถจําแนกการถอดบทเรียนไว� 8 ข้ันตอน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21, 2556: 3-6) ได�แก  1) เตรียมทีมถอดบทเรียน 2) ระบุบทเรียนท่ีจะถอด 3) ค�นหาและประสาน
เจ�าของบทเรียน 4) รวบรวมและศึกษาข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับบทเรียนท่ีจะถอด 5) ถอดประสบการณ%
เจ�าของบทเรียน 6) วิเคราะห%บทเรียน 7) ทวนสอบบทเรียน และ 8) ปรับแก�บันทึกบทเรียนและเขียน
รายงาน สรุปการท่ีได�เก็บข�อมูลมา 
   กล าวโดยสรุป ในข้ันตอนการสนทนาเชิงประเมินเพ่ือหาประเด็นสําคัญ และการ
สัมภาษณ%เชิงลึกด�วยการถอดบทเรียน ผู�วิจัยได�นํามาสร�างรายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกผ านปฏิกิริยาเชิงสะท�อนโดยผลจากการดําเนินการในข้ันตอนนี้ 
จะได�แนวทางของการปฏิบัติงาเพื่อเสริมสร�าง ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ผ าน
กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน จากนั้นสังเคราะห%ขึ้นรูปต�นแบบเอกสาร นําไปสู ร างโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% 
ท้ังนี้สําหรบข้ันตอนการดําเนินการตามข้ันตอนของการถอดบทเรียน สามารถแสดงเปLน Flow Chart 
ได�ดังภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9 แสดง Flow Chart ข้ันตอนการการสนทนาเชิงประเมินเพ่ือหาประเด็นสําคัญ และการ
ถอดบทเรียน 

 

เริ่มต�น

การสนทนาเชิงประเมินเพ่ือหาประเด็นสาํคัญ

สรุปประเด็นสําคัญ 

ระบุบทเรียนท่ีจะถอด 

ค�นหาและประสาน
เจ�าของบทเรียน

รวบรวมและศึกษาข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับ
บทเรียนท่ีจะถอด 

ถอดประสบการณ%เจ�าของบทเรยีน

วิเคราะห%บทเรียน 

ทวนสอบบทเรียน 

ปรับแก�บันทึกบทเรียน
และเขียนรายงาน

รายละเอียดของโปรแกรมเสรมิสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก 

ผ านกระบวนการปฏิกิรยิาเชิงสะท�อน

สิ้นสุด

ไม ผ าน 

ผ าน 
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  จากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม ถึงข้ันตอนท่ี 1 นอกจากได�ร างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย%แล�ว จะ
ทําให�ได�งาน (Task) ในโปรแกรม ของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย 
แบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย%  
 
ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบ และทดลองโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท)อน ในการเสริมสร)างศักยภาพ
นักขายแบบมุ%งเป-าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย2  
 เม่ือได�ร างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ
มุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% ข้ันตอนต อไปแบ งได� 2 ข้ันตอนย อย คือ 2.1 การ
ตรวจสอบร างโปรแกรมและเครื่องมือ (R3.1) และ 2.2 การทดลองใช�โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน 
ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% (R3.2) รายละเอียด
ดังนี้ 

1. การตรวจสอบ ร างโปรแกรมและเครื่องมือปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% (R3.1) เพ่ือให�ร างโปรแกรมมี
ความครบถ�วน พร�อมนําไปทดลอง ผู�วิจัยได�ตรวจสอบโปรแกรม ท้ังนี้การตรวจสอบดําเนิน 2 ข้ันตอน
ย อย ประกอบด�วยข้ันตอนท่ี 2.1.1 การประยุกต%การสนทนาเชิงประเมิน เพ่ือกําหนดเนื้อหาและหัวข�อ
เพ่ือนําไปเข�าสู การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม (IOC) และ 2.1.2 การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม (IOC) รายละเอียดดังนี้ 

1.1 การประยุกต%การสนทนาเชิงประเมิน โดยประเด็นสําคัญของเนื้อหาและหัวข�อใน
การสนทนาประกอบด�วย 3 ส วน กล าวคือ 1) ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงร างโปรแกรม 2) บท
ภาพยนตร% และ สตอรี่บอร%ด สื่อมัลติมีเดียหนังสั้น ท่ีแสดงบทบาทสมมุติ จํานวน 4 เรื่อง และ 3) 
เอกสารประกอบโปรแกรม ท้ังนี้ ผู�วิจัยดําเนินการตามข�นตอนดังนี้ 1) กําหนดผู�เชี่ยวชาญ ในการประยุกต%
การสนทนาเชิงประเมิน จํานวน 5 คน คือ ผู�บริหารท่ีประสบความสําเร็จด�านการขายในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย% โดยอ�างอิงตามแนวคิดของ Thomas T. Macmillan, (1971) ดังตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9 แสดงการลดลงของค าความคลาดเคลื่อน 
จํานวนผู)เชี่ยวชาญ ระดับความคลาดเคลื่อน อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน 

1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

ท่ีมา: Thomas T. Macmillan, “The Delphi Technique,” Paper Presented at the annual 
meeting of the California Junior Colleges Associations Committee on Research and 
Development, Monterey, California.,  3- 5 May. 
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  นอกจากกําหนดผู�ให�ข�อมูลหลักหรือผู�เชี่ยวชาญแล�ว 2) กําหนดประเด็นท่ีใช�ใน
การสนทนา ประกอบด�วย ร างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ
มุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% บทภาพยนตร% และสตอรี่บอร%ด สื่อมัลติมีเดียหนังสั้น ท่ี
แสดงบทบาทสมมุติ จํานวน 4 เรื่อง ตามกระบวนการขาย จากนั้น 3) จัดสนทนาและสังเคราะห%
ข�อมูล ซ่ึงเปLนการวิเคราะห%แบบองค%รวม เพ่ือกําหนดประเด็นสําคัญท่ีจะนําไปสู การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ในข้ันตอนต อไป 

1.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมและเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม (IOC) 

  ในข้ันตอนนี้เปLนการประเมินโครงร างโปรแกรม และเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีข้ันตอน และพัฒนาแบบประเมิน นําเสนออาจารย%
ท่ีปรึกษา ก อนนําแบบประเมินเสนอผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (McKeen and 
Smith, 2003) และหาค าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
จากนั้นทําแบบประเมินฉบับสมบูรณ% เก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินและพบว า 
โปรแกรมมีความเหมาะสมและความสอดคล�อง   
   การพิจารณาความสอดคล�องขององค%ประกอบหลักสูตรฝuกอบรม ได�ข�อมูลจากแบบ
ประเมินท่ีเปLนมาตรประเมินค า 3 ระดับ โดยนําคําตอบของผู�ทรงคุณวุฒิแต ละท านมาแปลผลคะแนน ดังนี้  
    มีความเห็นว า สอดคล�อง กําหนดคะแนนเปLน + 1 
    มีความเห็นว า ไม แน ใจ กําหนดคะแนนเปLน    0 
    มีความเห็นว า ไม สอดคล�อง กําหนดคะแนนเปLน  –1 
    จากนั้นนําคะแนนท่ีผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท านได�ให�ไว�ในแต ละข�อไปแทนค าในสูตร เพ่ือ
คํานวณหาค าดัชนีความสอดคล�อง (index of consistency) ต อไป ถ�าคําถามข�อใดค าดัชนีความ
สอดคล�องมากกว าหรือเท ากับ 0.50 ถือว าอยู ในเกณฑ%ใช�ได� แต ถ�าค าดัชนี ความสอดคล�องของคําถามข�อ
ใดน�อยกว า 0.50 จะต�องนําองค%ประกอบท่ีระบุในข�อคําถามนั้นไปปรับปรุงโดยพิจารณาจากข�อเสนอแนะ
และสัมภาษณ%ผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม 
    การประเมินความสอดคล�องขององค%ประกอบหลักสูตรฝuกอบรมจะใช�ค าดัชนี
ความสอดคล�องของ Rowinelli and Hambleton (ชวลิต ชูกําแพง, 2551: 237) เปLนเกณฑ%ในการ
พิจารณา โดยมีสูตรคํานวณดังนี้  
 

IOC = 
∑R 
N 

         

   เม่ือ  
    IOC แทน ดัชนีความสอดคล�อง 
   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผู�ทรงคุณวุฒิ 
   N แทน จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหมด  
    การวิเคราะห%ความเหมาะสมและความสอดคล�องขององค%ประกอบต าง ๆ ของ
โปรแกรมท่ีได�รับการประเมินจากผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีข้ันตอนพิจารณา ดังนี้ 
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1. การวิเคราะห%ข�อมูล ถ�าองค%ประกอบของโปรแกรมใดมีค าความเหมาะสมและความ
สอดคล�องสูงถึงเกณฑ%ท่ีกําหนดไว� องค%ประกอบนั้นจะถูกกําหนดไว�ในโปรแกรม แต ถ�าองค%ประกอบใดมี
ค าความเหมาะสมและความสอดคล�องตํ่ากว าเกณฑ%ท่ีกําหนด จะถูกนําไปปรับปรุงแก�ไขตามคําแนะนํา
ของผู�ทรงคุณวุฒิ 

2. กรณีข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิอยู นอกเหนือข�อคําถาม หากข�อเสนอแนะ
ดังกล าวผู�ทรงคุณวุฒิให�ความเห็นในทิศทางเดียวกัน 2 คน อาจพิจารณาเพ่ิมเติมในโปรแกรมโดย
คํานึงถึงข�อจํากัด และพ้ืนฐานด�านต าง ๆ ของผู�เข�ารับการฝuกอบรมประกอบด�วย  

3. เม่ือดําเนินการปรับปรุงโครงร างโปรแกรมตามท่ีผู�ทรงคุณวุฒิได�ให�ข�อเสนอแนะ
แล�ว จะได�โครงร างโปรแกรม ไปทดลองใช�ต อไป  
     สําหรับผลการประเมินความสอดคล�องขององค%ประกอบโปรแกรมจาก
ทรงคุณวุฒิ พบว า มีค าดัชนีความสอดคล�องในแต ละข�อคําถามอยู ระหว าง 0.67 -1.00 พบว า ทุก
องค%ประกอบของโครงร างโปรแกรมมีความสอดคล�องอยู ในเกณฑ%ใช�ได� จึงไม ต�องดําเนินการปรับปรุง  

2. ทดลองใช)โปรแกรมฯ กับกลุ%มตัวอย%าง ด)วยการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Research) 
  การวิจัยครั้งนี้เปLนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – experimental research) แบ งเปLน
การวัดผลก อนการทดลอง (Pre-test) และวัดผลหลังการทดลอง (Post-test) โดยมีกลุ มได�รับ
โปรแกรม (กลุ มทดลอง) จํานวน 30 คนและกลุ มท่ีไม ได�รับโปรแกรม (กลุ มควบคุม) จํานวน 30 คน มี
รายละเอียดลักษณะของแบบการวิจัยดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 แบบแผนการวิจัยของการได�รับและไม ได�รับโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายมุ งเป!าหมาย

เชิงรุกผ านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในกลุ มอสังหาริมทรัพย% 
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกผ านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย% 
ได�รับโปรแกรม ไม ได�รับโปรแกรม 

15 คน 15 คน 
  

2.1 การกําหนดกลุ%มทดลองและกลุ%มควบคุม 
    ประชากร สําหรับประชากรที่ใช�ในการวิจัยครั ้งนี ้ เปLนนักขายในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย%และการเลือกกลุ มตัวอย างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เปLนนักขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย% 
จํานวน 30 คน โดยผู�วิจัยคัดเลือกกลุ มตัวอย างแบบไม อาศัยความน าจะเปLนเลือกแบบเจาะจง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.2 เครื่องมือท่ีใช)ในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด�วย 2 ส วนหลักๆ ได�แก 1)โปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกผ านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย%
2) แบบวัดศักยภาพนักขาย มุ งเป!าหมายเชิงรุกในกลุ มอสังหาริมทรัพย%  
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2.3 วิธีการดําเนินการทดลอง 
   ผู�วิจัยแบ งการดําเนินการทดลองออกเปLน 3 ข้ันตอนดังนี้ คือ ข้ันท่ี 1 ระยะก อน

การทดลอง โดยผู�วิจัยวางแผนจัดเตรียมสิ่งต างๆเพ่ือให�พร�อมก อนการทดลองได�แก  1.1) ให�นักขาย
ท้ังหมดทําแบบวัดศักยภาพนักขาย มุ งเป!าหมายเชิงรุกในกลุ มอสังหาริมทรัพย% 1.2) แบ งกลุ มย อยใน
กลุ มทดลองและกลุ มควบคุมเพ่ือการทํากิจกรรมแยกกัน ผู�วิจัยได�แบ งนักขายในกลุ มทดลองและกลุ ม
ควบคุมแต ละกลุ มออกเปLน 2 กลุ มให�มีจํานวนเท าๆ กัน 3) ผู�วิจัยได�ดําเนินการบันทึกคะแนนผลของ
การทดสอบไว�เปLนคะแนนก อนการทดลองสําหรับดําเนินการวิเคราะห%ข�อมูล สําหรับข้ันท่ี 2 ระยะการ
ทดลองผู�วิจัยดําเนินการทดลองโปรแกรมให�กับกลุ มทดลองโดยใช�โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย 
มุ งเป!าหมายเชิงรุกผ านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในกลุ มอสังหาริมทรัพย% แต สําหรับกลุ มควบคุม ผู�วิจัย
ดําเนินการทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย เทคนิควิธีการขาย ในแบบวิธีการท่ัวไป และ
ข้ันท่ี 3 ระยะหลังการทดลอง โดยหลังจากเสร็จสิ้นระยะการทดลองผู�วิจัยดําเนินการให�นักขายท้ัง 2 
กลุ มทําแบบวัดศักยภาพนักขาย มุ งเป!าหมายเชิงรุกในกลุ มอสังหาริมทรัพย% จากนั้นบันทึกผลคะแนน
ของการทดสอบไว�เปLนคะแนนหลังการทดลองสําหรับดําเนินการวิเคราะห%ข�อมูลต อไป 

2.4 สถิติท่ีใช)ในการวิเคราะห2ข)อมูล 
    ในการวิเคราะห%ข�อมูลผู�วิจัยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร%สําเร็จรูปสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร% โดย 1) หาค าสถิติพ้ืนฐานได�แก ค าเฉลี่ยค าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ มทดลอง และ
กลุ มควบคุมจากคะแนนการวัดผลก อนการทดลองและคะแนนการวัดผลหลังการทดลองจากนั้น  
2) ใช�การวิเคราะห%ด�วยสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย วัดผลด�วยสถิติ The McNemar 
Test และสถิติ Mann whitney u test โดยสามารถแสดงข้ันตอนการทดลองโปรแกรมฯ ได�ดังภาพท่ี 
10 
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ภาพท่ี 10 การทดลองใช�โปรแกรมฯ กับกลุ มตัวอย าง 

 
ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินผลลัพธ2และการสรุปผลโปรแกรม  
  เปLนการใช�แบบประเมินทางจิตวิทยา ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมกลุ มทดลอง
เทียบเคียงกับ ต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก โดยมีการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

1. การกําหนดกลุ%มทดลองและกลุ%มควบคุม 
  ประชากร สําหรับการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมกลุ มทดลองเทียบเคียงกับ 
ต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก คือ กลุ มได�รับโปรแกรม (กลุ มทดลอง) โดยผู�วิจัย
คัดเลือกกลุ มตัวอย างแบบไม อาศัยความน าจะเปLนเลือกแบบเจาะจง ผู�ที่มีคะแนนที่ได�จากการวัด
ความรู�สูงสุด 5 อันดับ จํานวน 5 คน และ ต�นแบบศักยภาพนักขายมุ งเป!าหมายเชิงรุก (Mirror 
Reactor) 1 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช)ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินทางจิตวิทยา ประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมกลุ มทดลองเทียบเคียงกับ ต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก 
 
 
 

เริ่มต�น

โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก
ผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน

นําไปทดลองในภาคสนามกับกลุ มตวัอย าง

วิเคราะห%ข�อมูล

โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก
ผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนฉบับสมบูรณ%

สิ้นสุด

ไม ผ าน 

ผ าน 
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3. วิธีการดําเนินการวัดประสิทธิภาพ 
   ผู�วิจัยให�กลุ มได�รับโปรแกรม (กลุ มทดลอง) จํานวน 5 คน และ Mirror Reactor 1 
คนดูสื่อมัลติมีเดียและตอบแบบประเมินทางจิตวิทยา เพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมกลุ มทดลอง
เทียบเคียงกับ ต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก 

4. สถิติท่ีใช)ในการวิเคราะห2ข)อมูล 
  ในการวิเคราะห%ข�อมูลผู�วิจัยใช�สถิติพรรณนา คือ ค าความถ่ี ในการสรุปความถ่ีของค า
คะแนนกลุ มได�รับโปรแกรม (กลุ มทดลอง) จํานวน 5 คน และ Mirror Reactor 1 คน หลังดูสื่อ
มัลติมีเดียและตอบแบบประเมินทางจิตวิทยา 
 สามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงานได�ดังนี้ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 11  การประเมินผลลัพธ%และการสรุปผลโปรแกรม 

 
 
 

เริ่มต�น

แบบประเมินทางจิตวิทยา ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมกลุ มทดลอง
เทียบเคียงกับ ต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก

กลุ มได�รับโปรแกรม (กลุ มทดลอง) จํานวน 5 คน และ Mirror Reactor 1 
คน ดูสื่อมัลติมีเดียและตอบแบบประเมินทางจิตวิทยา

วิเคราะห%ข�อมูล

โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก
ผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนฉบับสมบูรณ%

สิ้นสุด

ไม ผ าน 

ผ าน 
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 ดังนั้นผู�วิจัยขอสรุปข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมาย
เชิงรุก ผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย% ท้ังหมด 3 ข้ันตอนต้ังแต  ข้ันตอนท่ี 1 
การทบทวนเอกสาร กรอบแนวทคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนาร างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกผ านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย% แบ งข้ันตอน
การดําเนินการ ออกเปLน 1.1 การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เพ่ือศึกษาและสังเคราะห%
ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก เพ่ือได�องค%ประกอบหลักและองค%ประกอบย อยของโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกตามวัตถุประสงค% 
ข้ันตอนที่ 1.2 การสัมภาษณ%เชิงลึกด�วยการถอดบทเรียน เพื่อสังเคราะห%ข้ึนรูปเปLนร างโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย% 
 เม่ือได�ร างโปรแกรมโปรแกรมแล�ว เข�าสู ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ และทดลอง
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย% ด�วยการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยทดลองใช�โปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกกับกลุ มตัวอย าง และ
แบ งการวัดผลเปLนก อนการทดลอง (Pre-Test) และวัดผลหลังการทดลอง (Post-Test) กับกลุ ม
ทดลองกับกลุ มควบคุม และข้ันตอนท่ี 3 การประเมินผลลัพธ%และการสรุปผลโปรแกรม ด�วยการใช�
แบบประเมินทางจิตวิทยา ประเมินโปรแกรมกลุ มทดลองเทียบเคียงกับต�นแบบศักยภาพนักขายแบบ
มุ งเป!าหมายเชิงรุก ผลจากข้ันตอนนี้ จะได�เปLนโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ งเป!าหมายเชิงรุกชุดสมบูรณ% โดยแสดงเปLนภาพการทํางานท้ังหมดได� ดังภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12 แสดง Flow Chart ข้ันตอนการดําเนินงานภาพรวม 
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บทท่ี 4 

ผลการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย 
แบบมุ#งเป$าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย( 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย*” ใช�แนวทางการศึกษาในรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research & Development) และมีการทดลองใช�โปรแกรมกับกลุ&มทดลองและกลุ&มควบคุม
โดยการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยกลุ&มท่ีศึกษาคือพนักงานขายในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* (Unit of Analysis) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค*คือ1) เพ่ือศึกษาองค*ประกอบของการ
พัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* และ 3) เพ่ือทดลองใช�และประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* โดยเนื้อหาสําคัญในบทนี้จะเปUนการรายงานผลการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 
ประกอบด�วยข้ันตอน 3 ข้ันตอน ได�แก& 1) การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนา
รายละเอียดโปรแกรม 2) การตรวจสอบและทดลองโปรแกรม และ 3) การประเมินผลลัพธ*และสรุป
โปรแกรม ตามลําดับ 
 ผลการพัฒนาโปรแกรม จากกรอบแนวคิดงานวิจัย ข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 คือ การทบทวน
เอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนารายละเอียดโปรแกรม สําหรับข้ันตอนนี้แบ&งข้ันตอนการ
วิจัยได� 2 ข้ันตอนย&อย ประกอบด�วย 1.1 การทบทวนเอกสาร และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (R1) 
ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในบทท่ี 2 ซ่ึงเปUนแนวคิดและทฤษฎีท่ีผู�วิจัย
ศึกษาและเปUนกรอบแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรม โดยประเด็นสําคัญที่ต�องการคือ 
องค*ประกอบหลักและองค*ประกอบย&อยของศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* (D1) และ 1.2 การพัฒนารายละเอียดโปรแกรม ผู�วิจัยได�นําผลจากข้ันตอนท่ี 1.1 มา
เปUนแนวทางในการสร�างรายละเอียดโปรแกรม โดยวิธีการสัมภาษณ*เชิงลึก (In-depth Interview)
และถอดบทเรียน โดยใช�แบบสัมภาษณ*จิตวิทยาเชิงลึก สัมภาษณ*ประสบการณ*ท่ีมาจากความทรงจํา
ระยะยาว (Long Term Memory) ของผู�เชี่ยวชาญ ท่ีเปUนต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก(Mirror Reactor) จากนั้นถอดบทเรียน (R2) โดยประเด็นสําคัญท่ีได�คือ แนวทางการปฏิบัติงาน
เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก และรายละเอียด รูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสม 
ของโปรแกรมในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (D2.1) จากนั้นสังเคราะห*ข้ึน
รูปเปUนร&างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของ.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 
(D2.2) ซ่ึงผลจะได�เปUนร&างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย งาน (Task) ในโปรแกรม เอกสาร
ประกอบโปรแกรม  
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 เม่ือได�งานในโปรแกรมแล�ว นําเข�าสู&ข้ันตอนการวิจัยท่ี 2 การตรวจสอบและการทดลอง
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* (R3) โดยแบ&งเปUน 2 ข้ันตอนย&อย ดังนี้ 2.1 การตรวจสอบร&างโปรแกรมและเครื่องมือ
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* (R3.1) แบ&งได�เปUน 2.1.1) การประยุกต*การสนทนาเชิงประเมินเพ่ือกําหนด
เนื้อหาและหัวข�อเพ่ือสร�างเปUนแบบประเมิน 2.1.2) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม 
(IOC) และ 2 .2 ทดลองใช�โปรแกรมฯ กับกลุ &มตัวอย&าง  ด�วยการว ิจ ัย กึ ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Research) (R3.2) ซ่ึงผลจะได�เปUนผลคะแนนเปรียบเทียบศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุกของกลุ&มทดลองและกลุ&มควบคุม(D3) อย&างไรก็ตามในบทนี้ จะกล&าวถึงข้ันตอนการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา สําหรับการนําไปทดลองโปรแกรม ซ่ึงจะปรากฏอยู&ในบทท่ี 5 

 
ข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนาโปรแกรม 
 การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 
โดยแบ&งข้ันตอนการดําเนินการเปUน 2 ข้ันตอนย&อย ประกอบด�วย 1.1 การทบทวนเอกสาร และกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี โดยประเด็นสําคัญที่ต�องการคือ องค*ประกอบหลักและองค*ประกอบย&อยของ
ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* และ1.2 การพัฒนารายละเอียด
โปรแกรม เพ่ือให�ได�ต�นแบบเอกสาร โปรแกรม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การทบทวนเอกสาร และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ผู�วิจัยได�จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องซ่ึง
ปรากฏอยู&ในบทท่ี 2 เปUนกรอบแนบคิดพ้ืนฐานของการสร�างและออกแบบโปรแกรม ท่ีมีความเหมาะสม
สอดคล�องกับความต�องการของกลุ&มเป'าหมายท่ีจะเข�าร&วมโปรแกรมตามสภาพท่ีเปUนจริง โดยผู�วิจัย
ศึกษาข�อมูลจากเอกสารต&างๆ ใน 2 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับปฐมภูมิ (Primary data) ได�แก& เอกสารท่ี
เขียนข้ึนโดยบุคคลท่ีมีประสบการณ* หรือเปUนประจักษ*พยานกับเหตุการณ*เรื่องราวต&างๆ 2) เอกสาร
ระดับทุติยภูมิ (Secondary data) ได�แก&เอกสารที่เขียนจากบุคคลท่ีไม&ได�เปUนประจักษ*พยานกับ
เหตุการณ*เรื่องราวโดยตรง แต&ได�รับการถ&ายทอดหรืออ�างอิงจากเอกสารอ่ืนท่ีเปUนระดับปฐมภูมิ ท้ังนี้ 
เอกสารท่ีผู�วิจัยนํามาใช�ศึกษาข�อมูลสนับสนุนเปUนเอกสารสาธารณะ (Public Document) คือท่ีมีการ
ตีพิมพ*และเผยแพร&สู&สาธารณะโดยหน&วยงานภาครัฐ หรือเอกชน จากนั้นผู�วิจัยคัดเลือกเอกสารแต&ละ
ชิ้นว&าให�ข�อมูลท่ีแท�จริงหรือไม&โดยพิจารณาจากผู�เขียนหรือหน&วยงานท่ีสร�างเอกสารว&ามีความ
น&าเชื่อถือหรือไม& อย&างไร รวมถึงพิจารณาว&าข�อมูลท่ีเขียนข้ึน ณ ช&วงเวลานั้นมีความสอดคล�องกับ
ข�อมูลในบริบทของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ในช&วงเวลานั้นหรือไม& และยังตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารโดย
เปรียบเทียบกับเอกสารอ่ืนๆท่ีมีข�อมูลประเภทเดียวกันเพื่อเปUนการยืนยันความถูกต�องน&าเชื่อถือ 
(Creditability) พร�อมกันนี้ยังคัดเลือกความเปUนตัวแทนของเอกสาร (Representativeness) 
ว&าข�อมูลมีความหนักแน&นสามารถนํามาใช�แทนเอกสารประเภทเดียวกันได�หรือไม&   
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 เมื่อคัดเลือกเอกสารแล�วจึงนําเอกสารมาศึกษาหาความสัมพันธ*ระหว&างแนวคิด 
ทฤษฎี ข�อมูลสนับสนุนและงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�เกิดคําอธิบายปรากฏการณ*ท่ีเกิดขึ้น
ว&ามีสภาพความเปUนจริงเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน เพื่อเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ต้ังแต&อดีตที่ผ&านมาและปrจจุบันเปUน
อย&างไร หลังจากท่ีได�เอกสารต&างๆ ที่ผู�วิจัยเห็นว&าอยู&ภายในขอบเขตของงานวิจัย ก็รวบรวมนํามา
ศึกษาเป'าหมายและสมมติฐานของเอกสาร คัดกรองคุณภาพของเนื้อหา วิเคราะห*ความเชื่อมโยง
ของข�อมูลจากเอกสารแหล&งต&างๆ โดยหลังจากการวิเคราะห*พบว&า มีแนวคิดและทฤษฎีหลักภายใน
กรอบงานวิจัย ประกอบด�วย 15 แนวคิดดังนี้ 1) แนวคิดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย*
ซ่ึงผู�วิจัยได�ศึกษาต้ังแต&ความหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* รวมถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย*
ในประเทศไทย ซ่ึงรายละเอียดปรากฏไว�ในบทท่ี 2 ท้ังนี้เพ่ือก&อให�เกิดความเข�าใจในเรื่องธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* อันเปUนพื้นฐานสําคัญของการวิจัยในครั้งนี้ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการในระบบ
นักขายมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทของนักขายซึ่งเปUน
กลุ&มเป'าหมายหลักของการเสริมสร�างศักยภาพนักขายของโปรแกรม 3) แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการขาย 
ผู�วิจัย ได�ศึกษาทฤษฎีที่ เ กี่ยวกับการขาย 2 ทฤษฎีคือ 3.1) ทฤษฎีแห&งการวิเคราะห*ลูกค�า 
(The Depth Theory) 3.2) ทฤษฎีไอดาส (AIDAS) (E. St. Elmo Lewis, 1898) เปUนทฤษฎีท่ี
เน�นหนักทางด�านผู�ขายท่ีต�องปฏิบัติการต&างๆตามลําดับข้ันปฏิบัติการเพ่ือความสําเร็จในการขาย
ผลิตภัณฑ* 4) การวิเคราะห*สภาวะแวดล�อม (SWOT Analysis) 5) แนวคิด TOWS Matrix  6) แนวคิด
เกี่ยวกับตัวแบบพฤติกรรมการเลียนแบบ และการเรียนรู�ทางสังคม 7) แนวคิด เกี่ยวกับตัว
แบบและพฤติกรรมการเลียนแบบ 7) แนวคิดเชิงประยุกต*ทฤษฎีเซลล*กระจกเงา (Mirror Neuron 
Theory) 8) แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นํา 9) เทคนิคการเจรจาต&อรอง 10) แนวคิดเกี่ยวกับการมุ&ง
เป'าหมาย 11) แนวความคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 12) แนวคิดเรื่องความกระตือรือร�นในงาน 13) แนวคิด
มนุษยสัมพันธ*ในงาน และ 14) แนวคิดการประเมินผลของเคิร*กแพทริค ซึ่งจากการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข�องทําให�เห็นกรอบภาพรวมของงานวิจัยในการพัฒนาโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* 

 เม่ือได�กรอบภาพรวมงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากการทบทวนเอกสาร ผู�วิจัยได�ประยุกต*
เครื่องมือการวิเคราะห*สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) เพื่อประเมินสภาพแวดล�อม
ของพนักงานขาย และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถ ภายในพนักงานขายทุก ๆ ด�าน 
เพ่ือท่ีจะวิเคราะห*จุดแข็งศักยภาพนักขาย จุดอ&อนศักยภาพนักขาย โอกาสของการพัฒนาตนเอง
ไปสู&ศักยภาพนักขาย และอุปสรรคของศักยภาพนักขาย เพ่ือท่ีจะเข�าใจสถานการณ*และนําไปสู&
การวิเคราะห*แผนกลยุทธ*ได� โดยจุดแข็งศักยภาพนักขาย (S-Strengths) เปUนการวิเคราะห*ปrจจัย
ภายในจากมุมมองของนักขายเองว&าปrจจัยศักยภาพภายในตัวพนักงานขายข�อใด ท่ีเปUนข�อได�เปรียบ
หรือจุดเด&นท่ีควรนํามาใช�ในการสร�างเสริมศักยภาพได�และควรดํารงไว�เพ่ือการเสริมสร�างความ
เข็มแข็งของพนักงานขาย จุดอ&อนศักยภาพนักขาย (W-Weaknesses) เปUนการวิเคราะห* ปrจจัย
ภายในจากมุมมองของนักขายเองว&า ปrจจัยศักยภาพภาพนักขายท่ีเปUนจุดด�อย ข�อเสียเปรียบของ
พนักงานขายท่ีควรปรับปรุงให�ดีข้ึนหรือขจัดให�หมดไป โอกาสศักยภาพนักขาย (O-Opportunities) 
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เปUนการวิเคราะห*ว&าปrจจัยเสริมนอกจากจุดแข็งของศักยภาพในตัวพนักงานขาย ปrจจัยใดที่สามารถ
ส&งผลกระทบ ประโยชน*ท้ังทางตรงและทางอ�อมต&อการพัฒนาศักยภาพนักขาย เพ่ือพนักงานขาย
ได�นําเอาข�อดีเหล&านี้มาเสริมสร�างศักยภาพนักขายให�เข็มแข็งขึ้นได� อุปสรรคศักยภาพนักขาย 
(T-Threats)เปUนการวิเคราะห*ว&าปrจจัยใดของพนักงานขายที่สามารถส&งผลกระทบต&อศักยภาพของ
นักขายท้ังทางตรงและทางอ�อมซ่ึงพนักงานขายจะต�องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพตนเองให�มี
ความแข็งแกร&งพร�อมท่ีจะเผชิญ แรงกระทบดังกล&าวได� ทั้งนี้การประยุกต*ใช�เครื่องมือการวิเคราะห*
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ ผู�วิจัยได�สังเคราะห*และสรุปองค*ประกอบของจุดแข็งของศักยภาพ
และโอกาสของศักยภาพ เพ่ือเปUนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม ได�ตามตารางดังนี้ 

 
ตารางท่ี 11 แสดงตารางสังเคราะห*องค*ประกอบจุดแข็งและโอกาสศักยภาพนักขาย 

ภา
ยใ

น 

จุดแข็งศักยภาพนักขาย (S) 
• ภาวะผู�นํา การพัฒนาอาชีพ 
• ความพึงพอใจ แรงจูงใจ 
• ความสามารถเฉพาะท่ีเหมาะกับงาน 
• เทคนิคการขาย 
• การมุ&งเป'าหมาย 
• การสร�างความแตกต&าง 
• ความรู�ในสินค�าและบริการ รวมถึงข�อมูลคู&แข&ง 

ภา
ยน

อก
 

โอกาสศักยภาพนักขาย (O) 
• บุคลิกภาพ แต&งกาย กริยามารยาท การสื่อสาร 
• การเพ่ิมทักษะให�พนักงาน 
• การจัดการทรัพยากรมนุษย* 
• การพัฒนากระบวนการคิด 
• เจตคติท่ีดี 
• การพัฒนาทีมงาน การทํางานเปUนทีม 
• การเปUนหุ�นส&วนเชิงกลยุทธ* 
• ความสัมพันธ*ท่ีดี 
• การได�รับการสนับสนุนจากองค*การ 

 
  จากผลการทบทวนเอกสารและการประยุกต*ใช�เครื่องมือการวิเคราะห*สภาพแวดล�อม
ศักยภาพนักขาย ทําให�ได�เห็นถึง จุดแข็งศักยภาพ และโอกาสศักยภาพนักขาย ในภาพรวมท้ังหมด 
จากนั้นนําไปวิเคราะห* TOWS Matrix เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร*และกลยุทธ*เชิงรุก ในการเสริมสร�างนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* โดยนํามาจากการวิเคราะห*สภาพแวดล�อมจุด
แข็งและโอกาสศักยภาพนักขาย หาความสัมพันธ*เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร*ของศักยภาพนักขาย โดยผล



111 
 

 

ของการวิเคราะห*ความสัมพันธ*เพ่ือให�เกิดยุทธ*ศาสตร*หรือกลยุทธ*การการวิเคราะห* Tows Matrix  
สามารถแบ&งออกได�เปUน 4 ประเภท คือ2.1) กลยุทธ*เชิงรุก (SO Strategy) ได�มาจากการนําข�อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเปUนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร&วมกัน เพ่ือท่ีจะนามากําหนดเปUนยุทธ*
ศาสตร*หรือกลยุทธ*ในเชิงรุก 2.2) กลยุทธ*เชิงป'องกัน (ST Strategy) ได�มาจากการนาข�อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเปUนจุดแข็งและข�อจํากัดมาพิจารณาร&วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเปUนยุทธ*
ศาสตร*หรือกลยุทธ*ในเชิงป'องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค*การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค*การก็เจอกับ
สภาพแวดล�อมท่ีเปUนข�อจํากัดจากภายนอกท่ีองค*การควบคุมไม&ได� แต&องค*การสามารถใช�จุดแข็งท่ีมีอยู&
ในการป'องกันข�อจํากัดท่ีมาจากภายนอกได� 2.3) กลยุทธ*เชิงแก�ไข (WO Strategy) ได�มาจากการนํา
ข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเปUนจุดอ&อนและโอกาสมาพิจารณาร&วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนด
เปUนยุทธ*ศาสตร*หรือกลยุทธ*ในเชิงแก�ไข ท้ังนี้เนื่องจากองค*การมีโอกาสท่ีจะนาแนวคิดหรือวิธีใหม& ๆ 
มาใช�ในการแก�ไขจุดอ&อนท่ีองค*การมีอยู&ได� 2.4) กลยุทธ*เชิงรับ (WT Strategy) ได�มาจากการนําข�อมูล
การประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเปUนจุดอ&อนและข�อจํากัดมาพิจารณาร&วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเปUน
ยุทธ*ศาสตร*หรือกลยุทธ*ในเชิงรับท้ังนี้เนื่องจากองค*การเผชิญกับท้ัง จุดอ&อนและข�อจํากัดภายนอกท่ี
องค*การไม&สามารถควบคุมได� 

 จากการวิเคราะห*ยุทธ*ศาสตร* TOWS Matrix ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยเลือกใช�กลยุทธ*
เชิงรุก (SO Strategy) นั่นคือเน�นท่ีจุดแข็งและโอกาสของศักยภาพนัก ผู�วิจัยได�จัดทําแผนภาพวงล�อ
ของศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก แสดงจุดแข็งศักยภาพ และโอกาสศักยภาพ โดยเพ่ิมเติม
ส&วนท่ีนักขายสามารถท่ีจะควบคุมได� (Control) และส&วนท่ีเปUนปrจจัยควบคุมได�ยาก (Concern) 
สําหรับการบรรลุถึงศักยภาพนักขาย สามารถแสดงองค*ประกอบศักยภาพ ดังภาพท่ี 13 

 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงแผนภาพวงล�อแสดงศักยภาพนักขายจากการวิเคราะห* TOWS Matrix 



112 
 

 

 โดยสรุป ข้ันตอนการวิจัยท่ี 1.1 การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของ
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* จะได�เปUนองค*ประกอบหลักและองค*ประกอบย&อยของเอกสารโปรแกรมปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในการเสริมสร�างนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ซ่ึงตรงตาม
วัตถุประสงค*ของงานวิจัย 

2. การพัฒนารายละเอียดโปรแกรม ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยได�นําจากผลข้ันตอนการวิจัยท่ี 
1.1 การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม ท่ีทําให�ทราบถึงองค*ประกอบหลักและ
องค*ประกอบย&อยของศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกท้ังหมด ท่ีพนักงานขายควรจะมี นํามา
พัฒนารายละเอียดโปรแกรม โดยในข้ันตอนการพัฒนารายละเอียดโปรแกรม ประกอบด�วย 2 ส&วน 
ส&วนท่ี 1) การสัมภาษณ*เชิงลึก (In-depth Interview) และถอดบทเรียน จากผู�เชี่ยวชาญ ส&วนท่ี 2) 
ร&างโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ส#วนท่ี 1 การสัมภาษณ(เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือการถอดบทเรียนจาก
ผู�เช่ียวชาญ การสัมภาษณ*ใช�วิธีการการสัมภาษณ*เชิงลึกจากผู�เชี่ยวชาญ (R2) เพ่ือดึงศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ซ่ึงนํามาจากความทรงจําระยะยาว (Long Term Memory) ด�านการขาย 
ของต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (Mirror Reactor) เพ่ือสร�างปฏิกิริยาเชิงสะท�อน
ในการพัฒนาโปรแกรม ท่ีจะทําให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม เกิดความรู� ความเข�าใจ ความรู�สึกท่ีดี และสู&การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเปUนเหมือนต�นแบบศักยภาพนักขาย (Breakthrough Mirroring) ดังนั้นการ
พัฒนาโปรแกรม ผู�วิจัยได�มีการค�นหาผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีจะเปUนผู�ถ&ายทอด ด�วยการติดต&อข�อมูลจาก
เครือข&ายท่ีรู�จักกันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย*ซ่ึงทางผู�วิจัยมีบทบาทเปUนวิทยากรด�านการพัฒนาโปรแกรม
พนักงานขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย*อยู&ด�วย นอกจากนี้ผู �วิจัยได�มีการเข�าไปอบรมหลักสูตร  
Professional Coach Certification Program (PCCP) รุ&นท่ี 13 ซ่ึงจัดโดยสถาบันโค�ชไทย ภายใต�การ
รับรองสถาบัน  International Coach Federation (ICF) ซ่ึงเปUนหลักสูตรผู�บริหารสําหรับพัฒนาการด�าน
การโค�ช ท่ีมีผู�บริหารและผู�เชี่ยวชาญด�านการขายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ท้ังนี้เพ่ือเชื่อมข�อมูลไปยัง
ผู�เชี่ยวชาญและผู�บริหาร เม่ือได�ข�อมูลท้ังหมดผู�วิจัยจึงได�ดําเนินการติดต&อไปยังกลุ&มเป'าหมาย โดยได�
อธิบายถึงวัตถุประสงค*การวิจัย และได�ขอความยินยอมในการสัมภาษณ*กับผู�ให�ข�อมูลหลัก ซ่ึงจะเปUน
ต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก จํานวน 11 ท&าน (Macmillian, 1971) ประกอบด�วย
ผู�บริหารท่ีประสบความสําเร็จด�านการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย* จํานวน 6 ท&าน ดังนี้ คือ 1) คุณ
พรรณเพ็ญ แสงจันทร*ภักด์ิ รองกรรมการผู�จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท* จํากัด 
(มหาชน) 2) คุณนพวรรณ กฤษณะราช ผู�ช&วยกรรมการผู�จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท*  
จํากัด (มหาชน) 3) คุณปราโมทย* เสาะสุวรรณ (Site Mgr.)  4) คุณภานุพันธ* เทศปrญ (ผจก.ฝ~ายขาย) 
5) คุณรังสิทธิ์ เหล&าเขตกิจ (Site Mgr.) และ 6) คุณจันทร*นภา โรจนพันธุ* วิทยากรด�านการพัฒนา
โปรแกรมพนักงานขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ท่ีมีประสบการณ* จํานวน 3 ท&าน ดังนี้ คือ 1) คุณ
สมหวัง ชัยเจริญคุณาภรณ* 2) คุณสัตกร วงศ*สงคราม และ 3) คุณวาสนา ศรีอัครลาภ และอาจารย*ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญด�านเนื้อหาหลักสูตรการขายและการบริหารการขาย จํานวน 2 ท&าน ดังนี้ คือ 1) ผศ.ดร.
โอภาส กิจกําแหง คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2) ผศ.ดร.ปราโมทย* ยอดแก�ว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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 เม่ือกําหนดผู�เชี่ยวชาญท่ีจะเปUนต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกแล�ว 
จากนั้นจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห* นัดหมายวันเข�าสัมภาษณ* ข้ันตอนก&อนถึงวันนัดหมายเข�า
สัมภาษณ* เพ่ือให�ได�แนวทางของการปฏิบัติงาน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก ทางผู�วิจัยได�สร�างเครื่องมือในการเก็บข�อมูลการสัมภาษณ* โดยใช�แนวคําถามแบบการสัมภาษณ*
จิตวิทยาเชิงลึก ใช�ประเด็นคําถามแบบก่ึงโครงสร�าง (Semi Structure Interview) เพ่ือให�ได�ข�อมูล
ครบถ�วนตรงตามวัตถุประสงค*การวิจัยและใช�การสัมภาษณ*แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
ท่ีผู�ถูกสัมภาษณ*สามารถตอบคําถามได�อย&างเป�ดกว�างไม&จํากัดคําตอบ เพ่ือเป�ดโอกาสให�ผู�ถูกสัมภาษณ*
ได�ถ&ายทอดความรู�ได�อย&างเต็มท่ีครบถ�วนและเปUนจริงมากท่ีสุด แนวคําถามท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน แบ&งออก
ได�เปUน 2 ส&วน กล&าวคือ ส&วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ*เก่ียวกับข�อมูลส&วนตัวของผู�ให�สัมภาษณ* และสวนท่ี 2 
แบบสัมภาษณ*เก่ียวกับการพัฒนาโปแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ
มุ&งเหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ผู�วิจัยเปUนผู�ดําเนินการสัมภาษณ*ด�วยตนเอง ซ่ึงมีข�อคําถาม
ท่ีเปUนประเด็นสําหรับส&วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ*เก่ียวกับข�อมูลส&วนตัวของผู�ให�สัมภาษณ* ดังนี้ 1) ข�อมูล
ส&วนตัวของผู�ถูกสัมภาษณ* ประกอบด�วย ชื่อ – นามสกุล , ตําแหน&งงาน, อายุ, ระดับการศึกษา, 
สาขาวิชาที่เรียน, การตัดสินใจเลือกลงสาขาที่เรียน, สถานภาพ, ประสบการณ*ในการทํางาน, 
ประสบการณ*ในการทํางานด�านงานขาย, จบการศึกษาแล�วทํางานด�านใดมาก&อน, รู�สึกอย&างไรกับอาชีพ
ท่ีได�มีโอกาสลองทํามาท้ังหมด, และประสบการณ*ท่ีเคยทําผ&านมา นํามาใช�กับตําแหน&งงานปrจจุบันได�
อย&างไร และข�อคําถามท่ีเปUนประเด็นสําหรับส&วนที่ 2 แบบสัมภาษณ*เกี่ยวกับการพัฒนาโปแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 
มีดังนี้ 1) การเข�าทํางานในตําแหน&งนี้มีท่ีมาอย&างไร 2) เหตุผลของการเลือกทําอาชีพด�านการขายใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 3) ตอนเริ่มต�นทํางานในอาชีพด�านงานขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ได�เรียนรู�
บทบาทหน�าที่การทํางาน รวมถึงเทคนิคการทํางานจากใคร และเรียนรู�อย&างไร, 4) การให�เล&า
ชีวิตประจําวันในการทํางานว&า ว&ามีการปฏิบัติตัวในการทํางานอย&างไร 5) นักขายที่ประสบ
ความสําเร็จ ต�องมีศักยภาพใดบ�าง และท&านคิดว&า ศักยภาพใด คือจุดแข็งและโอกาส ท่ีหากนักขายมี 
จะทําให�ประสบความสําเร็จในการขายได� ซ่ึงท้ังหมดจะเปUนประเด็นคําถามท่ีใช�สัมภาษณ*ผู�เชี่ยวชาญ 

 โดยประเด็นคําถามท่ีใช�สัมภาษณ*ผู�เชี่ยวชาญ สามารถยืดหยุ&นตามสถานการณ*จริง
ของการสัมภาษณ* เพ่ือสร�างสัมพันธภาพ อันจะช&วยให�การเก็บข�อมูลเปUนไปอย&างราบรื่น ท้ังนี้หลังจาก
ได�ข�อมูลแล�ว จะตรวจสอบข�อมูลแบบ Triangulation เรียกว&า การตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า ด�าน
วิธีการรวบรวมข�อมูล (Methodological Triangulation) โดยการใช�วิธีเก็บรวบรวมข�อมูลต&างๆกัน
เพ่ือรวบรวมข�อมูลเรื่องเดียวกัน ได�แก& การศึกษาข�อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง การสังเกต และการ
ตีความ (Interpretation) จากพฤติกรรม และอวัจนภาษา ระหว&างการให�สัมภาษณ* เม่ือตรวจสอบ
ข�อมูลการสัมภาษณ*เสร็จแล�ว ข้ันตอนต&อไปก็จะนําสู&การวิเคราะห*ข�อมูล 

 การวิเคราะห*ข�อมูลจากการสัมภาษณ* ในการวิจัยนี้ ผู�วิจัยดําเนินการโดยวิเคราะห*
ข�อมูลแบบการเทียบเคียง รูปแบบ (Pattern Matching) โดยการสร�างข�อสรุปจากการเก็บข�อมูลท่ีได� 
นํามาเปรียบเทียบกับข�อมูลทางทฤษฎี (Theory) และงานวิจัยท่ีผ&านมา โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห*
ข�อมูลตามแนวทางของไมล*และฮูเบอร*แมน ท่ีได�เสนอแนะถึงข้ันตอนการจัดการกับข�อมูลเชิงคุณภาพ
จากการวิจัยในรายละเอียดซ่ึงประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือ การลดข�อมูล (Data Reduction) การจัด



114 
 

 

รูปข�อมูล (Data Display) และการร&างข�อสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and 
Verification) ประกอบกับการถอดบทเรียน โดยในส&วนนี้เปUนการถอดบทเรียนแบบเล&าเรื่อง ด�วย
การให�ผู�มีความรู�จากการปฏิบัติปลดปล&อยความรู�ท่ีซ&อนเร�นอยู&ในตัวออกมาแลกเปลี่ยนความรู�โดยผู�
เล&าจะเล&าความรู�สึกท่ีฝrงลึกอยู&ในตัวท่ีเกิดจากการปฏิบัติ ซ่ึงผู�วิจัยสามารถตีความได�โดยอิสระและเม่ือ
เกิดการแลกเปลี่ยนผลการตีความแล�วจะทําให�ได�ความรู�ท่ีสามารถบันทึกไว�เปUนชุดความรู� ซ่ึงการถอด
บทเรียนในลักษณะนี้จะเปUนการสกัดความรู�จากเรื่องท่ีเล&าออกมาว&ามีคุณค&าและสามารถนํามาใช�
ประโยชน*ได�อย&างไร โดยผู�วิจัยดําเนินการ 8 ข้ันตอน  (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
21,2556: 3-6) ได�แก& 1) เตรียมทีมถอดบทเรียน 2) ระบุบทเรียนท่ีจะถอด 3) ค�นหาและประสาน
เจ�าของบทเรียน 4) รวบรวมและศึกษาข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับบทเรียนท่ีจะถอด 5) ถอดประสบการณ*
เจ�าของบทเรียน 6) วิเคราะห*บทเรียน 7) ทวนสอบบทเรียน และ 8) ปรับแก�บันทึกบทเรียนและเขียน
รายงาน โดยสรุปจากการท่ีได�เก็บข�อมูลจากการสัมภาษณ*เชิงลึก ได�ประเด็นการถอดบทเรียน จาก
ต�นแบบศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ผ&านกระบวนการ ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน (Mirror 
Reaction) แบ&งประเด็นจากการถอดบทเรียนได�เปUน 2 ประเด็น ประกอบด�วยประเด็นท่ี 1) องค*ประกอบ 
และแนวทางของการปฏิบัติงานของนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก และประเด็นท่ี 2) รูปแบบการเรียนรู�
เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ดังผลการศึกษาได�ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 องค(ประกอบหลักและองค(ประกอบย#อย และแนวทางของการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ#งเป$าหมายเชิงรุก ผ#านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ของ
กลุ#มอสังหาริมทรัพย( รายละเอียดดังนี้ 

1. ด�านภาวะผู�นํา 
  ผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําของศักยภาพนักขาย แบบมุ&ง

เป'าหมายเชิงรุก โดยเห็นว&า ภาวะผู�นํานั้น คือ ผู�ท่ีมีลักษณะของการมีอิทธิพล สามารถกระตุ�นจูงใจ
หรือให�แรงบันดาลใจต&อผู�อ่ืน ท่ีมาจากความเชื่อถือ ยอมรับ และเกิดความพยายามปฏิบัติตาม ท้ังนี้
จากการสัมภาษณ*ผู�เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได�ว&า ภาวะผู�นําของศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิง
รุกจะต�องประกอบไปด�วยตัวบ&งชี้ท่ีสําคัญ ได�แก& เปUนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า กล�าตัดสินใจ 
และการริเริ่มสิ่งใหม& โดยมีผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนที่ 1: ส&วนตัวที่ประสบความสําเร็จมาได�นั้นเพราะกล�าคิดกล�า
ตัดสินใจ บางครั้งท่ีบริษัท ไม&ได�เขียนทางแก�ไขไว�ให�หรอก แต&เราต�องกล�าตัดสินใจให�กับลูกค�าบริษัท
ไม&เสียหายอะไร เราไม&ได�ทําผิดกฎ แต&บริษัทได�ลูกค�า อย&างนี้เรียกว&ามีภาวะผู�นําและกล�าท่ีจะ
ตัดสินใจ 

   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 6: เราจะอยู&ในวงการนี้ได�ระยะเวลานานนั้นเนี่ย สิ่งสําคัญเรา
ต�องริเริ่มสิ่งใหม&ๆ มีอะไรใหม&ให�ลูกค�าต�องเสนอมาเลยอย&ารอ เพราะถ�ารอ เราจะไม&ทันลูกค�า นี่พ่ีว&า
เปUนเคล็ดลับของการข้ึนเปUนผู�นําในตลาดเลยนะ 

   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 5: ในมุมมองของส&วนตัวเองแล�วเนียะ เห็นว&าศักยภาพของนัก
ขายนั้นจะต�องเปUนผู�นําในทีมท่ีดี ช&วยกันแก�ไขปrญหา และให�คําปรึกษาท่ีดีกับทีมงานหรือลูกค�าได�เปUน
อย&างดี ดังนั้นนักขายท่ีดีนั้น ต�องมีความรู�เก่ียวกับโครงการเปUนอย&างดีด�วยเช&นกัน จึงจะทําให�เปUนท่ี
ปรึกษาท่ีดีได� 
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2. ด�านเทคนิคการขาย (Sale Skills) 
  ผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเทคนิคการขายของศักยภาพนักขาย 

แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก โดยเห็นว&า เทคนิคการขาย ถือเปUนจุดแข็งท่ีสําคัญสําหรับนักขาย ซ่ึงนักขาย
ควรต�องมี เพราะจะเปUนเครื่องมือช&วยในการป�ดการขายได� ท้ังนี้จากการสัมภาษณ*ผู�เชี่ยวชาญสามารถ
สรุปได�ว&าเทคนิคการขายของศักยภาพนักขาย ต�องประกอบด�วยตัวบ&งชี้ท่ีสําคัญ ได�แก& การมีทักษะ
การเจรจาต&อรองท่ีดี การปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ีเหมาะสมกับลูกค�า และการหม่ันพัฒนา ใฝ~เรียนรู� 
โดยมีผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 9: คนเปUนเซลล*ต�องมีทักษะในการเจรจาต&อรอง โน�มน�าวคน 
และต�องรู�จักการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการขายเพ่ือให�เหมาะสมกับลูกค�า เพราะนั่งท&องโปรโมชั่นแล�ว
เสนอให�กับลูกค�าตรงๆแบบนั้น คงจะไม& Work ต�องดูว&าลูกค�าต�องการอะไร เสนอไป หากไม&โดนใจ 
ต�องจับสัมผัสให�ได�และรีบปรับให�ทัน 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 3: กว&าจะเจอลูกค�าได� และทําหน�าท่ีได�ดี เราต�องอ&านเยอะ 
ศึกษาเยอะ จําให�ได�ว&า เรามีจุดเด&นอะไร มีจุดขายอะไรท่ีลูกค�าน&าจะสนใจ นี่ต�องศึกษาโครงการคู&แข&ง
ด�วย เหล&านี้ก็ปรับมาเปUนเทคนิคการขายเฉพาะตัวท่ีใช�มาโดยตลอด 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนที่ 7: เซลล*ที่ดี ต�องเตรียมความพร�อมของตัวเองให�ดีก&อนท่ีจะ
พบกับลูกค�า ต�องศึกษาข�อมูลและตอบลูกค�าได�อย&างถูกต�อง เพราะการเจอกับลูกค�าเราจะตอบ
ผิดพลาดไม&ได�เลย ไม&เช&นนั้นจะเสียหาย เหล&านี้ก็จะหลอมรวมกันเปUนเทคนิควิธีการท่ีจะขายได�  

3. การมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (Goal Oriented) 
   ผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการมุ&งเป'าหมายเชงิรุก สําหรับศักยภาพนัก

ขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก โดยเห็นว&า การมุ&งเป'าหมายเชิงรุก เปUนศักยภาพท่ีนักขายทีดีต�องมี และ
จัดเปUนส&วนหนึ่งของตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับจิตวิทยาเชิงบวก ต�องมีเป'าหมาย แนวทาง และความต้ังใจ 
ท้ังนี้จากการสัมภาษณ*ผู�เชี่ยวชาญสามารถสรุปได�ว&าการมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ต�องประกอบด�วยตัวบ&งชี้ท่ี
สําคัญ ได�แก& ทัศนคติท่ีดีในการขาย และการวางแผนการขาย โดยมีผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความ
คิดเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนที่ 1: พนักงานขายต�องไม&ยอมแพ� ยอมแพ�ไม&ได� ต�องมีความ
พยายาม หากลูกค�านิ่ง ต�องขุดหาว&าลูกค�ามาเพ่ือต�องการอะไร คิดลบไม&ได�เลยนะ ต�องมีทัศนคติท่ีดีใน
งานขาย และพยายามต&อไปเพ่ือนําไปสู&การป�ดการขายได� 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 2: อย&างพ่ีนะ เม่ือได�เป'าขายมาแล�ว จะคุยกับทีมเลยว&า เดือนนี้
เราจะถึงเป'ากันวันท่ีเท&าไหร& ผู�ใหญ&ให�เป'ามาเท&าไร ไม&เคยบ&น อย&างมากก็ยิ้มๆให�กัน แล�วบอกว&าไหว
ทุกที แม�ความจริงอาจจะได�บ�างไม&ได�บ�าง แต&เราก็พยายาม ผู�ใหญ&ก็เห็นว&าเรามีการวางแผนและความ
ต้ังใจจริง 

4. บุคลิกภาพ (Personality) 
  ผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบุคลิกภาพ สําหรับศักยภาพนักขาย 

แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก โดยเห็นว&า บุคลิกภาพ เปUนสิ่งท่ีจะเสริมสร�างให�พนักงานมีความน&าเชื่อถือ 
โดยเฉพาะกับสินค�าท่ีมีราคาค&อนข�างสูง เช&น บ�านหรือท่ีอยู&อาศัย บุคลิกภาพไม&ใช&แค&เพียงการแต&งกาย 
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เสื้อผ�าหน�าผมเท&านั้นแต&ยังหมายรวมถึงกิริยามารยาทในการพูดจาและแสดงออกกับลูกค�า ท้ังนี้จาก
การสัมภาษณ*ผู�เชี่ยวชาญสามารถสรุปได�ว&า บุคลิกภาพ ต�องประกอบด�วยตัวบ&งชี้ท่ีสําคัญ ได�แก& การ
แต&งกาย เสื้อผ�า การแต&งหน�า ทรงผม , กิริยาท&าทาง ความอ&อนน�อมถ&อมตน การพูดจาท่ีชัดเจนรู�เรื่อง 
เข�าใจง&าย เชื่อถือไว�ใจได� โดยมีผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 3: “สิ่งแรกท่ีลูกค�าสัมผัสได�จากเราก&อนเลยคือ การแต&งตัว 
เพราะการแต&งกายท่ีดี สะท�อนถึงความน&าเชื่อถือขององค*กรนั้นๆ ทําให�เราม่ันใจในโครงการ และยิ่ง
หากมีการพูดจาดีไพเราะ อธิบายได�เข�าใจง&าย ถือว&าเปUนส&วนเสริมทําให�การขายประสบผลสําเร็จได� 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 8: บุคลิกภาพของพนักงานขาย เปUนสิ่งสําคัญ เพราะคุณคือ
ภาพลักษณ*ขององค*กร เราเปUนคนไทยอย&างไรเสีย ก็จะลืมมารยาทท่ีดีไปไม&ได� สิ่งเหล&านี้ พนักงานขาย
ต�องมีความเข�าใจและพยายามปฏิบัติให�ได� 

5. กระตือรือร�น (Enthusiasm) 
  ผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความกระตือรือร�น สําหรับศักยภาพ

นักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก โดยเห็นว&า ความกระตือรือร�น จะทําให�ตัวพนักงานขายมความต่ืนตัว 
และพร�อมสําหรับการให�บริการกับลูกค�า ท้ังนี้จากการสัมภาษณ*ผู�เชี่ยวชาญสามารถสรุปได�ว&า ความ
กระตือรือร�น ต�องประกอบด�วยตัวบ&งชี้ท่ีสําคัญ ได�แก& การตอบสนองบริการและแก�ปrญหาให�ลูกค�า
รวดเร็ว และการเอาใจเขามาใส&ใจเรา โดยมีผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 10: ความกระตือรือร�นเปUนสิ่งท่ีลูกค�ารับได�จากเรา เค�าจะรู�เลย
ว&า เราให�ความใส&เค�าหรือเปล&า บางองค*การถึงขนาดมีการกําหนดให�พนักงานขายต�องรีบเข�าให�บริการ
ลูกค�าภายในก่ีวินาทีเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นหมายความว&า พนักงานขายท่ีมีศักยภาพ ต�องตอบสนอง
ความต�องการและรีบให�บริการแก&ลูกค�า 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 11: หลักการสําคัญของนักขายคือความตื่นตัวอยู&ตลอดเวลา 
ต�องการ*ดอย&าตก เพราะเรากําลังให�บริการลูกค�าอยู& เรากําลัง  On Stage เพราะฉะนั้น เห็นลูกคาต�อง
เข�าไปทักทาย สอบถามและพูดคุย อย&าเสียโอกาส มีอะไรท่ีเราจะช&วยได�ต�องคอยสังเกต เอาในเขามา
ใส&ใจเรา เหมือนเค�าคือญาติมิตร 

6. มนุษยสัมพันธ* (Human Relationship) 
  ผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ มนุษยสัมพันธ* สําหรับศักยภาพนักขาย 

แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก โดยเห็นว&า มนุษยสัมพันธ* ถือเปUนเสน&ห*ที่ทําให�ลูกค�าเกิดความประทับใจ 
เพราะนอกจากสินค�าและบริการแล�ว มนุษยสัมพันธ*จะเปUนสิ่งท่ีทําให�ลูกค�าเกิดความรู�สึกท่ีดีกับเราได� 
และเปUนสิ่งท่ีทําให�ลูกค�าสามารถกลับมาหาเราได�อีก  ท้ังนี้จากการสัมภาษณ*ผู�เชี่ยวชาญสามารถสรุป
ได�ว&า มนุษยสัมพันธ* ต�องประกอบด�วยตัวบ&งชี้ท่ีสําคัญ ได�แก& ปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า 
และมีอารมณ*ขัน อารมณ*ดี และคอยสร�างบรรยากาศท่ีดีในการสนทนาหรือพบกับลูกค�า โดยมีผู�ให�
สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 4: จะจําลูกค�าได�เลยว&าชื่ออะไร หากเข�ามาเจอกันอีกครั้งนึง 
อันนี้คิดว&าเปUนสิ่งท่ีสําคัญ เราสนใจเรื่องเล็กๆน�อยของลูกค�า สามารถพูดเข�ากับลูกค�า และปรับตัวเข�า
กับลูกค�าได� อันนี้น&าจะเปUนเคล็ดลับท่ีทําให�ประสบความสําเร็จ น&าจะถือเปUนศักยภาพท่ีสําคัญของ
พนักงานขายได� 
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   ผู�ให�สัมภาษณ*คนที่ 5: มนุษยสัมพันธ*กับลูกค�า เปUนของคู&กันกับลูกค�า แม�เรามี
สินค�าดี แต&มีพนักงานขายให�บริการลูกค�าแบบหมางเมิน ดูถูกลูกค�า อย&างนี้คิดว&าไม&เหมาะสม ต�อง
สามารถเข�ากับลูกค�าได�ดี ทุกระดับ ทุกคน และสามารถชวนคุยสร�างบรรยากาศได�ยิ่งดี แต&เรื่องท่ีคุย
ต�องฉลาด และต�องสามารถนํากลับมาเปUนข�อมูล เพ่ือวิเคราะห*ความต�องการของลูกค�า  

7. แนวคิดเรื่องรูปแบบการเรียนรู� เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก 

  ผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความเห็นเพิ่มเติมเรื ่องการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยา      
เชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ใน
ประเด็นเรื่องของรูปแบบการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพ โดยให�ความเห็นว&าควรจะมีรูปแบบและ
กระบวนในการพัฒนาศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'ามหายเชิงรุกเปUนลําดับข้ัน โดยควรมีการสร�าง
ความคุ�นเคยก&อนการเข�าร&วมโปรแกรม ลักษณะเหมือนการละลายพฤติกรรมผู�เข�าร&วมโปรแกรม 
จากนั้นจึงมีการให�ความรู�เรื่องการขายและศักยภาพการขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกตามลําดับ เพ่ือ
ความเข�าใจในเนื้อหาการขายและศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกท่ีตรงกัน จากนั้นควรให�มี
การรับชมสื่อสะท�อน และควรมีช&วงของการสรุปสิ่งท่ีสะท�อนออกมาเปUนระยะ ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความ
เข�าใจและเกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อนได�ดี โดยมีผู�ให�สัมภาษณ*ได�แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 8: โปรแกรมการพัฒนาน&าจะมีรูปแบบการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างท่ี
เหมาะสมกับโปรแกรมเพราะพนักงานขาย ท่ีเข�าร&วมโปรแกรม มากันจากหลากหลายท่ีมา และการชม
สื่อมัลติมีเดีย ก็ควรมีการสรุปประเด็นเปUนระยะ 
   ผู�ให�สัมภาษณ*คนท่ี 6: การปูพ้ืนฐานความรู�เรื่องศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก กับผู�เข�าร&วมโปรแกรมก&อนเพ่ือความเข�าใจท่ีตรงกัน เพราะบางครั้งอาจจะเข�าใจกันไม&ตรงกัน 
ดังนั้นหากมีการนิยามเพื่อความเข�าใจที่ตรงกันก็จะทําให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม เห็นภาพในทิศทาง
เดียวกัน 

  สรุปข้ันตอนการสัมภาษณ*เชิงลึกและถอดบทเรียน จากผู�เชี่ยวชาญ สามารถสรุป
ออกมาได�เปUนองค*ประกอบศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาเชิงรุก ของพนักงานขายท่ีสําคัญ ตัวบ&งชี้
ของพฤติกรรมท่ีแสดงถึงตัวบ&งชี้ในแต&ละศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก และแนวทางของ
การปฏิบัติงานนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* รวม 6 ศักยภาพท่ีสําคัญได�แก& 
ภาวะผู�นํา เทคนิคการขาย มุ&งเป'าหมาย บุคลิกภาพ กระตือรือร�น และมนุษยสัมพันธ* ท้ังนี้แต&ละ
ศักยภาพ มีตัวบ&งชี้ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมนั้น เพ่ือประโยชน*ในการสังเกตพฤติกรรมและประกอบใช�ใน
การประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู�สําหรับโปรแกรม ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค*การวิจัยเรื่อง
องค*ประกอบของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิง
รุกได� สําหรับรายละเอียดของศักยภาพท้ัง 6 ด�านและรายละเอียด พร�อมแนวทางการปฏิบัติ สามารถ
แสดงได�ดังตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกพร�อมรายละเอียด 
กลยุทธ(เชิงรุก รายละเอียด 

จุดแข็ง (Strength) 
ภาวะผู�นํา (Leadership) • เปUนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า 

• กล�าตัดสินใจ 
• ริเริ่มสิ่งใหม& 

เทคนิคการขาย (Sell Skills) • มีทักษะการเจรจาต&อรอง 
• ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ีเหมาะกับลูกค�า 
• หม่ันพัฒนา ใฝ~รู� เรียนรู� 

มุ&งเป'าหมาย (Goal Oriented) • มีทัศนคติท่ีดีในการขาย 
• วางแผนการขาย 

โอกาส (Opportunity) 
บุคลิกภาพ (Personality) • การแต&งกาย เสื้อผ�า หน�าผม 

• กิริยาท&าทาง อ&อนน�อม, การพูด ชัดเจน        
เข�าใจง&าย, มีความน&าเชือถือ ไว�ใจได� 

กระตือรือร�น (Enthusiasm) • ตอบสนองบริการและแก�ปrญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว 
• เอาใจเขามาใส&ใจเรา 

มนุษยสัมพันธ*  
(Human Relationship) 

• ปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า 
• อารมณ*ขัน อารมณ*ดี สร�างบรรยากาศ 

 
 จากตารางท่ี 12 สามารถอธิบายศักยภาพและรายละเอียด เพ่ือเปUนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกได�ดังนี้  
 จุดแข็งของศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 1. ภาวะผู�นํา (Leadership) 

หมายถึง กระบวนการท่ีเปUนความสัมพันธ*ระหว&างผู�นําและผู�ตาม ในลักษณะของการมีอิทธิพล สามารถ
กระตุ�นจูงใจหรือให�แรงบันดาลใจต&อผู�ตาม ท่ีมาจากความเชื่อถือ ยอมรับ และเกิดความพยายาม
ปฏิบัติตาม ท่ีจะกระทําหรือไม&กระทํา บางสิ่งบางอย&างตามเป'าหมายท่ีผู�นํากลุ&มหรือองค*การกําหนดไว� 
ท้ังนี้รายละเอียดการมีภาวะผู�นํา จะเปUนพฤติกรรม หรือการกระทําท่ีพนักงานขายปฏิบัติ เพ่ือสะท�อน
การเปUนภาวะผู�นํา ประกอบด�วย 1) เปUนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า เปUนมุมมองของภาวะผู�นํา
โดยมองลูกค�าเปUน 2 ประเภท คือ ลูกค�าภายในและลูกค�าภายนอก ลูกค�าภายนอกคือ ลูกค�าจริงท่ีเข�า
มาซ้ือสินค�าและบริการจากเรา ส&วนลูกค�าภายใน คือเพ่ือนพนักงานด�วยกัน ท้ังนี้การเปUนท่ีปรึกษาท่ีดี
หมายถึงการช&วยเหลือให�คําปรึกษาท้ังลูกค�าภายในและภายนอก 2) กล�าตัดสินใจ เปUนการกล�าท่ีจะ
ตัดสินใจในการแก�ปrญหาท่ีเกิดข้ึน โดยแนวทางการแก�ไขปrญหาอาจจะไม&ได�ระบุไว�ชัดเจน แต&พนักงาน
ขายสามารถตัดสินใจในสถานการณ*นั้นได� ท้ังนี้ผลการตัดสินใจต�องไม&ขัดกับกฎระเบียบวินัยของ
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บริษัท และ3) ริเริ่มสิงใหม& พนักงานกล�าริเริ่ม สรรหาแนวทาง วิธีการ ทางเลือกให�กับลูกค�า
อยู&เสมอ  
  ลําดับต&อมาจากภาวะผู�น้ําได�แก& ศักยภาพท่ี 2. เทคนิคการขาย (Selling Skill) 
หมายถึง ทักษะความสามารถของพนักงานขายท่ีนํามาปรับใช�กับลูกค�า โดยเทคนิคการขาย ใน
ภาพรวมจะหมายถึงการมีทักษะการขาย เช&น ทักษะการเจรจาต&อรอง ทักษะการสื่อความ
ประกอบด�วยแนวทางการปฏิบัติ คือ 1) ทักษะเจรจาต&อรอง การสื่อสารกับลูกค�าท้ังทางการและไม&
ทางการ ท้ังนี้เพ่ือหาประโยชน*ร&วมกัน และต�องการท่ีจะทําให�เกิดข�อตกลง 2) ปรับเปลี่ยนเทคนิคการ
ขายท่ีเหมาะสมกับลูกค�า รู�จักปรับข�อเสนอหากข�อเสนอเดิมไม&เปUนท่ีสนใจหรือไม&ได�รับความสนใจจาก
ลูกค�า และ 3) หม่ันศึกษา ใฝ~เรียนรู�  รอบรู�เรื่องสินค�า จุดแข็ง จุดพัฒนา ไม&ใช&เพียงของเรา แต&ต�อง
ของคู&แข&ง, รู�เรื่องราวรอบตัว ติดตามสถานการณ* และการหม่ันทบทวนอยู&เสมอ ซ่ึงถือเปUนจุดแข็งของ
นักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก  
  จากจุดแข็งศักยภาพนักขาย ลําดับต&อไปคือ โอกาสศักยภาพนักขาย ประกอบด�วย
ศักยภาพท่ี 4. บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะเฉพาะของพนักงานขาย ท่ีมีความน&าเชื่อถือ 
เปUนกันเอง การเปUนตัวแทนขององค*การ ซ่ึงสะท�อนให�เห็นได�จาก การแต&งกาย ลักษณะท่ีแสดงออก 
ซ่ึงเปUนในลักษณะท่ีดูน&าเชื่อถือ และพร�อมสําหรับการเปUนผู�ให�บริการลูกค�า ประกอบด�วย คือ 1) การ
แต&งกาย เสื้อผ�า หน�าผม ดูเรียบร�อย ตรงตามระเบียบขององค*กร พร�อมให�บริการอยู&เสมอ และ          
2) กิริยาท&าทาง อ&อนน�อม สุภาพ ให�เกียรติลูกค�า, การพูด ออกเสียงชัดเจน อธิบายได�เข�าใจง&าย มีหางเสียง, 
เนื้อหาและเหตุผลท่ีนําเสนอ มีการอ�างอิง มีเหตุผล น&าเชื่อถือ และท้ังหมดนี้คือ องค*ประกอบย&อยของ
บุคลิกภาพเพ่ือเปUนแนวทางในการปฏิบัติ 
  นอกจากบุคลิกภาพนักขายแล�ว ศักยภาพนักขายทีเปUนโอกาสลําดับต&อไป ได�แก& 5. 
กระตือรือร�น (Enthusiasm) คือ มีความต่ืนตัว พร�อมให�บริการลุกค�าอยู&เสมอ ใช�หลักการบริการใน
เรื่อง ลูกค�าต�องมาก&อนเสมอ บริการจากใจและด�วยความเข�าใจไม&ใช&แค&ปฏิบัติไปตามขั้นตอน 
รายละเอียดคือ 1) ตอบสนองบริการและแก�ปrญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว มีความต่ืนตัวในการให�บริการ 
ด�วยความรวดเร็ว และ 2) เอาใจเขามาใส&ใจเรา พร�อมให�บริการลูกค�า ไม&มุ&งแต&ผลประโยชน*ด�านเดียว  
สามารถมองเห็นสถานการณ*หรือเหตุการณ*ท่ีลูกค�าประสบและให�บริการลูกค�า แม�ว&าลูกค�ายังไม&ร�องขอ 
และโอกาสศักยภาพนักขาย ลําดับสุดท�าย คือ 6. มนุษยสัมพันธ* (Human Relationship) การสร�าง
ความเปUนกันเองกับ ได�แก& 1) ปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า ความสมารถในการสร�าง
ความรู�สึกเปUนกันเองกับลูกค�าและทีมได� และ2) อารมณ*ขัน อารมณ*ดี สร�างบรรยากาศ สามารถสร�าง
บรรยากาศท่ีดีในการติดต&อสื่อสารกันระหว&างลูกค�าหรือทีม  
  ส#วนท่ี 2 รูปแบบการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ#งเป$าหมายเชิงรุก  
   นอกจากแนวทางการปฏิบัติงาน ท่ีได�จากการสัมภาษณ*และถอดบทเรียน เนื้อหาใน
การสัมภาษณ*เมื่อถอดบทเรียน ผู�เชี ่ยวชาญยังได�ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง
กระบวนการเรียนรู�ของโปรแกรม ผู�วิจัยจึงนํามาศึกษาและสังเคราะห*ร&วมกับกาทบทวนเอกสาร กรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (วุฒิชัย ผาสุขกานนท* และธีระวัฒน* จันทึก, 2559) สามารถกําหนดเปUน รูปแบบ
การเรียนรู�เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก หรือ AKEE Model ได� 4 กระบวนการ 
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ประกอบด�วย 1) การปรับทัศนคติ (Attitude) และการเตรียมความพร�อม เปUนการเตรียมความของ
ผู�เข�าร&วมโปรแกรม เพ่ือเปUนการลดละลายน้ําแข็ง ซ่ึงหมายถึง ความกังวลใจ การเป�ดรับสื่อและสิ่งใหม& 
ท่ีแต&ละท&านประสบอยู& เพ่ือเตรียมรับกับเนื้อหาโปรแกรม 2) เนื้อหา (Knowledge) การเรียนรู�ของ
โปรแกรม เปUนกระบวนการถ&ายทอดเนื้อหาของโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก ซ่ึงหมายถึงความรู� ความเข�าใจเรื่องการขาย พนักงานขาย กระบวนการขาย ศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 3) ปฏิกิริยาสะท�อนกลับ (Echo) เปUนกระบวนการเรียนรู�จากตัวแบบ (Mirror 
Reactor) ผ&านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน (Mirror Reaction) ก&อให�เกิดพฤติกรรมกระทําตาม (Imitation) 
และมีความรู�สึกเช&นเดียวกับต�นแบบ สามารถเข�าใจ รับรู�ถึงจิตใจและความรู�สึกของคนอ่ืน (Empathy) 
โดยเปUนแนวคิดเชิงประยุกต*จากทฤษฎีเซลล*กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) โดยผู�เข�าร&วม
โปรแกรมจะได�รับชมสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร*สั้น(Short Film) แสดงบทบาทสมมุติ ท่ีสะท�อน
ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก และ 4) การประเมินผล(Evaluation) ศักยภาพนักขายแบบ
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก เปUนกระบวนการประเมินผลศักยภาพนักขาย โดยกําหนดให�ประเมินในแต&ละ
กระบวนการขาย และจะมีการการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู�รวมทุกกระบวนการอีกครั้งช&วงท�าย
ของโปรแกรม ผ&านปฏิบัติการจําลองประสบการณ* (Experience Simulation) นอกจากนี้จะมีการ
ประเมินผลลัพธ*ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก โดยคัดเลือกผู�เข�าร&วมโปรแกรมท่ีมีคะแนน
พฤติกรรมสูงสุด 5 คน ประเมินเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขาย อีก 1 คน เพ่ือวิเคราะห*ผล
ศักยภาพ โดยแสดงรูปแบบการเรียนรู� ดังภาพท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 รูปแบบการเรียนรู� เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (AKEE Model) 
 
  โดยสรุปข้ันตอนการวิจัยท่ี 1.2 การพัฒนารายละเอียดโปรแกรม ในส&วนท่ี1) การ
สัมภาษณ*เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู�เชี่ยวชาญ และถอดบทเรียน (R2) จะได�แนวทางการ
ปฏิบัติงาน และรูปแบบการเรียนรู� เพ่ือส&งเสริมศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ผ&านปฏิกิริยา
เชิงสะท�อน (D2.1) ทางผู�วิจัยได�ดําเนินการ ส&วนท่ี 2) ร&างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
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เป'าหมายเชิงรุก โดยการสังเคราะห*ข้ึนรูปโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ 
นักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* (D2.2) โดยผลของการดําเนินการจะได� 
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&มเป'าหมายเชิงรุก งาน (Task) ในโปรแกรม เอกสาร
ประกอบโปรแกรม และเครื่องมือช&วยในการเรียนรู�ในโปรแกรม รายละเอียดดังนี้ 
  ส#วนท่ี 2 ร#างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ#งเป$าหมายเชิงรุก จากผล
การศึกษาในส&วนท่ี 1 การสัมภาษณ*เชิงลึกและถอดบทเรียน ทําให�ได�ศักยภาพนักขายเชิงรุก แนวทาง 
การปฏิบัติ และรูปแบบการเรียนรู� ซ่ึงเปUนส&วนสําคัญในการพัฒนาโปรแกรม และในข้ันตอนนี้ จะ
ประกอบด�วย 1) การจัดทําร&างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก และ 
2) รายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก เพ่ือ
นําไปใช�ในการทดลองโปรแกรม ดังนั้นผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องต&างๆ 
มาประยุกต*ใช�ในการจัดทําร&างโปรแกรม โดยนําแนวคิดโครงการแบบตารางสมเหตุสมผล (Logical 
Framework) มาประยุกต*ใช�การร&างโปรแกรมพัฒนา (วิโรจน* สารัตนะ, 2548) ผู�วิจัยได�นําเสนอเรื่อง
ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ซ่ึงเปUนผลจากการใช�เครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix 
โปรแกรมมีการเรียนรู�ผ&านรูปแบบการเรียนรู� AKEE Model ผ&านสื่อมัลติมีเดียภาพยนตร*สั้น แสดง
บทบาทสมมุติ  
  สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร*สั้น ท่ีแสดงบทบาทสมมุติ เปUนแนวคิดเชิงประยุกต*จากทฤษฎี
เซลล*กระจกเงา อธิบายถึงกระบวนการคิด การแสดงพฤติกรรม มีความรู�สึกและศักยภาพได�เหมือน
ต�นแบบ (Rizzolatti and Sinigaglia, 2006) โดยเรื่องราวในภาพยนตร*สั้นอาศัยทฤษฎีและ
กระบวนการขาย ประกอบด�วย ทฤษฎีการวิเคราะห*ลูกค�า ทฤษฎีไอดาส ทฤษฎีการกระตุ�นและการ
ตอบสนอง และแนวคิดกระบวนการขาย เพื่อนํามาประยุกต*ใช�ในการออกแบบและดําเนินเรื่อง
โปรแกรม สรุปได�เปUนกระบวนการขาย 4 ขั้นตอน นอกจากนี้การร&างโปรแกรม ผู�วิจัยได�นํา
แนวความคิดวิธีการสอนผู�ใหญ& (Andagory) ซ่ึงเปUนการเรียนรู�ท่ีแตกต&างจากการสอนเด็ก (Knowles, 
Holton III, and Swanson, 2015) แนวคิดการโค�ช โดยใช� TAP Model ในการถามเพ่ือกระตุ�นให�
ผู�เข�าร&วมโปรแกรมเกิดการคิดและการตะหนักรู� และในการประเมินโปรแกรม ผู�วิจัยประยุกต*ใช�
แนวคิดการประเมินผลของเคิร*กแพทริค (Donald L. Kirkpatrix,1975) มาใช�ในการประเมินศักยภาพ
โปรแกรม ทั้งนี้ด�วยการนําเทคนิควิธีจําลองประสบการณ* (Simulation Experience) แบบมีผู�
สังเกตการณ* และเพ่ือนร&วมประสบการณ*ร&วมกันประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree) มาปรับใช�
ในการประเมินพฤติกรรมในโปรแกรม ทําให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรมสามารถท่ีจะแสดงผลลัพธ*ถึงศักยภาพ
นักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกได�อย&างแท�จริง ซ่ึงเปUนการพัฒนาถึงลําดับข้ัน ผลลัพธ*กับองค*การ 
(Result) ตามแนวคิดการประเมินของเคริ์กแพทริคได� และการประเมินส&วนสุดท�ายเปUนการ
ประเมินผลลัพธ*ศักยภาพจากการเข�าโปรแกรม เปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขาย ซ่ึงเปUน
แนวคิดเชิงประยุกต*จากทฤษฎีเซลล*กระจกเงา ก็เปUนแนวคิดการวัดผลสะท�อนศักยภาพนักขายกับ
ต�นแบบศักยภาพ ซ่ึงจัดได�ว&าเปUนแนวทางใหม&ในแวดวงการศึกษา ด�านการขาย และการจัดการ  
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  จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใช� ตลอดจนกระบวนการของโปรแกรม โดยมีงานใน
โปรแกรมประกอบด�วย สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร*สั้นแสดงบทบาทสมมุติและรูปแบบการเรียนรู� ส&งผล
ให�เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* และการประเมินผลลัพธ*ข้ันสุดท�ายเปรียบเทียบต�นแบบศักยภาพนักขาย ทําให�ได�
แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริม สร�าง
ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ดังภาพท่ี 15 
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ภาพที่ 15 แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาโปรแกรม 
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  หลังจากท่ีได�ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ือเชื่อมโยงระบบการพัฒนาโปรแกรมแล�ว 
ผู�วิจัยนําเสนอรายละเอียดของร&างโปรแกรมได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 13 ร&างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิง

รุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 
ลํา
ดับ 

แนวคิดสําคัญ 
(Concept) 

เนื้อหาโปรแกรม 
(Context) 

ข�อสรุป/ผลจากเนื้อหา 
(Conclusion) 

ร&างรายการโปรแกรม วิธีการ 
1 การปรับ

ทัศนคติและ
เตรียมความ
พร�อม 
(Attitude) 

วัตถุประสงค* รูปแบบ 
วิธีการและภาพรวม
โปรแกรม 
(Overview) 

วิทยากรบรรยาย 
พร�อมสอบถามความ
คิดเห็น 

เตรียมความพร�อมของ
ผู�เข�าร&วมโปรแกรม  

แนะนําตัวเองและ
แบ&งกลุ&มการเรียนรู� 

กิจกรรมกลุ&ม ความคุ�นเคย และ
เตรียมพร�อมการเข�าร&วม
กิจกรรม 

2 เนื้อหาการ
เรียนรู�ของ
โปรแกรม 
(Knowledge) 

นิยาม ลักษณะ และ
ความสําคัญของการ
ขาย พนักงานขาย 
และศักยภาพนักขาย
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

วิทยากรบรรยาย 
พร�อมสอบถามความคิ
เห็น 

ความรู�ความเข�าใจท่ี
ถูกต�องเก่ียวกับ การขาย 
พนักงานขาย และท่ี
สําคัญคือ ศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมาย  
เชิงรุก 

3 ปฏิกิริยา
สะท�อนกลับ 
ผ&านสื่อ (Echo) 

รับชมสื่อภาพยนตร*
สั้นบทบาทสมมุติ ทีละ
กระบวนการขาย 
วิเคราะห*และสรุป
ปฏิกิริยาสะท�อนกลับ
แต&ละข้ันตอน เปUน
รายบุคคล แลกเปลี่ยน
และสรุปการเรียนรู�กับ
กลุ&ม วิทยากรสรุป
ศักยภาพท่ีเกิดจาก
รับชม กระบวนการ
ขาย 

เตรียมความพร�อมของ
สภาพแวดล�อมเพ่ือ
การรับชม จากนั้นเป�ด
ให�รับชมสื่อภาพยนตร*
สั้น หลังจากนั้นแต&ละ
คนตอบแบบวิเคราะห*
ปฏิกิริยาสะท�อนกลับ
ศักยภาพนักขาย 
อภิปรายกลุ&ม  

เกิดปฏิกิริยาสะท�อน 
ศักยภาพนักขายแบบ      
มุ&งเป'าหมายเชิงรุกตาม
ต�นแบบศักยภาพนักขาย 
โดยมีผลคะแนนของแบบ
วิเคราะห*ท่ีตอบได�ถูกต�อง
ตรงกับบทสรุป 
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ตารางท่ี 13 ร&างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* (ต&อ) 

ลํา
ดับ 

แนวคิดสําคัญ 
(Concept) 

เนื้อหาโปรแกรม 
(Context) 

ข�อสรุป/ผลจากเนื้อหา 
(Conclusion) 

ร&างรายการโปรแกรม วิธีการ 
4 การประเมินผล

ศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก 
(Evaluation) 

ประเมินในแต&ละ
กระบวนการขาย  
ประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู�ผ&าน
บทบาทสมมุติ (Role 
Play) และประเมิน
ผลลัพธ*ศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก เปรียบเทียบ
กับต�นแบบศักยภาพ
นักขาย 

ทําแบบประเมินผล
ศักยภาพนักขาย แต&
ละกระบวนการขาย 
และทําแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู�
รวมทุกกระบวนการ
ช&วงท�ายของโปรแกรม 
ทําบทบาทสมมุติ 
นอกจากนี้จะมีการ
ประเมินผลลัพธ*
ศักยภาพนักขาย 
ประเมินเปรียบเทียบ
กับต�นแบบศักยภาพ
นักขาย 

ประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู� และ 
ประเมินผลลัพธ*
ศักยภาพนักขายแบบ
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

 
 จากตารางท่ี 13 เปUนการนําเสนอร&างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง

ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ซ่ึงแสดงให�เห็นในรูปของกรอบ
วามสัมพันธ*แบบสมเหตุสมผล (Log Frame) แนวต้ังแสดงให�เห็นถึงแนวคิดรูปแบบการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างศักยภาพนักขาย AKEE Model โดยเริ่มจาก การปรับทัศนคติและเตรียมความพร�อม 
เนื้อหาการเรียนรู�ของโปรแกรม ปฏิกิริยาสะท�อนกลับผ&านสื่อ และการประเมินผลศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (Evaluation) ส&วนแนวนอนเปUนการแสดงให�เห็นถึงเนื้อหาในโปรแกรม โดย
แสดงเปUนรายการและวิธีการของโปรแกรม และข�อสรุปและผลจากเนื้อหาของโปรแกรม 

 นอกจากร&างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย*แล�ว ผู�วิจัยได�จัดสร�างรายละเอียดของเอกสารประกอบ
โปรแกรม เพ่ือนําไปใช�ประกอบโปรแกรมให�กับกลุ&มผู�เข�าร&วม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 รายละเอียดการสร�างเอกสารประกอบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 

ลําดับ เนื้อหา วัตถุประสงค*ของเนื้อหา 
 

ขอบข&ายเนื้อหา 

1 บทนํา สร�างความเข�าใจภาพรวม
เก่ียวกับหลักสูตร ศักยภาพ
นักขายแบบมุ&งหมายเชิงรุก 

1) แนวคิดทฤษฎี 
2) กระบวนการขาย 
3) ศักยภาพนักขายมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก 
4) รายละเอียด ศักยภาพ
นักขาย 

2 บทท่ี 1 เตรียมความพร�อม
ก&อนเข�าพบลูกค�า 

เพ่ือให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม   
มีความรู�ความเข�าใจและเกิด 
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในเรื่อง
การเตรียมความพร�อมก&อน
เข�าพบลูกค�า  

1) การปรับทัศคติ สร�าง
ความเข�าใจพ้ืนฐานเรื่อง
การขายและศักยภาพ       
นักขาย  
2) รับชมสื่อมัลติมีเดีย 
ภาพยนตร*สั้น 
3) สะท�อนสิ่งท่ีได�จาก
ต�นแบบ 
4) การประเมินผลตามแต&
ละกระบวนการขาย  

3 บทท่ี 2 การเป�ดใจลูกค�า เพ่ือให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม   
มีความรู�ความเข�าใจและเกิด 
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในเรื่อง
การเป�ดใจลูกค�า 

1) การปรับทัศคติ สร�าง
ความเข�าใจพ้ืนฐานเรื่อง
การขายและศักยภาพ          
นักขาย  
2) รับชมสื่อมัลติมีเดีย 
ภาพยนตร*สั้น 
3) สะท�อนสิ่งท่ีได�จาก
ต�นแบบ 
4) การประเมินผลตามแต&
ละกระบวนการขาย 
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ตารางท่ี 14 รายละเอียดการสร�างเอกสารประกอบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* (ต&อ) 

ลําดับ เนื้อหา 
 

วัตถุประสงค*ของเนื้อหา ขอบข&ายเนื้อหา 

4 บทท่ี 3 การรับฟrงความ
ต�องการของลูกค�า 

เพ่ือให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม   
มีความรู�ความเข�าใจและเกิด 
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในเรื่อง
การรับฟrงความต�องการลูกค�า 

1) การปรับทัศคติ สร�าง
ความเข�าใจพ้ืนฐานเรื่อง
การขายและศักยภาพ        
นักขาย  
2) รับชมสื่อมัลติมีเดีย 
ภาพยนตร*สั้น 
3) สะท�อนสิ่งท่ีได�จาก
ต�นแบบ 
4) การประเมินผลตามแต&
ละกระบวนการขาย 

5 บทท่ี 4 การป�ดการขาย เพ่ือให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม   
มีความรู�ความเข�าใจและเกิด 
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในเรื่อง
การป�ดการขาย 

1) การปรับทัศคติ สร�าง
ความเข�าใจพ้ืนฐานเรื่อง
การขายและศักยภาพ         
นักขาย  
2) รับชมสื่อมัลติมีเดีย 
ภาพยนตร*สั้น 
3) สะท�อนสิ่งท่ีได�จาก
ต�นแบบ 
4) การประเมินผลตามแต&
ละกระบวนการขาย 

  
 จากตารางท่ี 14 เปUนรายละเอียดของเอกสารประกอบโปรแกรม ประกอบด�วยหัวข�อ

เนื้อหา วัตถุประสงค*เนื้อหา และขอบข&ายเนื้อหา โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบโปรแกรมเปUนการ
เน�นเพียงเรื่องการให�ความรู�และความเข�าใจในแต&ละกระบวนการขาย โดยเปUนเครื่องมือเสริมในการ
สร�างปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ท่ีเกิดจากชมภาพยนตร*เปUนหลัก  

 สรุปผลได�ว&า จากการสร�างรายละเอียดโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ทําให�ได�เอกสารประกอบ
โปรแกรมนี้ข้ึน โดยจะนําไปตรวจสอบและปรับปรุงแก�ไขในข้ันตอนต&อไป 

 นอกจากร&างโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมแล�ว งานในโปรแกรมอีกส&วนท่ีมี
ความสําคัญสําหรับโปรแกรม เพ่ือก&อให�เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน คือสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร*สั้น แสดง
บทบาทสมมุติ ซ่ึงคือการจําลองพฤติกรรมของต�นแบบศักยภาพนักขาย ท่ีแสดงถึงศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก เพ่ือก&อให�เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อนข้ึน ท่ีมาของการออกแบบ ผู�วิจัยได�นําผล
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จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนารายละเอียด
โปรแกรม เปUนพ้ืนฐานของการออกแบบเพ่ือสร�างสื่อมัลติมีเดีย และพิจารณาถึงปrจจัยสําคัญของการ
สร�างสื่อมัลติมีเดีย (รักศานต* วิวัฒน*สินอุดมล 2546) ประกอบด�วย แก&นของเรื่อง (Theme) 
โครงสร�างของบท (Structure) บทภาพยนตร* และ สตอรี่บอร*ด (Script & Story Board) 4) การถ&าย
ทําและการตัดต&อ ซ่ึงในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยดําเนินการถึงข้ันตอนท่ี 3) บทภาพยนตร* และสตอรี่บอร*ท 
ส&วนข้ันตอนท่ี 4 การถ&ายทําและการตัดต&อ ดําเนินการภายหลังการตรวจสอบโปรแกรมแล�ว ดังมี
รายละเอียดดังต&อไปนี้ 

1. แก#นของเรื่อง  
  ถือว&าเปUนศูนย*กลางของความคิดหลักท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท้ังหมดท่ีผู�สร�างต�องการ

สื่อสารไปยังผู�ชม โดยวัตถุประสงค*ของสื่อมัลติมีเดีย ท่ีต�องการสื่อไปยังผู�ชมคือ ศักยภาพของนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก เพ่ือเปUนต�นแบบท่ีจะก&อเกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ให�กับผู�รับชมได� และเพ่ือ
ไม&ให�เรื่องมีความซับซ�อนมากจนเกินไป และต�องการให�ผู�รับชมได�สะท�อนศักยภาพจากเรื่องท่ีนําเสนอ
ได�ชัดเจน ผู�วิจัยจึงเลือกประเภทภาพยนตร*ประเภท ภาพยนตร*สั้น (Short File) ในการจัดทําสื่อ
มัลติมีเดียและเรื่องของภาพยนตร*สั้น ผ&านการดําเนินเรื่องโดยแบ&งเปUนตอนๆ ตามกระบวนการขาย 
ประกอบด�วย ชุดท่ี 1) การเตรียมความพร�อมก&อนการขาย (Preparing) 2) การเป�ดใจลูกค�าและสร�าง
ความสัมพันธ*ท่ีดี (Opening) 3) การรับฟrงความต�องการของลูกค�า (Hearing) และ 4) การป�ดการ
ขายและขจัดข�อโต�แย�ง (Closing) รวมภาพยนตร*สั้น 4 เรื่อง 

2. โครงสร�างของบท  
  เปUนรูปแบบในการเขียนบทภาพยนตร*ท่ีจะช&วยทําให�ปrจจัยสําคัญและเนื้อหาหลัก

ของเรื่อง อยู&ไว�ด�วยกันโครงเรื่องของภาพยนตร*สั้น ประกอบด�วย 3 ส&วนดังนี้ 2.1) การเป�ดเรื่อง 
(Introduction) เปUนการเป�ดเรื่องโดยบอกชื่อหัวข�องานวิจัย “การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ใน
การเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย*” จากนั้น นําเข�าสู&
ปูมหลังของเรื่อง (Back Ground) คือเหตุการณ*ท่ีเกิดข้ึนก&อนหน�าภาพยนตร*สั้นดําเนินเรื่อง เปUน
เหตุการณ*ท่ีส&งผลต&อเรื่องหลัก ท้ังนี้เปUนการช&วยสร�างความเปUนมาท่ีน&าเชื่อถือให�กับบทภาพยนตร* และ
ช&วยอธิบายความสัมพันธ*ของตัวละครหลักได� ในงานวิจัย การเป�ดเรื่องภาพยนตร*สั้นในชุดนี้เกิดข้ึนมา
จาก การสกัดศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของสุดยอดนักขายและผู�เชี่ยวชาญด�านการ
ขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย* และนําเสนอผ&านตัวละครหลักของเรื่อง ซ่ึงเริ่มต�นเรื่องต้ังแต&ตัวละคร
หลักคือพนักงานขายลืมตาต่ืนข้ึนมาในตอนเช�า ปฏิบัติภารกิจส&วนตัวในห�องห�องน้ํา แต&งตัวและเตรียม
ความพร�อมก&อนการขาย จากนั้นนําเข�าสู& 2) บทเนื้อเรื่อง (Body) นําเสนอศักยภาพนักขายผ&าน
กระบวนขายท้ัง 4 เรื่อง และ 3) บทส&งท�าย(Conclusion) เปUนข้ันตอนท่ีจะสรุปหรือเน�นความคิด
รวบยอดของเรื่อง โดยในภาพยนตร*นี้ ภาพบทส&งท�ายจะเปUนเหตุการณ* ณ  สิ้นวันของพนักงานขาย 
เม่ือกลับเข�ามาถึงท่ีพักและล�มตัวลงนอน 
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3. บทภาพยนตร( และ สตอรี่บอร(ด  
  บทภาพยนตร* (Script) เปUนการนําเอาเนื้อหา เรื่องราวท่ีมีตามโครงสร�างของบท 

เพ่ือนําเสนอให�กับผู�ชม (ถาวร สายสืบ, 2546) และสตอรี่บอร*ด (Story Board) คือการเขียนกรอบ
แสดงเรื่องราวท่ีสมบูรณ*ของภาพยนตร* โดยมีการแสดงรายละเอียดท่ีจะปรากฏในแต&ละฉากหรือ          
แต&ละหน�าจอ เช&น การจัดภาพ ระยะภาพ ข�อความ เสียงดนตรี เสียงพูด เปUนการออกแบบอย&าง
ละเอียดในแต&ละหน�าจอ ก&อนท่ีจะมีการสร�างหนังข้ึนมาจริง เน�นองค*ประกอบ 2 ส&วนคือ ส&วนภาพ 
และส&วนเสียง โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ได�มีการเขียนบทและจัดทําสตอรี่บอร*ด เพ่ือความเข�าใจในเนื้อหาและ
การสอบทานทําความเข�าใจก&อนลงมือถ&ายทําจริง โดยรายละเอียดศึกษาได�ในภาคผนวก ตัวอย&าง
สตอรี่บอร*ดท่ีเขียนข้ึนดังแสดงในตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 แสดงตัวอย&างของบทภาพยนตร* 
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ภาพท่ี 16 แสดงสตอรี่บอร*ด 
 
   โดยสรุปเม่ือดําเนินการวิจัยมาถึงการพัฒนาโปรแกรม เราจะได� งาน(Task) ใน
โปรแกรม ของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิง
รุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ประกอบด�วย 1) สื่อมัลติมีเดียภาพยนตร*สั้น(Short Film) แสดง
ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก จํานวน 4 เรื่อง ตามกระบวนการขาย ประกอบด�วย การ
เตรียมความพร�อม การเป�ดใจ การรับฟrง และการป�ดการขาย ท้ังนี้กระบวนการขายเพ่ือเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก สามารถเกิดได�ทุกกระบวนการขายและ 2) กระบวนการ
เรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก AKEE Model ดังภาพท่ี 17 

 

 
 
ภาพท่ี 17 สรุปงาน(Task) ในโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย             

แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ 
 
 

ภาพยนตร*สั้น: บทบาทสมมุติ 

 

 

A 
Attitude 

E KnowledK 
Evaluation 

E 
Echo 

รูปแบบการเรียนรู� AKEE Model 
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ข้ันตอนการวิจัยท่ี 2 การตรวจสอบและทดลองโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ#งเป$าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย(  
 แบ&งข้ันตอนการดําเนิน 2 ขั้นตอนย&อย 2.1 การตรวจสอบร&างโปรแกรมและเครื่องมือ 
และ 2.2 ทดลองใช�โปรแกรมฯ กับกลุ&มตัวอย&าง ประกอบด�วยรายละเอียดคือ  

ข้ันตอนท่ี 2.1 การตรวจสอบร#างโปรแกรมและเครื่องมือ แบ&งย&อยได�เปUน 1) การประยุกต*
การสนทนาเชิงประเมิน เพ่ือกําหนดเนื้อหาและหัวข�อเพ่ือนําไปเข�าสู&การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ของโปรแกรม (IOC) และ 2) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม (IOC) รายละเอียดดังนี้ 

1. การประยุกต*การสนทนาเชิงประเมิน ผู�วิจัยได�จัดสนทนาเชิงประเมิน เพ่ือเกิดหัวข�อหรือ
ประเด็น ประกอบด�วย 1) ร&างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก 2) บทภาพยนตร* และ สตอรี่บอร*ด สื่อมัลติมีเดียหนังสั้น ท่ีแสดงบทบาทสมมุติ จํานวน 4 
เรื่อง ตามกระบวนการขาย และ 3) เอกสารประกอบโปรแกรม โดยการสนทนาเชิงประเมินเม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 ต้ังแต&เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห�องประชุม อาคาร LPN Tower สํานักงานใหญ& เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู�เชี่ยวชาญร&วม จํานวน 5 คน ผู�บริหารท่ีประสบความสําเร็จด�านการ
ขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย* โดยอ�างอิงตามแนวคิดของ Thomas T. Macmillan, (1971) จากนั้น
ผู�วิจัยได�นําข�อมูลจากการจัดสนทนา ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพ*ข�อมูลและวิเคราะห*ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับ
ประเด็นสําคัญเพ่ือนําไปตรวจสอบข้ันตอนต&อไป 

1.1 ร&างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก พบว&า ผู�เข�าร&วมให�ข�อเสนอแนะท่ีเปUนประโยชน* เพ่ือการปรับปรุงแก�ไข โดยประเด็นสําคัญ เช&น 
ให�เน�นถึงองค*ประกอบท่ีพนักงานขายสามารถท่ีปฏิบัติตามได�จริง การแยกกลุ&มผู�เข�าร&วมโปแกรม ให�
อยู&คนละกลุ&มกัน เพ่ือต่ืนตัวในการเรียนรู� และนําเสนอให�มีการเพ่ิมเติมกิจกรรม SO Strategy และผล
การตรวจสอบโปรแกรมเบ้ืองต�น ผู�วิจัยได�นําข�อมูลและข�อเสนอแนะมาปรับปรุงแก�ไขร&างโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* ดังตารางท่ี 16 

 
ตารางท่ี 16 รายละเอียดผลการสังเคราะห*และประเด็นสําคัญ จากการสนทนาเชิงประเมิน 
ลําดับ แนวคิดสําคัญ เนื้อหาโปรแกรม ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

1 การปรับ
ทัศนคติและ
เตรียมความ
พร�อม 
(Attitude) 

แจ�งวัตถุประสงค*ของโปรแกรม 
ให� ผู� เ ข� า ร& วมโปรแกรมเห็ น
เป'าหมายและภาพรวมของการ
เข�าร&วมโปรแกรม 

มีความเหมาะสม และสอดคล�อง โดย
เน�นย้ํ าวัตถุประสงค*ข�อ ท่ี 1 เรื่อง
องค*ประกอบของโปรแกรม ให�เปUน
องค*ประกอบท่ีพนักงานขายสามารถ
ท่ีปฏิบัติตามได�จริง 

แนะนําตัวเองและแบ&งกลุ&มการ
เรียนรู�เพ่ือสร�างความคุ�นเคย 

มีความเหมาะสม สอดคล�อง และ
เพ่ิมเติมให�มีการแยกกลุ&มผู�เข�าร&วมโป
แกรม ให�อยู&คนละกลุ&มกัน เพ่ือต่ืนตัว
ในการเรียนรู� 
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ตารางท่ี 16  รายละเอียดผลการสังเคราะห*และประเด็นสําคัญ จากการสนทนาเชิงประเมิน (ต&อ) 
ลําดับ แนวคิดสําคัญ เนื้อหาโปรแกรม ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

2 เนื้อหาการเรียนรู�
ของโปรแกรม 
(Knowledge) 

นิยาม ลักษณะ และ
ความสําคัญของการขาย 
พนักงานขาย และศักยภาพนัก
ขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

มีความเหมาะสม สอดคล�อง และ
เพ่ิมเติมให�มีกิจกรรม SO  
Strategy คือ การเขียนถึงศักยภาพ
นักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ท่ีผู�
เข�าอบรมเข�าใจ เพ่ือวิทยากร
ตรวจสอบความเข�าใจท่ีตรงกัน 
เพ่ิมเติม การแจกเครื่องมือช&วยจํา 
(Tool Kits) และการฟrงแรงบันดาล
ใจสําหรับพนักงานขาย 

3 ปฏิกิริยาสะท�อน
กลับผ&านสื่อ 
(Echo) 

รับชมสื่อภาพยนตร*สั้น บทบาท
สมมุติ ทีละกระบวนการขาย 
จากนั้นวิเคราะห*และสรุป
ปฏิกิริยาสะท�อนกลับแต&ละ
ข้ันตอน เปUนรายบุคคล 
แลกเปลี่ยนและอภิปรายกลุ&ม
เพ่ือสรุปการเรียนรู� จากนั้น 
วิทยากรสรุปศักยภาพจาก
รับชม  

มีความเหมาะสม สอดคล�อง แนะนํา
เพ่ิมเติมเรื่องการสรุปการเรียนรู�ให�
นําเสนอผ&านแผ&นฟลิปชาร*ต หรือ
แผ&นชาร*ต เพ่ือการนําเสนอท่ีชัดเจน
และสามารถกลับมาสรุปแต&ละ
ข้ันตอนได�สะดวก 

4 การประเมินผล
ศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก 
(Evaluation) 

ประเมินในแต&ละกระบวนการ
ขาย ประเมินพฤติกรรมการ
เรียน รู�ผ&านการแสดงบทบาท
สมมุติ (Role Play) และ
ประเมิน ผลลัพธ*ศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
เปรียบเทียบกับต�นแบบ
ศักยภาพนักขาย 

มีความเหมาะสม สอดคล�อง  
เพ่ิมเติม การปฏิบัติการจําลอง
ประสบการณ* (Experience 
Simulation) แทนการแสดงบทบาท
สมมุติ เพราะการจําลอง
ประสบการณ* มีรูปแบบการจัด
สถานท่ี และสถานการณ*รวมท้ังมีผู�
สังเกตการณ*ท่ีเหมาะกับโปรแกรม 

 
1.2 บทภาพยนตร* และ สตอรี่บอร*ด สื่อมัลติมีเดียหนังสั้น ท่ีแสดงบทบาทสมมุติ จํานวน 

4 เรื่อง ตามกระบวนการขาย พบว&า ผู�ให�ข�อมูล มีความเห็นสอดคล�องและเห็นว&ามีความเหมาะสม และ
มีความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการพิจารณาสําหรับข้ันตอนการถ&ายทําภาพยนตร* โดยให�ความเห็นในเรื่องตัว
ละครหลักของภาพยนตร* ว&าควรจะเปUนสุภาพสตรีในการเดินเรื่องท้ังหมด เนื่องจากในสภาพความเปUน
จริงผู�ท่ีเปUนพนักงานขาย ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย*ส&วนใหญ& จะพบว&าเปUนสุภาพสตรีมากกว&า
สุภาพบุรุษ ท้ังนี้ผู�เข�าร&วมอภิปรายกลุ&มให�ความเห็นเรื่องการเลือกตัวแสดงหลักท่ีเหมาะสม จะส&งผล
ทําให�เกิดความคุ�นเคย เปUนพวกเดียวกัน กับผู�เข�าร&วมโปรแกรม และส&งผลต&อการรับรู�และปฏิกิริยาเชิง
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สะท�อนได�ดี ผู�วิจัยได�รับประเด็นนักแสดงไว�เพ่ือเปUนแนวทางในการถ&ายทําภาพยนตร*สําหรับข้ันตอน
ต&อไป 

1.3 เอกสารประกอบโปรแกรม ผู�ให�ข�อมูลต&างมีความเห็นสอดคล�องและเหมาะสม
กับวัตถุประสงค* รวมถึงเนื้อหาของเอกสารประกอบโปรแกรม ท้ังนี้ ท่ีจะมีประเด็นเล็กน�อยเรื่อง การ
เตรียมเอกสารขอให�มีการเขียนโครงร&างของงานวิจัยไว�ในเอกสารด�วยเพ่ือให�ผู�เข�าโปรแกรมได�เห็น
ภาพรวมของโปรแกรมท้ังหมด ผู�วิจัยได�รับพร�อมดําเนินการตามข�อเสนอแนะของผู�เข�าร&วมอภิปราย 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 17 

 
ตารางท่ี 17 รายละเอียดผลการสังเคราะห*และประเด็นสําคัญ เอกสารประกอบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิง

สะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย* 

ลําดับ เนื้อหา วัตถุประสงค*ของเนื้อหา ข�อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 

1 บทนํา สร�างความเข�าใจภาพรวมเก่ียวกับ
หลักสูตร ศักยภาพนักศึกษาแบบมุ&งหมาย
เชิงลสว 

เนื้อหาท่ีควรเพ่ิมเติม 
ไม&มี 

2 บทท่ี 1  
เตรียมความ
พร�อมก&อนเข�าพบ
ลูกค�า 

เพ่ือให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม   มีความรู�ความ
เข�าใจและเกิด ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนใน
เรื่องการเตรียมความพร�อมก&อนเข�าพบ
ลูกค�า  

เนื้อหาท่ีควรเพ่ิมเติม 
ไม&มี 

3 บทท่ี 2  
การเป�ดใจลูกค�า 

เพ่ือให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม   มีความรู�ความ
เข�าใจและเกิด ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนใน
เรื่องการเป�ดใจลูกค�า 

เนื้อหาท่ีควรเพ่ิมเติม 
ไม&มี 

4 บทท่ี 3  
การรับฟrงความ
ต�องการของ
ลูกค�า 

เพ่ือให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม   มีความรู�ความ
เข�าใจและเกิด ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนใน
เรื่องการรับฟrงความต�องการลูกค�า 

เนื้อหาท่ีควรเพ่ิมเติม 
ไม&มี 

5 บทท่ี 4  
การป�ดการขาย 

เพ่ือให�ผู�เข�าร&วมโปรแกรม   มีความรู�ความ
เข�าใจและเกิด ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนใน
เรื่องการป�ดการขาย 

 

  
 2. การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล�องของโปรแกรม และ เครื่องมือ
ประเมิน โดยข้ันตอนนี้จะได�ต�นแบบชุดโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย*ท่ีพร�อมสําหรับการนําไปทดลอง โดยผลท่ีได�
จากข้ันตอนนี้คือ 1) รายละเอียดต�นแบบโปรแกรม ท่ีพร�อมสําหรับการนําไปทดสอบ 2) บทสรุปของ
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เอกสารประกอบโปรแกรม และ 3) การผลิตสื่อภาพยนตร*สั้น ตามผลของการตรวจสอบเบ้ืองต�นและ
ผ&านข�อแสดงคามคิดเห็น โดยท้ังหมดนี้ เตรียมสู&การทดสอบโปรแกรมในบทท่ี 5 ต&อไป  

2.1 การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล�องของโปรแกรม ผู�วิจัยประเมิน
โครงร&างโปรแกรม โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีข้ันตอน และพัฒนาแบบประเมิน เพ่ือประเมินประเมิน
ความเหมาะสมของโครงร&างโปรแกรม นําเสนออาจารย*ที่ปรึกษา ก&อนนําแบบประเมินเสนอ
ผู�เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 คน  และหาค&าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม (McKeen and Smith, 2003 ) 
สําหรับผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร&างหลักสูตรฝ�กอบรมจากผู�เชี่ยวชาญท้ัง 3 คน ได�ค&า
คะแนนเฉลี่ย ค&าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค*ประกอบต&าง ๆ ของโครงร&าง
หลักสูตรฝ�กอบรมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ผ&านกระบวนการ
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ&มอสังหาริมทรัพย* ดังข�อมูลท่ีปรากฏตารางท่ี 18 

 
ตารางท่ี 18 ค&าคะแนนเฉลี่ย ค&าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค*ประกอบต&าง ๆ 

ของโครงร&างหลักสูตรฝ�กอบรมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก ผ&านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ&มอสังหาริมทรัพย*  

ประเด็นการประเมิน Mean SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
1. หลักการและเหตุผล  
    1.1 ความจําเปUนท่ีต�องพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    1.2 ความสมเหตุสมผลท่ีต�องพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    1.3 ปrญหาท่ีเกิดข้ึนสอดคล�องกับสภาพความเปUนจริงของ
การปฏิบัติงานของหัวหน�างาน 

4.33  0.58  
มากท่ีสุด 

    1.4 แนวทางการแก�ปrญหาโดยใช�การฝ�กอบรมมีความ
เหมาะสม 

4.67  0.58  
มากท่ีสุด 

    1.5 หลักการและเหตุผลท่ีจะนําหลักสูตรฝ�กอบรมไปใช� 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
ค&าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.60 0.20 มากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค*ของหลักสูตรฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 
    2.1 ความชัดเจนของหลักสูตรฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    2.2 ความเปUนไปได�ของการนําประโยชน*ท่ีได�รับจากการ
ฝ�กอบรมไปใช� 

4.67  0.58  
มากท่ีสุด 

    2.3 ความเหมาะสมต&อการนําไปใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 

4.33  0.58  
มากท่ีสุด 

    2.4 ความเหมาะสมกับผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 5.00       -   มากท่ีสุด 
    2.5 ความครอบคลุมความสามารถในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

4.67  0.58  
มากท่ีสุด 

ค&าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.67 0.30 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 18 ค&าคะแนนเฉลี่ย ค&าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค*ประกอบต&าง ๆ 
ของโครงร&างหลักสูตรฝ�กอบรมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิง
รุก ผ&านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ&มอสังหาริมทรัพย* (ต&อ)  

ประเด็นการประเมิน Mean SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรฝ�กอบรม โดยประเมินจาก 
    3.1 การตอบสนองวัตถุประสงค*ของหลักสูตรฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    3.2 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหาฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    3.3 ความครอบคลุมความรู� ท่ีผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
จําเปUนต�องใช� 

4.67  0.58  
มากท่ีสุด 

    3.4 การเชื่อมโยงเนื้อหาฝ�กอบรมกับสภาพการนําไปปฏิบัติจริง 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
ค&าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.67 0.57 มากท่ีสุด 

4. วิธีการฝ�กอบรมโดยประเมินจาก    
    4.1 ความเปUนไปได�ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค*ของหลักสูตร
ฝ�กอบรม 

4.67  0.58  
มากท่ีสุด 

    4.2 ความเหมาะสมของวิธีการฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    4.3 ความสามารถนําไปจัดฝ�กอบรมได�จริง 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    4.4 การกระตุ�นให�เข�ารับการฝ�กอบรมมีส&วนร&วมในการ
เสนอความคิดเห็น 

4.67  0.58  
มากท่ีสุด 

    4.5 ความน&าสนใจของวิธีการฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
ค&าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.67 0.57 มากท่ีสุด 

5. วิทยากร โดยประเมินจาก    
    5.1 ความเหมาะสมด�านคุณวุฒิและประสบการณ*ของวิทยากร 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    5.2 ความสามารถสนับสนุนให�การฝ�กอบรมบรรลุวัตถุประสงค* 4.67  0.58  มากท่ีสุด 

ค&าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.67 0.57 มากท่ีสุด 
6. เง่ือนไขการฝ�กอบรม โดยประเมินจาก    
    6.1 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    6.2 ความเหมาะสมของจํานวนผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 5.00       -   มากท่ีสุด 
    6.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝ�กอบรม 4.67  0.58  มากท่ีสุด 

ค&าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.78 0.38 มากท่ีสุด 
7. เกณฑ*ชี้วัดความสําเร็จของหลักสูตรฝ�กอบรม  
    7.1 ความชัดเจนของเกณฑ*ชี้วัดความสําเร็จ 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    7.2 ความเหมาะสมของเกณฑ*ชี้วัดความสําเร็จ 4.67  0.58  มากท่ีสุด 
    7.3 ความเปUนไปได�ในการบรรลุผลตามเกณฑ*ชี้วัดความสําเร็จ 4.33  0.58  มากท่ีสุด 

ค&าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
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    จากตารางท่ี 18 ผลการประเมินความเหมาะสมของแต&ละองค*ประกอบในโครงร&าง
หลักสูตรฝ�กอบรม พบว&า มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต& 4.33-5.00 และค&าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค&าต้ังแต& 0.00-
0.58 แสดงว&าทุกองค*ประกอบของโครงร&างหลักสูตรฝ�กอบรมมีความเหมาะสมอยู&ในระดับมากท่ีสุด 
   สําหรับผลการประเมินความสอดคล�องขององค*ประกอบต&าง ๆ ของโครงร&างหลักสูตร
ฝ�กอบรม จากผู�เชี่ยวชาญท้ัง 3 คน ได�ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายค&าดัชนีความ
สอดคล�องของโครงร&างหลักสูตรฝ�กอบรม ดังข�อมูลท่ีปรากฏ (ดูตารางท่ี 19) 
 
ตารางท่ี 19 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องขององค*ประกอบ

ต&าง ๆ ของโครงร&างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
ผ&านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ&มอสังหาริมทรัพย* 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

1. หลักการและเหตุผลของหลักสูตรกับวัตถุประสงค* 
    ของหลักสูตรฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 
2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตรกับโครงสร�างเนื้อหาวิชา 
    ของหลักสูตรฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 
3. วัตถุประสงค*ของหลักสูตรกับโครงสร�างเนื้อหาวิชา 
    ของหลักสูตรฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 
4. วัตถุประสงค*ของหลักสูตรกับวิธีการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 
5. วัตถุประสงค*ของหลักสูตรกับเง่ือนไขการฝ�กอบรม 0.67 สอดคล�อง 
6. วัตถุประสงค*ของหลักสูตรกับเกณฑ*ชี้วัดความสําเร็จ 
    ของหลักสูตรฝ�กอบรม 0.67 สอดคล�อง 
7. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกับวิธีการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 
8. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกับเง่ือนไขการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 
9. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกับวิธีการวัดและประเมินผล 1.00 สอดคล�อง 
10. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกับเกณฑ*ชี้วัดความสําเร็จ 
      ของการฝ�กอบรม 0.67 สอดคล�อง 
11. วิธีการฝ�กอบรมกับวิทยากร 1.00 สอดคล�อง 
12. วิธีการฝ�กอบรมกับเง่ือนไขการฝ�กอบรม 0.67 สอดคล�อง 

 
   จากตารางท่ี 19 ผลการประเมินความสอดคล�องของโครงร&างหลักสูตรฝ�กอบรม
ของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบว&า ดัชนีความสอดคล�องมีค&าระหว&าง 0.67-1.00 แสดงว&า โครงร&าง
หลักสูตรฝ�กอบรมท่ีผู�วิจัยจัดทําข้ึนมีความสอดคล�องในทุกประเด็น 
 
 



138 
 

 

2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล�องของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรม หาค&าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  ผลท่ีได�ใน
ข้ันตอนนี้คือ แบบประเมินท่ีพร�อมใช�ประเมินในโปรแกรม เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินงานวิจัยได�แก& 
แบบสัมภาษณ* ผู�ให�ข�อมูลหลัก แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล�องขององค*ประกอบโปรแกรม 
แบบประเมินความสอดคล�องของแบบสอบถามเชิงจิตวิทยา แบบประเมินความพึงพอใจโปรแกรม แบบทดสอบ
ความรู�ก&อนและหลังการเข�าโปรแกรม แบบประเมินพฤติกรรม โดยข้ันตอนนี้จะได�ชุดโปรแกรมท่ีพร�อม
สําหรับการนําไปทดสอบ 
    การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุกท่ีมีความถูกต�อง มีความสมบูรณ* สามารถนําไปใช�ในการทดลองในภาคสนามได� อย&าง
มีประสิทธิภาพ และก&อให�เกิดประสิทธิผล ในบทนี้ผู�วิจัยได�ประยุกต*ใช�รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ 
Kirkpatrick (1998) ซ่ึงเปUนรูปแบบการประเมินท่ีมีความนิยามแพร&หลายในการประเมินโปรแกรมและ
งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข�องมาบูรณาการในการดําเนินการตรวจสอบ และใช�วัดผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ฝ�กอบรม โดยแบ&งเปUน 4 ส&วน ดังนี้ ส&วนที่ 1 การประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 
(Reaction Evaluation) 2) การประเมินการเรียนรู� (Learning Evaluation) 3) การประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู� (Behavior Evaluation) และ 4) การประเมินผลลัพธ*จากการเข�าโปรแกรม 
(Result) โดยมีกลุ&มทดลอง มีการประเมินทุกส&าน แต&กลุ&มควบคุมมีการทดลองเฉพาะส&วนท่ี 3 เพ่ือ
ประเมินพฤติกรรมเรียนรู�และนํามาเปรียบเทียบกับกลุ&มทดลอง ดังรายละเอียดการดําเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมโดยผู�ท่ีทําประเมินผลลัพธ*ได�แสดงไว�ดังนี้ 
    ส#วนท่ี 1 การประเมินปฏิกิริยาจากการฝWกอบรม เปUนการประเมินความพึงพอใจ
ของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต&อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกผ&าน
กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนใน กลุ&มอสังหาริมทรัพย* เปUนการวัดความรู�สึกท่ีมีต&อโปรแกรม โดย
แบบประเมินประกอบด�วย 1) สถานภาพท่ัวไปของผู�เข�าร&วมโปรแกรม 2) ความพึงพอใจในการเข�าร&วม
โปรแกรม มีประเด็นด�านวิทยากร ด�านสถานท่ี ระยะเวลา อาหาร ด�านความรู�ความเข�าใจ ด�านการนํา
ความรู�ไปใช� และ 3) การประเมินความคิดหวังและข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  
    ส#วนท่ี 2 การประเมินการเรียนรู� เปUนการประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เข�ารับ
การฝ�กอบรม ก&อนและหลังฝ�กอบรมของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต&อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกผ&านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ&มอสังหาริมทรัพย* โดยแบบ
ประเมินประกอบด�วย 1) สถานภาพท่ัวไปของผู�เข�าร&วมโปรแกรม 2) ข�อคําถามเพ่ือทดสอบความรู�
ความเข�าใจโปรแกรม 3) ข�อคําถามตัวบ&งชี้ 
    ส#วนท่ี 3 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� หลังจากนําหลักสูตรฝ�กอบรมไป
ทดลองใช� ผู �วิจัยได�ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� เพื่อให�ทราบว&า ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการหรือไม& เปUนการประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก&อนและ
หลงการเข�าโปแรกรม โดยมีการประเมินจากตัวผู�เข�าร&วมประเมิน เพื่อนที่ร&วมกิจกรรม และ       
ผู�สังเกตการณ* โดยมีการประเมินทั้งกลุ&มทดลองและกลุ&มควบคุม จากนั้นเปรียบเทียบผลความ
แตกต&าง 
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    ส#วนท่ี 4 การประเมินผลลัพธ(จากการเข�าโปรแกรม 
    หลังจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� ทางผู�วิจัยคัดเลือกผู�เข�าร&วมโปรแกรมท่ี
คะแนนสูงสุด 5 ท&าน เพ่ือนํามาประเมินเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขาย(Mirror Reactor) 
จํานวน 1 ท&าน โดยวิธีการประเมินคือ รับชมภาพยนตร*สั้นพร�อมกัน จากนั้นทําแบบประเมินผลลัพธ*
จากการเข�าโปรแกรมและสรุปผลพร�อมวิเคราะห*ผลว&าจะมี ศักยภาพเทียบเท&ากับต�นแบบศักยภาพ 
นักขาย (Breakthrough Mirroring) หรือไม& ซ่ึงเกณฑ*คะแนนต�องอยู&ในระดับสูง (ศักยภาพสูง) 
    การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล�องของเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรม 

1. ส#วนท่ี 1 การตรวจสอบแบบประเมินปฏิกิริยาจากการฝWกอบรม 
  การประเมินความสอดคล�องเชิงเนื้อหาของคําถามและภาษาท่ีใช�จาก

ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยจํานวน 3 คน 
    

ตารางท่ี 20 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบประเมิน
ปฏิกิริยาจากการฝ�กอบรมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
ผ&านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ&มอสังหาริมทรัพย*  

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

1. การถ&ายทอดความรู�ของวิทยากรมีความชัดเจน 1.00 สอดคล�อง 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 1.00 สอดคล�อง 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝ�กอบรม 0.67 สอดคล�อง 
4. มีความครบถ�วนของเนื้อหาในการฝ�กอบรม 1.00 สอดคล�อง 
5. การใช�เวลาตามท่ีกําหนดไว� 0.67 สอดคล�อง 
6. การตอบข�อซักถามในการฝ�กอบรม 0.67 สอดคล�อง 
7. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 1.00 สอดคล�อง 
8. ความพร�อมของอุปกรณ*โสตทัศนูปกรณ* 1.00 สอดคล�อง 
9. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 1.00 สอดคล�อง 
10. อาหาร มีความเหมาะสม 0.67 สอดคล�อง 

11. ความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้ ก#อน การอบรม 1.00 สอดคล�อง 
12. ความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 1.00 สอดคล�อง 
13. สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต*ใช�ในการปฏิบัติงานได� 1.00 สอดคล�อง 
14. มีความม่ันใจและสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ได� 1.00 สอดคล�อง 
15. สามารถนําความรู�ไปเผยแพร&/ถ&ายทอดได� 0.67 สอดคล�อง 

 
     จากตารางท่ี 20 ผลการประเมินความสอดคล�องขอแบบประเมินปฏิกิริยาจาก
การฝ�กอบรมของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบว&า ดัชนีความสอดคล�องมีค&าระหว&าง 0.67-1.00 แสดงว&า 
โครงร&างหลักสูตรฝ�กอบรมท่ีผู�วิจัยจัดทําข้ึนมีความสอดคล�องในทุกประเด็น 
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2. ส#วนท่ี 2 การตรวจสอบแบบประเมินการเรียนรู� 
      ในส&วนนี้เปUนการตรวจสอบแบบประเมินการเรียนรู� ประกอบด�วย 2 ส&วน คือ 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และการค&าอํานาจจําแนก (r) โดยแสดงผลการทดสอบดังนี้ 
     2.1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
 
ตารางท่ี 21 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบประเมิน

การเรียนรู� 
ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

ตอนท่ี 1 ข�อคําถามเพ่ือทดสอบความรู�ความเข�าใจโปรแกรม   

1. กระบวนการขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกมีก่ีข้ันตอน ประกอบด�วย
อะไรบ�าง 
 ก. 3 ข้ันตอน ได�แก& การพบลูกค�า การเป�ดการเจรจา การป�ด
การขาย 
 ข. 4 ข้ันตอน ได�แก& การเตรียมความพร�อมก&อนขาย การเป�ดใจ 
การรับฟrงความต�องการ การป�ดการขาย  
  ค. 5 ข้ันตอน ได�แก& การเตรียมความพร�อมก&อนขาย การเป�ดใจ 
การเป�ดการเจรจา การรับฟrงความต�องการ การป�ดการขาย 
 ง. 6 ข้ันตอน ได�แก& การเตรียมความพร�อมก&อนขาย การพบ
ลูกค�า การเป�ดใจ การเป�ดการเจรจา การรับฟrงความต�องการ  การป�ดการขาย 1.00 สอดคล�อง 
ตอนท่ี 1 ข�อคําถามเพ่ือทดสอบความรู�ความเข�าใจโปรแกรม   
2.  ข�อใดจัดเปUนข้ันตอนแรกของกระบวนการขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
  ก. การพบกับลูกค�า      
               ข. การเตรียมความพร�อมก&อนการขาย 
  ค. การรับฟrงความต�องการของลูกค�า   
               ง. การสนทนา 0.67 สอดคล�อง 
3. ข�อใดไม&จัดอยู&ในกระบวนการขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
 ก. การเป�ดใจกับลูกค�า      
              ข. การเตรียมความพร�อมก&อนการขาย 
              ค.การป�ดการขาย      
              ง. การเป�ดการเจรจา 1.00 สอดคล�อง 
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ตารางท่ี 21 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบประเมิน
การเรียนรู� (ต&อ) 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

4. การขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกหมายถึงข�อใด 
ก. การมีประสบการณ*และความสามารถ   
ข. การมีจุดแข็งและช&องทาง 
ค. การมีจุดแข็งและโอกาส    
ง. การมีประสบการณ*และโอกาส 0.67 สอดคล�อง 

5. ข�อใดไม&จัดอยู&ในกระบวนการเรียนรู�ของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน 
(AKEE Model) เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขาย 
  ก. Attention   ข. Knowledge 
  ค. Echo      

 ง. Evaluation 1.00 สอดคล�อง 
6. กระบวนการ Hearing Opening Preparing และ Closing จัดอยู&ใน
ข้ันตอนใดของ กระบวนการเรียนรู�ของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน 
(AKEE Model)  
 ก. Attention   ข. Knowledge 
  ค. Echo      

ง. Evaluation 1.00 สอดคล�อง 
ตอนท่ี 1 ข�อคําถามเพ่ือทดสอบความรู�ความเข�าใจโปรแกรม   
7. ข�อใดแบ&งกลุ&มของตัวบ&งชี้ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ได�
ถูกต�อง 
 ก. ภาวะผู�นํา การกระตือรือร�น เทคนิคการขาย 
  ข. ภาวะผู�นํา เทคนิคการขาย มุ&งเป'าหมาย 
  ค. มุ&งเป'าหมาย การกระตือรือร�น มนุษยสัมพันธ* 
  ง. เทคนิคการขาย มุ&งเป'าหมาย มนุษยสัมพันธ* 1.00 สอดคล�อง 
8. ข�อใดไม&จัดอยู&ในภาวะผู�นําของนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
  ก. เปUนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า   
              ข. กล�าตัดสินใจ 
  ค. ริเริ่มสิ่งใหม&    
 ง. วางแผนการขาย 1.00 สอดคล�อง 
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ตารางท่ี 21 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบประเมิน
การเรียนรู� (ต&อ) 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

9. ข�อใดไม&จัดอยู&ในมนุษยสัมพันธ*ของนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
  ก. กิริยาท&าทาง    
 ข. ปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า 
  ค. อารมณ*ขัน อารมณ*ดี สร�างบรรยากาศ   

ง. ถูกท้ังข�อ ก. และ ข. 0.67 สอดคล�อง 
10. ข�อใดคือองค*ประกอบท่ีถูกต�องของเทคนิคการขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
 ก. มีทักษะการเจรจาต&อรอง ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ี
เหมาะกับลูกค�า หม่ันพัฒนา ใฝ~รู� เรียนรู�  
 ข. มีทักษะการเจรจาต&อรอง ตอบสนองการบริการและ
แก�ปrญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว หม่ันพัฒนา ใฝ~รู� เรียนรู� 
  ค. มีทักษะการเจรจาต&อรอง ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ี
เหมาะกับลูกค�า เอาใจเขามาใส&ใจเรา 
  ง. ไม&มีข�อใดถูก 1.00 สอดคล�อง 
ตอนท่ี 2 ตัวบ#งช้ีต#อไปนี้จัดอยู#ในข้ันตอนใดของกระบวนการขาย   
1. เปUนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
2. ริเริ่มสิ่งใหม& 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
3. มีทักษะการเจรจาต&อรอง 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
4. ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขาย 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
5. หม่ันพัฒนา ใฝ~เรียนรู� 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
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ตารางท่ี 21 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบประเมิน
การเรียนรู� (ต&อ) 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

6. มีทัศนคติท่ีดีในการขาย 

                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
7. วางแผนการขาย 

                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
8. การแต&งกาย เสื้อผ�า หน�าผม 

                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
9. กริยาท&าทาง การพูด ชัดเจน เข�าใจง&าย อ&อนน�อม น&าเชื่อถือ ไว�ใจได� 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
10. ตอบสนองบริการและแก�ปrญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว 

                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
11. เอาใจเขามาใส&ใจเรา 

                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
12. ปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า 

                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
13. อารมณ*ขัน อารมณ*ดี สร�างบรรยากาศ 

                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
 
      จากตารางท่ี 21 ผลการประเมินความสอดคล�องของแบบประเมินการ
เรียนรู�จากการฝ�กอบรมของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบว&า ดัชนีความสอดคล�องมีค&าระหว&าง 0.67-1.00 
แสดงว&า แบบประเมินการเรียนรู�ท่ีผู�วิจัยจัดทําข้ึนมีความสอดคล�องในทุกประเด็น  
     2.2 การค#าอํานาจจําแนก 
       เปUนการประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม ก&อนและ
หลังฝ�กอบรม โดยใช�แบบทดสอบความรู�ท่ีผ&านการประเมินความสอดคล�องเชิงเนื้อหาของคําถามและ
ภาษาท่ีใช�จากผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยจํานวน 3 คนแล�ว ผลการทดสอบความรู�ของ 
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�ถูกนํามาหาค&าอํานาจจําแนก (ดูตารางท่ี 22) 
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ตารางท่ี 22 ค&าอํานาจจําแนก (r) แบบทดสอบ 
ข�อท่ี ค&าอํานาจ-จําแนก (r) แปลความหมาย 

ตอนท่ี 1 
1 0.33 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
2 0.53 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนส&วนใหญ& 
3 0.53 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
4 0.20 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
5 0.27 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
6 0.40 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
7 0.53 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนส&วนใหญ& 
8 0.67 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนส&วนใหญ& 
9 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
10 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 

ตอนท่ี 2 
1 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
2 0.33 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
3 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
4 0.53 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนส&วนใหญ& 
5 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
6 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
7 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
8 0.40 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
9 0.27 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
10 0.40 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
11 0.40 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
12 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 
13 0.47 บ&งชี้ ได�ถูกต�องเปUนบางส&วน 

 
      จากตารางท่ี 22 แบบทดสอบ จํานวน 23 ข�อ ค&าอํานาจจําแนกของ
แบบทดสอบอยู&ท่ี 0.20 – 0.67 ซ่ึงถือว&าแบบทดสอบฉบับนี้ได�บ&งชี้ผู�รอบรู� และผู�ไม&รอบรู�ได�เปUน
บางส&วน ถึงเปUนส&วนใหญ& 

3. ส#วนท่ี 3 การตรวจสอบแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� 
      ในส&วนนี้เปUนการตรวจสอบแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� ด�วยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยแสดงผลการทดสอบดังนี้ 
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ตารางท่ี 23 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู� 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

ภาวะผู�นํา   

1. เปUนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
2. กล�าตัดสินใจ 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
3. ริเริ่มสิ่งใหม& 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
เทคนิคการขาย 
1. มีทักษะการเจรจาต&อรอง 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
2. ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ีเหมาะกับลูกค�า 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
3. หม่ันพัฒนา ใฝ~รู� เรียนรู� 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
มุ#งเป$าหมาย 
1. มีทัศนคติท่ีดีในการขาย 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
2. วางแผนการขาย 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
บุคลิกภาพ 
1. หน�าตา (Appearance) แต&งหน�า หวีผม, การแต&งกาย 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
2. กิริยาท&าทาง (Manner) การพูด ชัดเจน เข�าใจง&าย, ออกเสียงถูกต�อง,  
นั่ง,ยืน, ไหว�, อ&อนน�อมและจริงใจ รวมถึงเชื่อถือไว�ใจได� (Dependability), 
ซ่ือสัตย* 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
กระตือรือร�น 
1. ตอบสนองการบริการและแก�ปrญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
2. เอาใจเขามาใส&ใจเรา 
                ก. Preparing  ข. Opening   ค. Hearing     ง. Closing 1.00 สอดคล�อง 
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     จากตารางท่ี 23 ผลการประเมินความสอดคล�องของงแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู� จากการฝ�กอบรมของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบว&า ดัชนีความสอดคล�องมีค&า 1.00 แสดงว&า 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีผู�วิจัยจัดทําข้ึนมีความสอดคล�องในทุกประเด็น  

4. ส#วนท่ี 4 การตรวจสอบแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา 
      การตรวจสอบแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา เปUนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(IOC) โดยมีผลการตรวจสอบดังนี้ 
 
ตารางท่ี 24 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบทดสอบ

เชิงจิตวิทยา 
ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

ข้ันท่ี 1 การเตรียมพร�อมก#อนการเข�าพบลูกค�า (Preparing)   
1. ข�อใดกล&าวถึงการเตรียมความพร�อมท่ีดีของนักขาย 
ก. ใส&เสื้อผ�าแบรนด*เนมพบลูกค�าเพ่ือเปUนการให�เกียรติลูกค�าแม�สีสันจะไม&สุภาพก็ไม&
เปUนไร  
 1 คะแนน 
ข. ใส&เสื้อชุดยูนิฟอร*ม และดูแลตัวเองให�เรียบร�อยตลอดท้ังวันทํางาน   
 3 คะแนน 
 ค. ใส&เสื้อชุดยูนิฟอร*ม แต&อาจจะไม&ได�ใส&ไว�ในกางเกงบ�าง     
 2 คะแนน  1.00 สอดคล�อง 
2.  เมื่อมาถึงท่ีทํางานนักขายควรทําสิ่งใด 
 ก. ทักทายเพ่ือนร&วมงาน และเอ&ยช่ืนชมการแต&งกายเมื่อเห็นว&าเพ่ือนแต&งกายดี 
 3 คะแนน  
 ข. มาถึงท่ีทํางานยังเวลาเหลือมาก น่ังจิบกาแฟคนเดียวเพ่ือการผ&อนคลายก&อนเริ่มงาน
 1 คะแนน 
 ค. ซ�อมข�อมูลการขาย แล�วน่ังทบทวนสิ่งท่ีต�องทําเพียงคนเดียว 
 2 คะแนน 0.67 สอดคล�อง 
3. ข�อใดกล&าวถูกต�องท่ีสุด 
ก. เมื่อลูกค�าต�องการแต&งห�องรูปแบบใหม&ท่ีนักขายยังไม&รู�จัก จึงต�องแก�ไขปrญหาเฉพาะ
หน�าด�วยการบอกว&าการแต&งห�องแบบห�องน้ันไม&ดี แล�วแนะนํารูปแบบท่ีเรารู�จัก และ
ทางโครงการมี    
 2 คะแนน   
 ข. เมื่อลูกค�าต�องการแต&งห�องรูปแบบใหม&ท่ีนักขายยังไม&รู�จัก จึงต�องแก�ไขปrญหาเฉพาะ
หน�าด�วยการบอกว&าทางโครงการของเราไม&มีแบบน้ี ให�ลูกค�าเลือกแบบอ่ืน  
 1 คะแนน 
 ค. เมื่อลูกค�าต�องการแต&งห�องรูปแบบใหม&ท่ีนักขายยังไม&รู�จัก จึงต�องแก�ไขปrญหา
เฉพาะหน�าด�วยการบอกว&ารูปแบบน้ียังไม&ทราบว&าโครงการมีอยู&รึเปล&าแต&จะรีบหา
ข�อมูลมาให� ยังไม&รีบเสนอขายห�อง  
 3 คะแนน  1.00 สอดคล�อง 
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ตารางท่ี 24 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบทดสอบ
เชิงจิตวิทยา (ต&อ) 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 

4. ในกรณีท่ีผู�จัดการต�องการให�ท&านเพ่ิมเป'ายอดขาย ซ่ึงท&านคาดว&าไม&น&าจะทําได�ท&าน

จะแสดงปฏิกิริยาอย&างไร 
 ก. ใบหน�าน่ิงสงบ น�อมรับฟrงเป'าหมายขายด�วยทัศนคติท่ีด ี   
 3 คะแนน 

 ข. ต&อรองกับผู�จัดการ เพ่ือลดยอดขายลงมาเพราะไม&อยากรับปากเน่ืองจากคิดว&าทําไม&ได� 
 2 คะแนน 
 ค. ปฎิเสธผู�จัดการทันทีว&าทําไม&ได� แล�วให�ผู�จัดการหาแนวทางแก�ไข   

 1 คะแนน 0.67 สอดคล�อง 
5. หากท&านและเพ่ือนร&วมงานได�รับมอบหมายให�ทํายอดขายให�สูงข้ึน แล�วเพ่ือนของ
ท&านรู�สึกท�อแท� ท&านควรทําอย&างไร 

 ก. กดดันเพ่ือนเพ่ือให�เพ่ือนมีแรงสู�    
 1 คะแนน 
ข. พาเพ่ือนไปดื่มเพ่ือเปUนการผ&อนคลายแล�วแบ&งงานกับเพ่ือนทําคนละส&วน 

 2 คะแนน 
 ค. ให�กําลังใจเพ่ือนแล�วร&วมกันวางแผนงาน   
 3 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
ขั้นท่ี 2 การเป\ดใจ (Opening)   
6. ระหว&างท่ีท&านกําลังปรึกษางานกับเพ่ือนกันอย&างตึงเครียด แล�วมีลูกค�าเดินเข�ามา

ท&านจะทําอย&างไร  
ก. ไม&เปUนไรคนอยู&ตั้งหลายคน ให�คนอ่ืนไปต�อนรับก็ได�    
 1 คะแนน   

 ข. หยุดคุยงานแล�วว่ิงออกไปรับลกูค�าด�วยความรวดเร็ว   
 2 คะแนน 
 ค. หยุดคุยงานแล�วสํารวจการแต&งกาย เพ่ือออกไปต�อนรับลูกค�า  

 3 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
7. ข�อใดเปUนการเรียงลําดับข้ันตอนของการต�อนรับลูกค�าได�ถูกต�อง 
ก. ต�อนรับลูกค�าด�วยนํ้าดืม่ แนะนําตัว แล�วสอบถามการเรียกช่ือลูกค�า  
 3 คะแนน 
ข. สอบถามการเรียกช่ือลูกค�า ต�อนรับด�วยนํ้าดื่ม และแนะนําตัวเอง   
 1 คะแนน 
ค. ต�อนรับลูกค�าด�วยนํ้าดื่ม สอบถามการเรียกช่ือลูกค�า แล�วแนะนําตัว   
 2 คะแนน 0.67 สอดคล�อง 
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ตารางท่ี 24 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบทดสอบ
เชิงจิตวิทยา (ต&อ) 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 
8. ข�อใดกล&าวถูกต�องท่ีสุด 
 ก. เมื่อลูกค�าเดินเข�ามาในสํานักงาน เราต�องสร�างความคุ�นเคยกับลกูค�าด�วยการ
ทักทาย ก&อนเริ่มแนะนํารายละเอียดโครงการ    
 3 คะแนน 
 ข. เมื่อลูกค�าเดินเข�ามาในสํานักงาน เราต�องแนะนํารายละเอียดโครงการก&อน แล�ว
ค&อยสร�างความคุ�นเคยกับลูกค�าด�วยการทักทายในภาพรวม  
 2 คะแนน 
 ค. เมื่อลูกค�าเดินเข�ามาในสํานักงาน เราต�องแนะนําโปรโมช่ันเพ่ือดึงดูดใจลูกค�าก&อนอ่ืนเลย
 1 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
9. ข�อใดกล&าวถึงการเป�ดใจกับลูกค�าได�ดีท่ีสุด 
 ก. พนักงานขายต�องนําเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสุด โดยสอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า
 2 คะแนน  
 ข. พนักงานขายต�องนําเสนอด�วยคําพูดท่ีกระชับ รวดเร็ว   
 1 คะแนน 
 ค. พนักงานขายต�องถามไถ&ถึงข�อมูลท่ัวไปของลูกค�า เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ*
  3 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
10. ข�อใดแสดงถึงการสร�างความสัมพันธ*ท่ีดีกับลูกค�า 
ก. เมื่อลูกค�าเกริ่นนําว&าเขาต�องรีบไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทําคือรบีนําเสนอเฉพาะสิ่ง
ท่ีสําคัญๆ ของโครงการ      
                  2 คะแนน 
ข. เมื่อลูกค�าเกริ่นนําว&าเขาต�องรีบไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทําคือแนะนําโครงการ
เบ้ืองต�นแล�วเอาโบรชัวร*ให�ลูกค�าไปศึกษาเอง   
 1 คะแนน 
 ค. เมื่อลูกค�าเกริ่นนําว&าเขาต�องรบีไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทําคือให�ข�อมูลโครงการท่ี
สอดคล�องกับบริบทการดําเนินชีวิตของลูกค�า   
 3 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
ข้ันท่ี 3 การรับฟrง (Hearing)   
11. ขณะท่ีท&านพาลูกค�าชมห�องตัวอย&างอยู&แล�วลูกค�าต�องการห�องท่ีมีการจองเต็ม
หมดแล�วท&านจะทําอย&างไร 
ก. แจ�งลูกค�าว&าเน่ืองจากโครงการได�รับความสนใจเปUนอย&างมาก ดังน้ันจึงให�ลูกค�ารอ
ห�องเดิมเผื่อมีลูกค�ายกเลิก เพ่ือจะทําให�ลูกค�าได�ห�องท่ีถูกใจ  
 1 คะแนน 
ข. แจ�งลูกค�าว&าเน่ืองจากโครงการได�รับความสนใจเปUนอย&างมาก ดังน้ันจึงให�ลูกค�า
เลือกห�องอ่ืน แม�จะเปUนห�องธรรมดาวิวไม&สวยแต&ราคาถูกกว&า ลูกค�าอาจจะสนใจ
 2 คะแนน 
 ค. แจ�งลูกค�าว&าเน่ืองจากโครงการได�รับความสนใจเปUนอย&างมาก ดังน้ันจึงนําเสนอห�องท่ีมี
ความพิเศษใกล�เคียงกันถึงแม�ลูกค�าจะไม&ได�แจ�งความต�องการ แต&ก็เผื่อว&าลูกค�าจะสนใจ 
 3 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
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ตารางท่ี 24 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบทดสอบ
เชิงจิตวิทยา (ต&อ) 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 
12. ขณะท่ีท&านพาลูกค�าชมห�องตัวอย&างอยู&แล�วลูกค�าไม&พอใจเน่ืองจากห�องท่ีลูกค�า
ต�องการมีคนจองไปแล�วท&านจะทําอย&างไร 
ก. รีบไปตามผู�จัดการมาช&วยพูดให�  1 คะแนน 
ข. นําเสนอสิ่งท่ีดีกว&าหรือใกล�เคียงให�ลูกค�า  3 คะแนน 
ค. พาลูกค�าดูห�องอ่ืนๆ ด�วยความใจเย็น 2 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
13. ข�อใดกล&าวถูกต�องถึงการพาลูกค�าชมห�องตัวอย&างท่ีดี  
ก. เมื่อพบว&าลูกค�าเริ่มไม&สนใจ พยายามเบ่ียงเบนประเด็นให�ลูกค�าไปสนใจเรื่องอ่ืน
 2 คะแนน 
ข. เมื่อพบว&าลูกค�าเริ่มไม&สนใจ พยายามสอบถามความต�องการท่ีแท�จริงกับลูกค�า 
 3 คะแนน 
ค. เมื่อพบว&าลูกค�าเริ่มไม&สนใจ ก�มหน�าสงบสติอารมณ*แล�วเดินตามลกูค�าเงียบๆ
 1 คะแนน 0.67 สอดคล�อง 
14. สิ่งใดคือการรับฟrงลูกค�าท่ีดี  
ก. ฟrงตามลูกค�าอย&างตั้งใจ โดยไม&ตอบโต�กลัวเสยีมารยาท  
 1 คะแนน 
ข. คิดวิเคราะห*ความต�องการของลูกค�าระหว&างฟrง   
  2 คะแนน 
ค. วิเคราะห*ความต�องการของลูกค�าและนําเสนอสิ่งท่ีลูกค�าต�องการ 
 3 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
15. ข�อใดกล&าวได�ถูกต�อง  
ก. ขณะพาลูกค�าดูห�องตัวอย&าง ท&านได�สอบถามความต�องการของลกูค�าระหว&าด ู
 3 คะแนน 
ข. ท&านพาลูกค�าดูห�องตัวอย&าง แบบเงียบๆ แล�วค&อยถามตอนลูกค�าดูเสร็จ  
 2 คะแนน 
ค. ท&านพาลูกค�าดูห�องตัวอย&าง แล�วปล&อยให�ลูกค�าคิดวิเคราะห*เอง 
 1 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
ข้ันท่ี 4 การป�ดการขาย (Closing)   
16. ข�อใดกล&าวได�ถูกต�องเมื่อลูกค�าเกิดความลังเลใจว&าโครงการจะล�มหรือไม& หากได�
จองไปแล�ว 
ก. ไม&ล�มหรอกครับ เพราะโครงการของเรามเีงินทุนสูงไม&เหมือนโครงการอ่ืนท่ีมีงบน�อยค&ะ
 1 คะแนน 
ข. ไม&ล�มหรอกครับ เพราะโครงการเรามีมาหลายโครงการก็ไม&เห็นมปีrญหานะค&ะ 
 2 คะแนน 
ค. ไม&ล�มหรอกครับ เพราะโครงการเราเป�ดมาหลายโครงการ ได�รับการตอบรับเปUน
อย&างดี และมลีูกค�าเก&าติดตามกันอย&างมากค&ะ   
 3 คะแนน 0.67 สอดคล�อง 
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ตารางท่ี 24 ค&าดัชนีความสอดคล�องและการแปลความหมายของดัชนีความสอดคล�องของแบบทดสอบ
เชิงจิตวิทยา (ต&อ) 

ประเด็นการประเมิน IOC ความหมาย 
17. กรณีท่ีลูกค�าต�องการแทรกคิวเพ่ือจองห�องแต&ท&านรับลูกค�าท&านอ่ืนไว�แล�วท&านจะ
ทําอย&างไร 
 ก. รับลูกค�าให�มาวันเดียวกัน เพราะคิดว&าทํางานได�  
 1 คะแนน 
ข. เลื่อนลูกค�าไปวันอ่ืน แล�วให�ข�อเสนอสุดพิเศษกับลูกค�า  
 3 คะแนน 
 ค. เลื่อนลูกค�าไปวันอ่ืนแทน       
                 2 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
18. หากลูกค�ามีความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึน นอกเหนือโปรแกรมท่ีโครงการจัดไว�ท&านจะทํา
อย&างไร 
ก. ให�ผู�จัดการเปUนคนเจรจา      
 2 คะแนน 
ข. แจ�งลูกค�าไปว&าไม&ได� เพราะต�องให�สิทธิลูกค�าเท&าเทียมกัน  
 1 คะแนน 
ค. นําเสนอสิทธิพิเศษ ให�กับลูกค�าในด�านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  
 3 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
19. หากลูกค�าท่ีมาดูห�องตัวอย&างต�องการจองห�องภายในวันน้ี แต&มีเง่ือนไขต&างๆ 
มากมายท&านจะทําอย&างไร 
ก. ฟrงลูกค�าอย&างตั้งใจ และนําเสนอสิทธิเท&าท่ีลูกค�าควรจะได� 
 1 คะแนน 
ข. เจรจาต&อรองกับลูกค�า หากลูกค�าไม&ยอมจริงๆ จึงไปตามผู�จัดการมาเจรจา
  2 คะแนน 
ค. วิเคราะห*ความต�องการของลูกค�าแล�วนําเสนอให�สอดคล�องกัน 
 3 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
20. เมื่อลูกค�าไม&พอใจกับข�อเสนอท่ีท&านเสนอให�ควรทําอย&างไรเพ่ือป�ดการขาย 
ก. ตอบสนองความต�องการของลูกค�า แต&มีเง่ือนไขว&าต�องจองภายในวันน้ี 
 3 คะแนน 
ข. เจรจาต&อรองกับลูกค�า      
                 2 คะแนน 
ค. แจ�งลูกค�าว&าเปUนข�อกําหนดของโครงการ   
 1 คะแนน 1.00 สอดคล�อง 
หมายเหตุ 
  ผู�ท่ีได�คะแนนตั้งแต& 1-20 อยู&ในระดับของการมีศักยภาพน�อย 
   ผู�ท่ีได�คะแนนตั้งแต& 21-40 อยู&ในระดับของการมีศักยภาพปานกลาง 
 ผู�ท่ีได�คะแนนตั้งแต& 41-60 อยู&ในระดับของการมีศักยภาพสูง 1.00 สอดคล�อง 
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     จากตารางท่ี 24 ผลการประเมินความสอดคล�องของแบบประเมินเชิงจิตวิทยา
ของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบว&า ดัชนีความสอดคล�องมีค&าระหว&าง 0.67-1.00 แสดงว&า แบบประเมิน
เชิงจิตวิทยาท่ีผู�วิจัยจัดทําข้ึนมีความสอดคล�องในทุกประเด็น 
     ผลการดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 2 การตรวจสอบโปรแกรมปฏิกิริยา
เชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* 
(R3.1) ผู�วิจัยได�นําข�อมูลและข�อเสนอแนะมาปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให�ได�ต�นแบบของโปรแกรมท่ีมีความสมบูรณ*และสามารถนําไปใช�จริงได�ในภาคสนามอย&างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพร�อมสําหรับการนําไปทดสอบโปรแกรม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25 ต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&ง

เป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* สําหรับนําไปทดสอบโปรแกรม 
ลํา
ดับ 

แนวคิดสําคัญ 
(Concept) 

เนื้อหาโปรแกรม 
(Context) 

ข�อสรุป/ผลจากเนื้อหา 
(Conclusion) 

ร&างรายการโปรแกรม วิธีการ 
1 การปรับ

ทัศนคติและ
เตรียมความ
พร�อม 
(Attitude) 

วัตถุประสงค* รูปแบบ 
วิธีการและภาพรวม
โปรแกรม 
(Overview) 

วิทยากรบรรยาย 
พร�อมสอบถามความ
คิดเห็น 

เตรียมความพร�อมของ
ผู�เข�าร&วมโปรแกรม ปรับ
เจตคติ ความคาดหวังท่ีมี
ต&อโปรแกรม ความกังวลใจ 
การเป�ดรับสิ่งใหม& 

วัดความรู�ความเข�าใจ
ก&อนการเข�าโปรแกรม 

แบบประเมิน วัดความรู� ความเข�าใจ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับหลัง
การผ&านโปรแกรม  

แนะนําตัวเองและ
แบ&งกลุ&มการเรียนรู� 

กิจกรรมกลุ&ม ความคุ�นเคย และ
เตรียมพร�อมการเข�าร&วม
กิจกรรม 

กิจกรรม My 
Expectation เพ่ือ
ทราบความคาดหวังท่ี
มีต&อโปรแกรม 
วิทยากรสามารถปรับ
เพ่ือความเข�าใจ
ตรงกัน 

เขียนความคาดหวัง 
นําไปติดหน�าห�อง 
อภิปราย วิทยากรช&วย
จัดหมวดหมู&และสรุป
ภาพรวม  

เพ่ือทราบความคาดหวัง 
ของผู�เข�าร&วมโปรแกรม 
และปรับให�เข�าใจใน
ภาพรวมท่ีตรงกันกับ
วัตถุประสงค*ของ
โปรแกรม 
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ตารางท่ี 25 ต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* สําหรับนําไปทดสอบโปรแกรม (ต&อ) 

ลํา
ดับ 

แนวคิดสําคัญ 
(Concept) 

เนื้อหาโปรแกรม 
(Context) 

ข�อสรุป/ผลจากเนื้อหา 
(Conclusion) 

ร&างรายการโปรแกรม วิธีการ 
2 เนื้อหาการ

เรียนรู�ของ
โปรแกรม 
(Knowledge) 

นิยาม ลักษณะ และ
ความสําคัญของการ
ขาย พนักงานขาย 
และศักยภาพนักขาย
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

วิทยากรบรรยาย 
พร�อมสอบถามความ
คิดเห็น 

ความรู�ความเข�าใจท่ี
ถูกต�องเก่ียวกับ การขาย 
พนักงานขาย และ 
ศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก 

กิจกรรม SO  
Strategy การเขียนถึง
ศักยภาพนักขายแบบ
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก ท่ีผู�
เข�าอบรมเข�าใจ  

แจกกระดาษโน�ตให�
เขียนถึงศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก ท่ีพนักงาน
ควรจะมี คนละ 3 
รายการ จากนั้นให�
วิเคราะห*ศักยภาพ 
ผ&านวงล�อแสดง
ศักยภาพ จากนั้น
วิทยากรร&วม
วิเคราะห*และสรุป 
วิทยากรแจก
เครื่องมือช&วยจํา
ศักยภาพนักขายแบบ
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
(Tool Kits) 

กระตุ�นการคิด และ
สะท�อนกลับเพ่ือให�เกิด
ความเข�าใจถูกต�องของ
ศักยภาพนักขายแบบ   
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก ท่ี
ผ&านการสังเคราะห*และ
ถอดบทเรีนนจาก
ผู�เชี่ยวชาญ ตาม
วัตถุประสงค*โปรแกรม 

รับฟrงแรงบันดาลใจ 
จุดประกายเรื่อง 
ความสําคัญของ
พนักงานขาย 
กระบวนการขาย 

การบรรยายพร�อม
ร&วมซักถามและตอบ
คําถาม 

เกิดแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีพนักงาน
ขาย ทัศนคติท่ีดีต&อ
วิชาชีพ และหลักสูตร
โปรแกรม 
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ตารางท่ี 25 ต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&ง

เป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* สําหรับนําไปทดสอบโปรแกรม (ต&อ) 
ลํา
ดับ 

แนวคิดสําคัญ 
(Concept) 

เนื้อหาโปรแกรม 
(Context) 

ข�อสรุป/ผลจากเนื้อหา 
(Conclusion) 

ร&างรายการโปรแกรม วิธีการ 
2 เนื้อหาการ

เรียนรู�ของ
โปรแกรม 
(Knowledge) 

กิจกรรม SO  
Strategy การเขียนถึง
ศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก ที่ผู�เข�า
อบรมเข�าใจ  

แจกกระดาษโน�ตให�
เขียนถึงศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
ที่พนักงานควรจะมี คนละ 
3 รายการ จากนั้นให�
วิเคราะห*ศักยภาพ ผ&าน
วงล�อแสดงศักยภาพ 
จากนั้นวทิยากรร&วม
วิเคราะห*และสรุป 
วิทยากรแจกเคร่ืองมือ
ช&วยจําศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
(Tool Kits) 

กระตุ�นการคิด และ
สะท�อนกลบัเพื่อให�เกิด
ความเข�าใจถูกต�องของ
ศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก ที่ผ&านการ
สังเคราะห*และถอด
บทเรียนจากผู�เชี่ยวชาญ 
ตามวัตถุประสงค*โปรแกรม 

รับฟrงแรงบันดาลใจ จดุ
ประกายเร่ือง ความสาํคัญ
ของพนักงานขาย 
กระบวนการขาย 

การบรรยายพร�อมร&วม
ซักถามและตอบคําถาม 

เกิดแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบัติหน�าที่พนักงานขาย 
ทัศนคติที่ดีต&อวิชาชีพ และ
หลักสูตรโปรแกรม 

3 ปฏิกิริยาสะท�อน
กลับ ผ&านสื่อ 
(Echo) 

รับชมสื่อภาพยนตร*สัน้
บทบาทสมมุติ ทีละ
กระบวนการขาย 
วิเคราะห*และสรุป
ปฏิกิริยาสะท�อนกลับ
แต&ละข้ันตอน เปUน
รายบุคคล แลกเปลีย่น
และสรุปการเรียนรู�กับ
กลุ&ม วิทยากรสรุป
ศักยภาพที่เกิดจาก
รับชม หลังจากนั้น 
ทดลองฝ�กปฏิบัติ
ศักยภาพนักขาย 
ตอนท�ายของแต&ละ
กระบวนการขาย 

เตรียมความพร�อมของ
สภาพแวดล�อมเพื่อการ
รับชม จากนั้นเป�ดให�
รับชมสื่อภาพยนตร*สัน้ 
หลังจากนัน้แต&ละคน
ตอบแบบวิเคราะห*
ปฏิกิริยาสะท�อนกลับ
ศักยภาพนักขาย 
อภิปรายกลุ&ม นําเสนอ
บนแผ&นชาร*ต จากนัน้
ฝ�กปฏิบัติตามข้ันตอน
การขาย 

เกิดปฏิกิริยาสะท�อน 
ศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุกตาม
ต�นแบบศักยภาพนักขาย 
โดยมีตัวบ&งชี้ เปUนผล
คะแนนแบบวิเคราะห*ที่
ตอบได�ถูกต�องตรงกับ
บทสรุป 
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ตารางท่ี 25 ต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* สําหรับนําไปทดสอบโปรแกรม (ต&อ) 

ลํา
ดับ 

แนวคิดสําคัญ 
(Concept) 

เนื้อหาโปรแกรม 
(Context) 

ข�อสรุป/ผลจาก
เนื้อหา 

(Conclusion) ร&างรายการโปรแกรม วิธีการ 
4 การประเมินผล

ศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก 
(Evaluation) 

ประเมินในแต&ละ
กระบวนการขาย  
ประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู�ผ&าน
ปฏิบัติการจําลอง
ประสบการณ* 
(Experience 
Simulation) และ
ประเมินผลลัพธ*
ศักยภาพนักขายแบบ
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
เปรียบเทียบกับ
ต�นแบบศักยภาพนัก
ขาย 

ทําแบบประเมินผล
ศักยภาพนักขาย แต&
ละกระบวนการขาย 
และทําแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู�
รวมทุกกระบวนการ
ช&วงท�ายของโปรแกรม 
ผ&านปฏิบัติการจําลอง
ประสบการณ* 
(Experience 
Simulation) 
นอกจากนี้จะมีการ
ประเมินผลลัพธ*
ศักยภาพนักขายแบบ
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
โดยคัดเลือกผู�เข�าร&วม
โปรแกรมท่ีมีคะแนน
พฤติกรรมสูงสุด 5 คน 
ประเมินเปรียบเทียบ
กับต�นแบบศักยภาพ
นักขาย 

ประเมินพฤติกรรม
การเรีบนรู� และ 
ประเมินผลลัพธ*
ศักยภาพนักขายแบบ
มุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

 
   จากตารางท่ี 25 ต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง

ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* สําหรับนําไปทดสอบโปรแกรม 
ซ่ึงแสดงให�เห็นในรูปของกรอบความสัมพันธ*แบบสมเหตุสมผล (Log Frame) แนวต้ังแสดงให�เห็นถึง
แนวคิดรูปแบบการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขาย AKEE Model โดยเริ่มจาก การปรับทัศนคติ
และเตรียมความพร�อม เนื้อหาการเรียนรู�ของโปรแกรม ปฏิกิริยาสะท�อนกลับผ&านสื่อ และการ
ประเมินผลศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (Evaluation) ส&วนแนวนอนเปUนการแสดงให�เห็น
ถึงเนื้อหาในโปรแกรม โดยแสดงเปUนรายการและวิธีการของโปรแกรม และข�อสรุปและผลจากเนื้อหา
ของโปรแกรม 
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    ผลการสร�างต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ
นักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* สําหรับนําไปทดสอบโปรแกรม ผู�วิจัย
นํามาสร�างรายละเอียดโปรแกรม ดังนี้ 
     ลําดับท่ี 1 การลงทะเบียน พิธีเป\ด ปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ#มสร�างความสัมพันธ(  

    ภาพรวม 
    การปรับทัศนคติและการเตรียมความพร�อม (Attitude) ของผู�เข�าร&วมโปรแกรม

เนื่องจากผู�เข�าร&วมโปรแกรมมาจากต&างสถานท่ีและต&างประสบการณ* ไม&รู�จักกันมาก&อน มีเพียงส&วน
น�อยท่ีรู�จักันมาก&อน ท้ังนี้ก&อนเริ่มเวลาโปรแกรม ผู�เข�าร&วมท่ีมาก&อนจะทําแบบทดสอบก&อนการเข�า
ร&วมโปรแกรม หลงจากอธิบายภาพรวมและวัตถุประสงค*แล�ว ทํากิจกรรมกลุ&มและแบ&งกลุ&มผู�เข�า
โปรแกรม โดยการสุ&ม และตรวจสอบเพ่ือให�แต&ละกลุ&มมีสมาชิกท่ีรู�จักกันมาก&อนน�อยท่ีสุด จากนั้นทํา
กิจกรรม My Expectation (ความคาดหวังท่ีมีต&อการเข�าร&วมโปรแกรม) 

    ผลท่ีได�รับ 
1. การเข�าใจภาพรวมของโปรแกรม มีความเข�าใจในวิธีการและการดําเนินการ

ของโปรแกรม 
2. ทัศนคติท่ีดี และความคาดหวังท่ีถูกต�องตรงวัตถุประสงค*ของการจัดโปรแกรม 
3. ผลประเมินความรู�ความเข�าใจก&อนเข�าร&วมโปรแกรม 

ตารางท่ี 26 รายละเอียดข้ันตอน พิธีเป�ด กิจกรรมกลุ&มสร�างความสัมพันธ* 
                ระยะเวลา 0.5 ชัว่โมง 

รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 
การเรยีนรู� 

ลักษณะการ
ประเมินผล 

ทําแบบทดสอบ
ความรู� 

จัดทําแบบทดสอบความรู�ความ
เข�าใจก&อนการเข�าร&วมโปรแกรม 

จัดทําแบบประเมิน Attitude Learning 

ภาพรวม
โปรแกรม 
(Overview) 

อธิบายภาพรวม วัตถุประสงค* 
รูปแบบ วิธีการของโปรแกรม 

การบรรยาย  
กิจกรรมกลุ&ม 
การระดมสมอง 

Attitude Learning 

Dกิจกรรมกลุ&ม 1. กิจกรรมสร�างความสัมพันธ* โดย
การแนะนําตัวเองพร�อมจุดเด&นให�
เพ่ือนรู�จัก 
2. แบ&งกลุ&ม 2 กลุ&มเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรีนรู�ร&วมกัน 

กิจกรรมกลุ&ม Attitude Reaction 

3. กิจกรรม My Expectation 
ความคาดหวังต&อหลักสตูรอบรม 
1) เขียนความคาดหวังท่ีมีต&อ
หลักสตูรน้ี  
2) นําไปติดบอร*ด�านหน�าห�อง 
3) วิทยากร อ&านข�อคิดเห็น พร�อม
สรุปสิ่งท่ีจะได�รับจากการเรียนรู�จาก
โปรแกรม 

เขียนความคิดเห็น 
อภิปราย 

Attitude Learning 
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     ลําดับท่ี 2 เนื้อหาความรู�ความเข�าใจในโปรแกรม  
    ภาพรวม 
    การให�ความรู� เพ่ือสร�างความเข�าใจในเรื่อง การขาย พนักงานขาย ศักยภาพ

นักขายแบ&งมุ&งเป'าหมายเชิงรุก จากนั้นตรวจสอบความเข�าใจโดยให�ทํากิจกรรม SO Strategy คือ
เขียนถึงศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายรุกในความคิดเห็นของผู�เข�าร&วมโปรแกรม 

    ผลท่ีได�รับ 
1. ความรู� และความเข�าใจ เรื่อง การขาย พนักงานขาย ศักยภาพนักขายแบบ

มุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
2. ตรวจสอบความเข�าในถึงเรื่องศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

 

ตารางท่ี 27 รายละเอียดข้ันตอน เนื้อหาความรู� ความเข�าใจในโปรแกรม 
ระยะเวลา 0.5 ชั่วโมง 

รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 
การเรยีนรู� 

ลักษณะการ
ประเมินผล 

ความรู�เรื่องการขาย 
กระบวนการขาย  
ศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมาย
เชิงรุก 

• อธิบายเน้ือหา วิเคราะห*และ
ช้ีให�เห็นความสําคัญของงานขาย 
พนักงานขาย และศักยภาพนักขาย
แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

บรรยาย Knowledge Learning 

• กิจกรรม SO Strategy :  
1. ให�ผู�เข�าอบรม เขียนถึงศักยภาพ
นักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุกท่ี
ควรจะมี ลงบนกระดาษโน�ต คนละ 
3 รายการ  
2. นําไปติดบนบอร*ด�านหน�าห�อง 
3. วิทยากรวิเคราะห*และให�ผู�เข�า
อบรมสรุปศักยภาพนักขายแบบมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุกท่ีถูกต�อง 
4. จดบันทึกการเรยีนรู� 

กิจกรรมกลุ&ม 
อภิปราย 
จัดบนทึก 

Knowledge Learning 

 

    ลําดับท่ี 3 การสร�างแรงบันดาลใจเรื่องการขาย พนักงานขาย และศักยภาพ
นักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก  
     ภาพรวม 

    รับฟrงการบรรยายหัวข�อเรื ่อง พนักงานขายคือหัวใจสําคัญของธุรกิจ         
(A Salesperson is the Most Important in the World of Business พร�อมตอบคําถามและ
ซักถามกับวิทยากร เพ่ือตรวจสอบความเข�าใจและทัศนคติ 
     ผลท่ีได�รับ 

1. เกิดแรงบันดาลใจในหน�าท่ีและความรับผิดชอบเรื่อง การขาย พนักงานขาย 
ศักยภาพนักขายแบ&งมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

2. ทัศนคติท่ีดี ต&อวิชาชีพ และหลักสูตรโปรแกรม 
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ตารางท่ี 28 รายละเอียดข้ันตอน การสร�างแรงบันดาลใจเรื่องการขาย พนักงานขาย และศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

ระยะเวลา 1.0 ชั่วโมง 
รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 

การเรยีนรู� 
ลักษณะการ
ประเมินผล 

บรรยายพิเศษ 
หัวข�อเร่ือง 
พนักงานขายคือ
หัวใจสําคัญของ
ธุรกิจ  

• ให�ความรู�และจุดประกายให�เห็น
ความสําคัญของการขาย พนักงาน
ขาย และกระบวนการขาย 4 
ขั้นตอน โดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเช่ียวชาญ 

การบรรยาย 
การร&วมซักถาม
และตอบคําถาม 

Knowledge Learning 

 

    ลําดับท่ี 4 การเตรียมความพร�อมก&อนเข�าพบลูกค�า (Preparing) 
    ภาพรวม 
    การรับชมสื่อมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย

เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* (Multimedia) ในกระบวนการขายท่ี 1 เรื่อง การเตรียมความพร�อม
ก&อนการขาย (Preparing) จากนั้นวิเคราะห*การสะท�อนศักยภาพนักขาย และวิเคราะห*ว&าศักยภาพเชิง
รุกท่ีสะท�อนในแต&เรื่องนั้น เกิดข้ึนในเรื่องราวใดจากภาพยนตร*สั้น (Scenario) โดยใช�เครื่องมือคือ
แบบวิเคราะห*ศักยภาพนักขาย ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ&มเพื่อหาข�อสรุปจากกลุ&มร&วมกัน 
นําเสนอท่ีประชุม วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุป จากนั้นทดลองปฏิบัติตามกระบวนการขายท่ี 1 
     ผลท่ีได�รับ 

1. เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก จากภาพยนตร*
สั้น กระบวนการขายท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก&อนการขาย (Preparing) และปฏิบัติตามต�นแบบ
ศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (Mirror Reactor) 

2. ผลคะแนนแบบวิเคราะห*ท่ีตอบได�ถูกต�อง ตรงกับบทสรุป 
 

ตารางท่ี 29 รายละเอียดข้ันตอน  การเตรียมความพร�อมก&อนเข�าพบลูกค�า (Preparing) 
 ระยะเวลา 1.0 ชั่วโมง 

รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 
การเรยีนรู� 

ลักษณะการ
ประเมินผล 

รับชมส่ือมัลติมีเดีย 
และสรุปบทเรียน 
และทดลองปฏิบัติ 
ตามกระบวนการ
ขายที่ 1  

1) รับชมส่ือมัลติมีเดีย กระบวนการ
ขายที่ 1 

2)  วิเคราะห*ศักยภาพ โดยทําแบบ
วิคราะห*ส&วนตัว จากน้ันอภิปราย
กลุ&มเพื่อหาข�อสรุปประจํากลุ&ม 

3)  สรุปและอภิปรายความเห็นกลุ&ม
บนแผ&นบอร*ดวิเคราะห*ศักยภาพ
นักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

4)  อภิปรายและสรุปบทเรียนโดย
วิทยากร 

5)  ฝ�กปฏิบัติขั้นตอนที่ 1 

การรับชมส่ือ
มัลติมีเดีย 
การตอบแบบ 
วิเคราะห* 
อภิปรายกลุ&ม 
ฝ�กปฏิบัติ 

Echo + 
Evaluation 

Behavior 
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    ลําดับท่ี 5 การเป�ดใจลูกค�าและสร�างความสัมพันธ*ท่ีดี (Opening) 
    ภาพรวม 
    การรับชมสื่อมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย

เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* (Multimedia) ในกระบวนการขายท่ี 2 เรื่อง การเป�ดใจลูกค�าและ
สร�างความสัมพันธ*ท่ีดี (Opening) จากนั้นวิเคราะห*การสะท�อนศักยภาพนักขาย และวิเคราะห*ว&า
ศักยภาพเชิงรุกท่ีสะท�อนในแต&เรื่องนั้น เกิดข้ึนในเรื่องราวใดจากภาพยนตร*สั้น (Scenario) โดยใช�
เครื่องมือคือแบบวิเคราะห*ศักยภาพนักขาย ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ&มเพ่ือหาข�อสรุปจากกลุ&ม
ร&วมกัน นําเสนอท่ีประชุม วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุป จากนั้นทดลองปฏิบัติตามกระบวนการขายท่ี 2 

    ผลท่ีได�รับ 
1. เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก จากภาพยนตร*สั้น 

กระบวนการขายท่ี 2 การเป�ดใจลูกค�าและสร�างความสัมพันธ*ท่ีดี (Opening) และปฏิบัติตามต�นแบบ
ศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (Mirror Reactor) 

2. ผลคะแนนแบบวิเคราะห*ท่ีตอบได�ถูกต�อง ตรงกับบทสรุป 
 
ตารางท่ี 30 รายละเอียดข้ันตอน  การเป�ดใจลูกค�าและสร�างความสัมพันธ*ท่ีดี (Opening) 

ระยะเวลา 1.0 ชั่วโมง 
รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 

การเรยีนรู� 
ลักษณะการ
ประเมินผล 

รับชมสื่อ
มัลติมีเดีย และ
สรุปบทเรียน 
และทดลอง
ปฏิบัติ ตาม
กระบวนการ
ขายท่ี 2  

1)  รับชมสื่อมลัติมเีดีย กระบวนการ
ขายท่ี 2 

2)  วิเคราะห*ศักยภาพ และวิเคราะห*
เรื่องราวท่ีเกิดในภาพยนตร*สั้น 
(Scenario) โดยทําแบบวิคราะห*
ส&วนตัว จากน้ันอภิปรายกลุ&มเพ่ือ
หาข�อสรุปประจํากลุ&ม 

3)  สรุปและอภิปรายความเห็นกลุ&ม
บนแผ&นบอร*ดวิเคราะห*ศักยภาพ
นักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

4)  อภิปรายและสรุปบทเรียนโดย
วิทยากร 

5)  ฝ�กปฏิบัติข้ันตอนท่ี 2 

การรับชมสื่อ
มัลตมิีเดยี 
การตอบแบบ 
วิเคราะห* 
อภิปรายกลุ&ม 
ฝ�กปฏิบัต ิ
 

Echo + 
Evaluation 

Behavior 

 
    ลําดับท่ี 6 การรับฟrง สอบถามและทราบความต�องการลูกค�า (Hearing) 
    ภาพรวม 
    การรับชมสื่อมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมาย

เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* (Multimedia) ในกระบวนการขายท่ี 3 เรื่อง การรับฟrง สอบถาม
และทราบความต�องการลูกค�า (Hearing) จากนั้นวิเคราะห*การสะท�อนศักยภาพนักขาย และเพ่ิมเติม
การวิเคราะห*ว&าศักยภาพเชิงรุกที่สะท�อนในแต&เรื่องนั้น เกิดขึ้นในเรื่องราวใดจากภาพยนตร*สั้น 
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(Scenario) โดยใช�เครื่องมือคือแบบวิเคราะห*ศักยภาพนักขาย ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ&มเพ่ือ
หาข�อสรุปจากกลุ&มร&วมกัน นําเสนอท่ีประชุม วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุป จากนั้นทดลองปฏิบัติตาม
กระบวนการขายท่ี 3 

    ผลท่ีได�รับ 
1. เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก จากภาพยนตร*

สั้น กระบวนการขายท่ี 3 การรับฟrง สอบถามและทราบความต�องการลูกค�า (Hearing) และปฏิบัติ
ตามต�นแบบศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (Mirror Reactor) 

2. ผลคะแนนแบบวิเคราะห*ท่ีตอบได�ถูกต�อง ตรงกับบทสรุป 
 

ตารางท่ี 31 รายละเอียดข้ันตอน การรับฟrง สอบถามและทราบความต�องการลูกค�า (Hearing) 
ระยะเวลา 1.0 ชั่วโมง 

รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 
การเรยีนรู� 

ลักษณะการ
ประเมินผล 

รับชมสื่อ
มัลติมีเดีย และ
สรุปบทเรียน 
และทดลอง
ปฏิบัติ ตาม
กระบวนการ
ขายท่ี 3  

1)  รับชมสื่อมลัติมเีดีย กระบวนการ
ขายท่ี 3 

2)  วิเคราะห*ศักยภาพ และวิเคราะห*
เรื่องราวท่ีเกิดในภาพยนตร*สั้น 
(Scenario) โดยทําแบบวิคราะห*
ส&วนตัว จากน้ันอภิปรายกลุ&มเพ่ือ
หาข�อสรุปประจํากลุ&ม 

3)  สรุปและอภิปรายความเห็นกลุ&ม
บนแผ&นบอร*ดวิเคราะห*ศักยภาพ
นักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

4)  อภิปรายและสรุปบทเรียนโดย
วิทยากร 

5)  ฝ�กปฏิบัติข้ันตอนท่ี 3 

การรับชมสื่อ
มัลตมิีเดยี 
การตอบแบบ 
วิเคราะห* 
อภิปรายกลุ&ม 
ฝ�กปฏิบัต ิ
 

Echo + 
Evaluation 

Behavior 

 
     ลําดับท่ี 7 การป�ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (Closing) 

    ภาพรวม 
    การรับชมสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนักขาย

แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* ในกระบวนการขายท่ี 4 เรื่อง การป�ดการขาย 
(Closing) และการขจัดข�อโต�แย�ง จากนั้นวิเคราะห*การสะท�อนศักยภาพนักขาย และเพ่ิมเติมการ
วิเคราะห*ว&าศักยภาพเชิงรุกท่ีสะท�อนในแต&เรื่องนั้น เกิดข้ึนในเรื่องราวใด (Scenario) จากภาพยนตร*สั้น 
โดยใช�เครื่องมือคือแบบวิเคราะห*ศักยภาพนักขาย ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ&มเพ่ือหาข�อสรุป
จากกลุ&มร&วมกัน นําเสนอที่ประชุม วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุป จากนั้นทดลองปฏิบัติตาม
กระบวนการขายท่ี 4 
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     ผลท่ีได�รับ 
1. เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก จากภาพยนตร*สั้น 

กระบวนการขายท่ี 4 การป�ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (Closing) และปฏิบัติตามต�นแบบ
ศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก (Mirror Reactor) 

2. ผลคะแนนแบบวิเคราะห*ท่ีตอบได�ถูกต�อง ตรงกับบทสรุป 
 
ตารางท่ี 32 รายละเอียดข้ันตอน การป�ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (Closing) 

ระยะเวลา 1.0 ชั่วโมง 
รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 

การเรยีนรู� 
ลักษณะการ
ประเมินผล 

รับชมสื่อ
มัลติมีเดีย และ
สรุปบทเรียน 
และทดลอง
ปฏิบัติ ตาม
กระบวนการ
ขายท่ี 4  

1) รับชมสื่อมลัติมเีดีย กระบวนการ
ขายท่ี 4 

2)  วิเคราะห*ศักยภาพ และวิเคราะห*
เรื่องราวท่ีเกิดในภาพยนตร*สั้น 
(Scenario) โดยทําแบบวิคราะห*
ส&วนตัว จากน้ันอภิปรายกลุ&มเพ่ือ
หาข�อสรุปประจํากลุ&ม 

3)  สรุปและอภิปรายความเห็นกลุ&ม
บนแผ&นบอร*ดวิเคราะห*ศักยภาพ
นักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 

4)  อภิปรายและสรุปบทเรียนโดย
วิทยากร 

5)  ฝ�กปฏิบัติข้ันตอนท่ี 4 

การรับชมสื่อ
มัลตมิีเดยี 
การตอบแบบ 
วิเคราะห* 
อภิปรายกลุ&ม 
ฝ�กปฏิบัต ิ
 

Echo + 
Evaluation 

Behavior 

 
    ลําดับท่ี 8 กิจกรรมจําลองประสบการณ* (Experience Simulation) แสดง

ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก  
    ภาพรวม 
    จับคู&ผู�เข�าร&วมโปรแกรม จากนั้นมอบโจทย*กิจกรรมจําลองประสบการณ* (Experience 

Simulation) แสดงศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก โดยการจําลองสถานการณ* เสมือนอยู&ใน
สํานักงานขายจริง จากนั้นรอบแรกให�นําเสนอในฐานะเปUนพนักงานขาย ท่ีต�องให�บริการลูกค�าใน
กระบวนการขายแบบท้ัง 4 ข้ันตอน แบบเต็มรูปแบบ อีกคนทําหน�าท่ีเปUนลูกค�า และรอบท่ีสอง สลับ
หน�าท่ีกันในการให�บริการ โดยมีการจัดเตรียมสถานท่ี และมีผู�สังเกตการณ*คอยสังเกตและประเมินผล 
ด�วยแบบประเมินศักยภาพหลังการเข�าร&วมโปรแกรม ทังนี้ผู�วิจัยได�มีการชี้แจงและทําความเข�าใจใน
ภารกิจสังเกตการณ* พร�อมหลักการสังเกตพฤติกรรมตามตัวบ&งชี้ และเกณฑ*การให�คะแนน กับผู�สังกต
การณ*ก&อนหน�านี้แล�ว หลังจากนั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู�จากการเข�าโปรแกรม และจัดทํา แบบประเมินหลัง
โปรแกรม (Post-Test)  
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    ผลท่ีได�รับ 
1. เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ศักยภาพนักขายมุ&งเป'าหมายเชิงรุก จากทุก

กระบวนการขายท่ีได�แสดงกิจกรรมจําลองประสบการณ*และปฏิบัติตามต�นแบบศักยภาพนักขายมุ&ง
เป'าหมายเชิงรุก (Mirror Reactor) 

2. ผลคะแนนประเมินศักยภาพหลังการเข�าร&วมโปรแกรม, ประเมินแบบทดสอบ
ความรู�ความเข�าใจ หลัง การเข�าร&วมโปรแกรม และแบบทดสอบความพึงพอใจผู�เข�าร&วมโปรแกรม 
 
ตารางท่ี 33 รายละเอียดข้ันตอน กิจกรรมจําลองประสบการณ* (Experience Simulation) 

ระยะเวลา 1.0 ชั่วโมง 
รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 

การเรยีนรู� 
ลักษณะการ
ประเมินผล 

กิจกรรมจําลอง

ประสบการณ*  

1) จับคู& 2 คน  

2) รับโจทย*กิจกรรมจําลอง

ประสบการณ* 

3) ให�เวลาเตรียมการ 

4) รอบแรกของการนําเสนอในห�อง

จําลองสถานการณ* มผีู�

สังเกตการณ* 

5) รอบสอง สลับบทบาท และ

นําเสนอ มผีู�สังเกตการณ* 

6) ผู�เข�าร&วมโปรแกรมถูกประเมิน

จาก 3 ส&วนคือ ประเมินตนเอง, คู&

ท่ีร&วมแสดง  และผู�สังเกตการณ* 

การฝ�กซ�อม 

ฝ�กปฏิบัต ิ

สังเกตการณ* 

Echo + 

Evaluation 

Result 

 
     ลําดับท่ี 9 การประเมินผลลัพธ*ศักยภาพเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนัก
ขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก  

    ภาพรวม 
    หลังจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� ทางผู�วิจัยคัดเลือกผู�เข�าร&วม

โปรแกรมท่ีคะแนนสูงสุด 5 ท&าน เพ่ือนํามาประเมินเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขาย (Mirror 
Reactor) จํานวน 1 ท&าน โดยวิธีการประเมินคือ รับชมภาพยนตร*สั้นพร�อมกัน จากนั้นทําแบบ
ประเมินประเมินผลลัพธ*จากการเข�าโปรแกรมและสรุปผลพร�อมวิเคราะห*ผลว&าจะมี ศักยภาพเทียบเท&ากับ
ต�นแบบศักยภาพนักขาย ( Breakthrough Mirroring) หรือไม& ซ่ึงเกณฑ*คะแนนต�องอยู&ในระดับสูง 
(ศักยภาพสูง) 
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    ผลท่ีได�รับ 
1. ผลคะแนนประเมินผลลัพธ*จากการเข�าโปรแกรม เทียบเท&าต�นแบบ

ศักยภาพนักขาย (Breakthrough Mirroring) คือมีคะแนนอยู&ในระดับสูง 
 
ตารางท่ี 34 รายละเอียดข้ันตอน การประเมินผลลัพธ*ศักยภาพเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนัก

ขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก 
ระยะเวลา 1.0 ชั่วโมง 

รายการกิจกรรม รายละเอียด เทคนิควิธีการ รูปแบบ 
การเรยีนรู� 

ลักษณะการ
ประเมินผล 

การประเมิน
ศักยภาพ
เปรียบเทียบต�อน
แบบ 

1) นําผลผู�ทําคะแนนประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู� ได�สูง 
จํานวน 5 คน 

2) ทดสอบดูภาพยนตร*สั้น 
กระบวนการขาย และทําแบบ
ประเมินผลลัพธ*จากการเข�า
โปรแกรม 

3) สรุปผลคะแนน การมีศักยภาพ
เท่ียบเท&าหรือเปUนต�นแบบ
ศักยภาพ (Broken Mirroring) 

การรับชมสื่อ
มัลตมิีเดยี 
การตอบแบบ 
วิเคราะห* 
สรุปผล  

Echo + 
Evaluation 

Result 

 
     เม่ือสร�างรายละเอียดต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขาย แบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย* สําหรับนําไปทดสอบโปรแกรม
แล�ว ผู�วิจัยนําผลของการตรวจสอบและแสดงข�อคิดเห็นสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร*สั้นแสดงบทบาท
สมมุติ มาดําเนินการถ&ายทําและตัดต&อดังมีรายละเอียดดังนี้ 
     การถ#ายทําและการตัดต#อ ส่ือมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนัก
ขายแบบมุ#งเป$าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย( (Multimedia) เตรียมการถ&ายทํา โดยนัด
หมายกับฝ~ายช&างภาพ ฝ~ายนักแสดง และฝ~ายเสื้อผ�าและอุปกรณ*ประกอบฉาก การถ&ายทําใช�เวลา
ดําเนินการ วันแรกวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ต้ังแต&เวลา 08.00 – 03.00 น. และวันท่ีสอง วันท่ี 13 
พฤษภาคม 2559 ต้ังแต&เวลา 08.00 – 02.00 น. รวมระยะเวลา 2 วัน จากนั้นนําเข�าสู&กระบวนการ
ตัดต&อ ใช�ระยะเวลาใช�เวลาตัดต&อ 1 สัปดาห*  
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ภาพท่ี 18 แสดงการถ&ายทําภาพยนตร*หนังสั้น 
 

     เม่ือตัดต&อภาพยนตร*เสร็จแล�ว ก็จะได�เปUนสื่อมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อน
ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป'าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย*จํานวน 4 เรื่องตามกระบวนการขาย 
เปUนชิ้นงานหนึ่งของงานโปรแกรม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ภาพยนตร	ส้ัน แสดงบทบาทสมมุติ 
 ตอนท่ี 1     การเตรียมความพร�อมก�อนการขาย (Preparing) 
 ความยาว   4 นาที 
 ภาพรวม 

การเตรียมพร�อมก�อนการขาย เป!นข้ันตอนของพนักงานขาย ท่ีเตรียมความ
พร�อมของตนเอง ก�อนจะขาย ไม�ว�าจะเป!นเรื่องการแต�งตัวตามาตรฐานการบริการ การดูแลเสื้อผ�า
หน�าผม การศึกษาเรียนรู�และทบทวนข�อมูลสินค�าท้ังของเรา และของคู�แข�ง ตลอดจนถึงพูดคุยและ
การประชุมก�อนการให�บริการลูกค�าในแต�ละวัน 

 
        1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 19  แสดง ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า 
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        1.1    
        พข.1 : ต่ืนนอนแต�เช�า เดินเข�าห�องน้ํา เลือกใช�สิ่งท่ีดีเพ่ือลูกค�า เลือก
ชุดท่ีเหมาะสมกับการทํางาน รวมทั้ง การแต�งตัวที่เหมาะสมและพร�อม
สําหรับการให�บริหารลูกค�า และ ระหว�างการอาบน้ํา มีการทบทวนเนื้อหา
การขายไปด�วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 20   แสดง ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า (ต�อ) 
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1.2.1    
 

 

 

 พข.1     : “สวัสดีทุกคน” 
 พข.2+3 : “สวัสดีจ�า แหมแต�งตัวสวยมาทุกวันเลยนะ” 

1.2.2   

 
 
 
 
 
 
 
 พข.1 : “เม่ือวานพวกเราเป!นอย�างไรบ�างจGะ?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
  

  พข.2 : “เม่ือวานเจอลูกค�าอยู�รายนึง ปIาเหวี่ยงแรง มาถึงก็ใส�ใหญ�เลยอ�ะ”  
               พข.3 : “ช�างมันเถอะแก” 
          
 

ภาพท่ี 21  แสดง ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า (ต�อ) 
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  พข.3 : “เมื่อวานก็เจอปMญหาเหมือนกัน คุณลูกค�าเข�ามา อยากจะแต�งห�องใหม�  
  เป!นแบบ Neo - Classic เราน่ีก็งงเลยอ�ะ  ไปไม�ถูกเลยอ�ะ เลยชวนคุยเรื่องอ่ืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พข.2 : “ไม�ต�องสนใจหรอก” 
พข.1 : “Neo Classic ไม�เป!นไรเดี๋ยวลองหาให�ดูก�อนนะ  
          Neo-Classic อืม..น�าสนใจมากเลย” 

 
 
ภาพท่ี 22  แสดง ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า (ต�อ) 
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                 (ผุ�จัดการเดินเข�ามาในท่ีประชุม พข. ทุกคนกล)าวทักทายผู�จัดการ) 
 
         1.3 
       
 
 
 
 
 
 
 
     ผจก.         : (เดินเข�ามา วางเอกสารบนโตGะ) 
     พข. 1+2+3 : “ผู�จัดการสวัสดีค�ะ” 
 
     (สีหน�าผู�จัดการเคร�งเครียด พร�อมพูดถึงผลจากท่ีประชุมผู�บริหาร) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผจก. : “พ่ีประชุมกับผู�บริหารมา สรุปเปIาหมายของเดือนนี้ของเรา  
   เปIาหมายเพ่ิมข้ึน 50 % “ 

 
 
ภาพท่ี 23  แสดง ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า (ต�อ) 
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                       (เม่ือได�ยินยอดเปIาหมายในเดือนนี้ พข. 2 คนสีหน�าต่ืนตะหนก  
                 ขณะท่ี พข.1 ยังคงมีสีหน�าปกติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พข. 2+3: “หGะ..50%” 
 
  
 
 
 
  
 
 
  

   
    พข. 1: (ใบหน�านิ่งสงบ น�อมรับฟMงเปIาหมายขาย) 
 
 
ภาพท่ี 24  แสดง ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า (ต�อ) 
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(หลังจากเสร็จส้ินการประชุม ผู�จัดการขายเดินออกจากห�องไป พข. 
ทุกคน พูดคุยกันถึงยอดเป2าหมายท่ีได�รับในเดือนนี้) 

      1.4.1   
 
       
 
 
 
 
 
 
 

     พข.3    : “อู�หู..ยอดขายต้ัง 50% คราวก�อนเพ่ิมข้ึน 20% ยังหืดข้ึนคอ 
                    เลยอ�ะ” 
     พข.2+3 : “มันจะไหวเร�อ” 
     พข.1     : “ไหวซิ เด๋ียวเรามาช�วยกันคิดช�วยกันวางแผนการขาย  

    ฉันว�าเราทําได�แน�นอน” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

        พข.2+3 : “เอางัยเอากัน” 
 
 

ภาพท่ี 25 แสดง ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า (ต�อ) 
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                  (พนักงานขาย ประชุมหารีอ หาแผนการทํางานเพ่ือทํายอดขายให�ได� 
            ตามเปIาหมายท่ีวางไว�) 

 
   1.4.2               
 
 
 
 
 
 
 
 
 พข.1 : “ถ�าเดินตามวิธีการเดิม ยอดไม�ได�ตามเปIาหมายแน� เราลองหา  
                วิธีการใหม�ดีม้ัย” 
 พข.3 : “เห็นด�วยนะ แต�จะทํายังงัยดีละ?” 
 พข.2 : “ง้ันเราว�า $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$” (พูดเร็ว) 
 พข.3 : “แต�ฉันคิดว�าไม� Work หรอก เป!นแบบนี้ดีกว�า %%%%%%” (พูดเร็ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  พข.2 : “แต�วิธีของเธอจะดีเหรอ ฉันว�าวิธีการของเธอก็ไม�เวิรaคหรอก” 
 พข.1 : “ความจริงฉันว�า วิธีการของ โบวa (พข.3) กับเอิง (พข.2) ก็ดีนะ  

เรามารวมกัน และก็ มาต�อยอดเป!นเชิงรุกแล�ววางแผนใหม� ฉันว�ายอดขาย 
เพ่ิม 50% เราทําได�แน�นอน” 

 พข. 1+2+3 : “ใช�..ทําได�แน�นอน” 

 
 

ภาพท่ี 26  แสดง ตอนท่ี 1 การเตรียมความพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า (ต�อ) 
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ตอนท่ี 2  การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี (Opening) 
  ความยาว  4 นาที  
  ภาพรวม     
  การเป
ดใจและสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�า เป*นขั้นตอนของการเจอกันกับ
ลูกค�า พนักงานขายมีความกระตือรือร�นท่ีจะเจอกับลูกค�า มีการจัดแต1งเสื้อผ�าเครื่องแต1งกายให�พร�อม
สําหรับให�บริการลูกค�า มีการกล1าวต�อนรับ การบริการน้ําดื่ม การพูดคุยเพ่ือสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี 
ท้ังนี้ในข้ันตอนนี้ เป*นการพูดคุยเก่ียวกับเรื่องภาพรวมของโครงการ และเรื่องเก่ียวกับตัวลูกค�า เช1น ท่ี
อยู1 การเดินทาง การใช�ชีวิต เป*นเรื่องท่ัวไปเก่ียวกับลูกค�า โดยยังไม1เน�นการป
ดการขาย แต1หากเรื่องท่ี
พูดคุย จะเป*นประเด็นท่ีพนักงานขายจะนําไปเป*นข�อมูลเพ่ือนําเสนอสู1ข้ันตอนการป
ดการขายได�ในท่ีสุด 

 

2.1 

 
 
 
 
 
 
 
   
     พข.2 : “ยอดเดือนนี้สูงจังเลยเนอะ” 
    พข.3 : “ใช1 ต้ัง 50 %” 
    พข.1 : “ท�าทายดี เพราะถ�าเราทําตามแผนท่ีวางไว� ก็ถึงเปFาได�ไม1ยากนะ” 
    พข.2 : “ลูกค�าเข�ามาน1ะ” 
 
 

ภาพท่ี 27 แสดงตอนท่ี 2 การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี 
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  พข.1 : “ไม1เป*นไร เราดูแลเองจGะ” (พร�อมจัดระเบียบเสื้อผ�าก1อนเข�าพบลูกค�า  

 และรีบไปต�อนรับลูกค�าท่ีประตูสํานักงานขาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.2                
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28 แสดงตอนท่ี 2 การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี (ต1อ) 
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          พข.1 : “ABC โครงการตลิ่งชัน สวัสดีค1ะ ท่ีพักอุ1นใจ ปลอดภัย เราพร�อมให�บริการค1ะ” 
    2.3.1           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 พข.1 : “รับเครื่องด่ืมเย็นๆก1อนค1ะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ลค. : รับน้ําด่ืมแล�ววางลง 
 
ภาพท่ี 29 แสดงตอนท่ี 2 การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี (ต1อ) 
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 พข.1 : “สดชื่นข้ึนหรือยังคะ” 
 ลค. : “ดีข้ึนครับ” 
 พข.1 : “ดิฉันชื่อ เอย เป*นพนักงานขายของโครงการ ไม1ทราบว1า 
 คุยอยู1กับคุณ..?” 
 ลค. : “เรียก พ่ี CK ก็ได�ครับ” 
     2.3.2 

 
  พข.1 : “ขออนุญาติเรียก พ่ี CK นะคะ” 
  ลค. : “ได�ครับ” 
  พข.1 : "ไม1ทราบว1า พ่ี CK ทราบโครงการเราจากไหนคะ" 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 30 แสดงตอนท่ี 2 การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี (ต1อ) 
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      ลค. :  "อ1อ พอดี เห็นปFายโฆษณาตัวใหญ1 โปรโมทโครงการอยู1 เลยแวะเข�ามาชมครับ” 

                 พข.1 : "ขอบคุณท่ีให�เกียรติโครงการของเราค1ะ" 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 พข.1 : “พ่ี CK เดินทางมาจากไหนคะเน่ีย” 
 ลค. : “มาจากทางศาลายาครับ  "ระยะทางไม1ไกล แต1ตรง 4 แยก รถติดเอาเรื่องอยู1นะ" 
 พข.1 : “โครงการของเรา สามารถกลับรถและเล้ียวเข�ามาท่ีโครงการได�เลย จึงไม1ต�อง 
                      ผ1านสีแยก ท่ีเป*นจุดรถติดค1ะ” 
 ลค. : อ�าวเหรอ! สงสัยพ่ีจะเลย U-Turn ไป มิน1ารถถึงติดมาก 
 พข. 1 : อีกอย1างคือ โครงการของเราอยู1ติดถนนเส�นหลักมากค1ะ เล้ียวเข�าซอยแค1  
                      50 ม. เองค1ะ 
  ลค. : อื่ม ใช1นะ พ่ีเข�ามาน่ีก็เจอเลย หาไม1ยากอย1างท่ีเราบอก 
      2.3.3     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       พข.1 : “สําหรับ ABC โครงการตล่ิงชัน เป*นโครงการท่ีติดถนนราชพฤกษ�  
 ตกแต1งสไตล�  Modern City แต1มีสระว1ายนํ้าและสวนขนาดใหญ1  
 เรามีแบบห�องให�เลือกหลายแบบ มีส่ิงอํานวยความสะดวก  และท่ีสําคัญ 
 โครงการของเราสร�างเสร็จ ตกแต1ง พร�อมเข�า อยู1ได�เลยค1ะ 

                       ลค. : "อ1อ ครับ" 
 

 
ภาพท่ี 31 แสดงตอนท่ี 2 การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี (ต1อ) 
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   2.3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พข.1 : “พ่ี CK ต�องการซ้ือท่ีพักน้ี เป*นหลังแรกหรือเปล1าคะ” 

ลค. : "ไม1ใช1อ1ะครับ พ่ีอยากได�ท่ีพักอีกท่ีอยู1ใกล�ท่ีทํางาน และโรงเรียนของลูก  
เพ่ือสะดวกเดินทางในวันจันทร�ถึงศุกร� ส1วนวันหยดุพ่ีก็กลับบ�านพัก ท่ีอยู1แถว 
ชานเมืองครับ" 

 พข.1 : "อ1อค1ะ แล�วไม1ทราบว1า น�องอยู1ช้ันไหนคะ" 
 ลค. : "อยู1ช้ันป.3 ครับ ท่ีโรงเรียนเพลินพัฒนากว�างไกล ตรงแถวน้ีครบั" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พข.1 : "โรงเรยีนน้ีดีนะคะ ได�ยินมาว1า เค�าเน�นเรื่องพัฒนาการของเดก็  
และฝgกให�รู�จักคิด เห็นว1าเมื่อปhท่ีแล�ว น�องๆท่ีโรงเรยีนน้ีแข1งขัน Mindmaap 
ได�รางวัลชนะเลิศ   ระดับประเทศเลยนะคะ" 

 ลค. : "ใช1ครับ ลูกพ่ีก็อยู1ในทีมน้ีด�วยนะ เป*นการแข1งในรุ1นจ๋ิว" 
 พข.1 : "โอ�โห น�องเก1งจังเลย พ1อแม1ต�องภูมิใจแน1เลยค1ะ น่ีสงสัยจะฉลาด 
 และเก1งเหมือนคุณพ1อคุณแม1นะคะ" 
 
ภาพท่ี 32 แสดงตอนท่ี 2 การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี (ต1อ) 
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 ลค. : (อมยิ้มด�วยความพอใจในคําตอบของพนักงานขาย)      
  2.3.4 

 พข.1 : “ตอนนี่ พ่ี CK ทํางานอยู1แถวไหนคะ" 
 ลค. : "พ่ีกับแฟน ทํางานท่ีเดียวกัน แถวจรัล 35 อยู1เลยโครงการไปอีก 
                  สัก 3 กิโลครับ" 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พข. 1: "อ1อค1ะ ง้ันโครงการของเราก็สะดวกมากเลยนะคะพ่ี CK  
 เพราะเราสามารถใช�เส�นทางตัดใหม1ท่ีเพ่ิงเป
ดใช� ด�านหลังโครงการของเรา  
 พ่ี CK หรือแฟน สามารถ ใช�เส�นทางนี้ไปส1งน�องท่ีโรงเรียนตอนเช�า 
 และไปทํางานต1อได�เลย คิดว1าใช�เวลาไม1เกิน ครึ่งชั่วโมงเองค1ะ" 
 ลค. : "อ�าวเหรอ ท่ีของโครงการ อยู1ใกล�เส�นทางตัดใหม1ใกล�ๆนี้ด�วย  
 เคยได�ยินแต1ไม1รู�ว1าอยู1ตรงไหน แบบนี้ก็ดีนะ สะดวก  
 
 
ภาพท่ี 33 แสดงตอนท่ี 2 การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี (ต1อ) 
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พข.1 : "น่ีถือเป*นอีกจุดเด1นของโครงการเราเลยค1ะ เพราะใกล�เส�นทางตัดใหม1        
การเดินทางจะสะดวกขึ้นมากค1ะ" 
ลค. : (ลูกค�าเหลือบดูนาฬิกาและนึกขึ้นมาได�ว1ามีเวลาได�ไม1นาน)  
"อืม..ขอดูห�องตัวอย1างเลยได�ม้ัยเพราะเด๋ียวพ่ีต�องไปรับลูก เรียนว1ายนํ้าครับ"  

 
 
 
 
 
 
 
 

พข. : "ได�เลยค1ะ เด๋ียวเอยพาพ่ี CK ไปดูห�องติดสระว1ายนํ้าดีกว1าค1ะ  
ต1อไปจะได�พาน�องมาเรียนว1ายนํ้ากับคุณครูท่ีแทนก็ได� เพราะเรามีคุณสอนว1ายนํ้า
ทุกวันตอนเย็นค1ะ” 
ลค. : “แบบน้ีก็ดี เอาอย1างน้ีแล�วกัน พ่ีอยากดูห�องตัวอย1างเลย และถ�าสวยถูกใจ 
ช1วย Lock ห�องไว�ให�พ่ีก1อนเลย แล�ววันอังคารจะพาแฟนมาจองอีกที” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     พข. : "ด�วยความยินดีค1ะ” 
 

ภาพท่ี 34 แสดงตอนท่ี 2 การเป
ดใจลูกค�า และการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี 
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 ตอนท่ี 3 การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า (Hearing)  
 ความยาว  3 นาที 
 ภาพรวม    

การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า เป*นข้ันตอนของการต้ัง
คําถาม เพ่ือทราบความต�องการด�านท่ีพักจากลูกค�า บางครั้งอาจต�องใช�มากกว1า 1 คําถามเพ่ือทราบ
ความต�องการท่ีแท�จริงของลูกค�า และต�องรู�จักการรับฟqงความต�องการของลูกค�า แม�บางครั้งสิ่งท่ี
นําเสนออาจจะไม1โดนใจลูกค�าในครั้งแรก ก็ต�องรู�จักการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเพ่ือหาคําตอบท่ีโดน
ใจลูกค�าและประทับใจ  

 
    3.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

พข. : “จากท่ีคุยกัน พ่ีแหม1มต�องการห�องท่ีสามารถเข�าพักได�ท้ังครอบครัวเลยใช1ม้ัยคะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลค. : “ใช1ค1ะ พ่ีกับแฟนและตัวเล็กจะอยู1ด�วยกันเลย” 
พข. : “ดีเลยค1ะ น1ารักดี เด๋ียวเอยพาไปชมห�องตัวอย1าง ท่ีพ่ีแหมม1ต�องการทางน้ีเลยค1ะ” 

                     
 
 
ภาพท่ี 35 แสดงตอนท่ี 3 การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า 
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พข. : “ห�องตัวอย1างสวยถูกใจนะคะ” 
ลค. : “อืม..ก็สวยดีค1ะ 

 

      3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
  พข. : “ต้ังใจว1าจะเข�าอยู1เม่ือไหร1คะ” 
 
ภาพท่ี 36 แสดงตอนท่ี 3 การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า (ต1อ) 
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ลค. :  “ปลายปhน้ี เพราะว1าทางออฟฟ
ส จะเป
ดสาขาใหม1แถวน้ี พ่ีต�องมาคุมสาขาท่ีน่ี” 
พข. : “ดีเลยค1ะ เพราะโครงการของเราจะเสร็จและเข�าอยู1ได�สิงหาคมน้ี น1าจะทันกับงานใหม1 
ท่ีพ่ีแหม1มต�องมาประจําท่ีน่ี หากพ่ีแหมม1พอใจโครงการของเรานะคะ” 
พข. : “ไม1ทราบว1าพ่ีแหม1ม ต้ังงบประมาณไวในใจอย1างไรคะ” 
ลค. : “พ่ีต้ังงบไว� 2 ล�านเศษๆ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พข. : “ตอนนี้มีห�องขนาดใหญ1 แบบ Air View ชั้น 18 บรรยากาศ โปร1งโล1ง 
สบาย ราคาอยู1 ท่ี 2.2 ล�านบาท พอมีอยู1ค1ะ ลักษณะห�องเหมือนห�องตัวอย1าง  
ท่ีพาชมลยค1ะ” 
ลค. : “ประตูหันหน�าไปทางทิศตะวันออกหรือเปล1า พ่ีถือเรื่องฮวงจุ�ยนะ  
เพราะซินแสแนะนําว1าประตูห�องต�องหันไปทางทิศตะวันออกเท1านั้น” 

   
 

ภาพท่ี 37 แสดงตอนท่ี 3 การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า (ต1อ) 
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พข. : “ถ�าอย1างนั้น ห�องนี้เหมาะเลยค1ะ เพราะเป*นห�องท่ีประตูหันไปทาง 
ทิศตะวันออก ซ่ึงโซนนี้ ได�รับความนิยมและขายดีมากเลยค1ะ 
ด�านหลังห�องเป
ดโล1งรับวิวสวย” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลค. : “แล�วโซนท่ีมองเห็นสระว1ายนํ้า ตรงน้ันล1ะ ยังพอมีว1างม้ัย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พข. : “ขออภัยค1ะ พ่ีแหมม1 ห�องวิวสระว1ายนํ้า มีคนจองหมดแล�ว” 
 
ภาพท่ี 38 แสดงตอนท่ี 3 การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า (ต1อ) 
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ล.ค. : “หGะ..เต็มได�งัย น่ีเพ่ิงจะเป
ดขายโครงการวันท่ีสองเองนะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พข. : “คิดหยุดคิดกับตัวเองนิดนึง (ยิ้มสู�แม�ลูกค�าจะวีนใส1) 
ขออภัยจริงๆค1ะ ทางโครงการของเรา ค1อนข�างได�รับความสนใจและลูกค�าประจํา 
ก็มาจองกันต้ังแต1ช1วง Presale กันเยอะเลยค1ะ” 

 
ภาพท่ี 39 แสดงตอนท่ี 3 การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า (ต1อ) 
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         ลค. : “ยังงัยพ่ีก็ยังต�องการวิวสระว1ายนํ้า!” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

พข. : “เอาอย1างน้ีดีม้ัยคะ เตย ขอแนะนําอีกโซนนึง เป*นวิวท่ีเห็นสวนสวย  
บรรยากาศดี และตอนกลางวันก็ไม1ร�อนด�วยนะคะ” 

 
 
ภาพท่ี 40 แสดงตอนท่ี 3 การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า (ต1อ) 
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ลค. : “อืม..ก็ดีนะ พ่ีแพ�ฝุyนด�วย ได�วิวสวนแบบน้ี ก็โอเค” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พข. : “ถ�าพ่ีแหมม1สนใจจริงๆ ห�องน้ีใหญ1กว1า ราคาก็สูงกว1าห�องวิวสระว1ายนํ้า  
เอยสามารถตัดสินใจดูราคาพิเศษให�พ่ีแหมม1ได�เลยนะคะ 
ลค. : “ดีๆ พ่ีชอบ” 

 
 

ภาพท่ี 41 แสดงตอนท่ี 3 การรับฟqง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า (ต1อ) 
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 ตอนท่ี 4   การป
ดการขายและการขจัดข�อโต�แย�ง (Closing)  
 ความยาว  3 นาที 
 ภาพรวม   

 การป
ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�งของลูกค�า เป*นข้ันตอนท่ีสําคัญ เป*นการ
นําเสนอเพ่ือให�ลูกค�าตกลงซ้ือ โดยลูกค�าอาจตอบปฏิเสธมาในครั้งแรก พนักงานขายต�องปรับเปลี่ยนวิธีการ 
รวมถึงการช1วยแก�ปqญหาให�ลูกค�า เพ่ือนําไปสู1การขายสินค�าได� 
 

    4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พข.1 : “ชมโครงการแล�วสวยถูกใจดีไหมคะ”  
  ลค. : “ก็โอเคนะค1ะ น1าสนใจดี”  
  พข.1 : “สนใจจองห�อง private zone ห�องน้ีเลยไหมคะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลค. : “อืม พ่ีว1า เดี๋ยวพ่ีค1อยมาดูอีกที ดีกว1านะ” 
  พข.1 : “ถ�าพ่ีฟูสนใจจริงๆ เอยล็อคห�องไว�ให�เลยไหมคะ  
  เพราะห�องเหลือไม1มากจริงๆค1ะ” 
 
ภาพท่ี 42 แสดงตอนท่ี 4 การป
ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง 
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       ลค. : “เอาจริงๆก็สนใจอยู1นะ แต1ว1าห�อง private zone  งบมันสูงไปนิดนึง ตอนน้ีพ่ีม ี
                งบอยู1ประมาณ  สองล�านห�า ไม1เกินสามล�าน พอจะลดอะไรให�พ่ีบ�างได�ไหม” 
  พข.1 : “ราคาท่ีลดให� กับของสมนาคุณ พิเศษสดุๆจริงๆแล�วค1ะ 
  แต1ถ�าจากงบประมาณท่ีพ่ีฟูกําหนดให� เอยขอแนะนํา zone A ห�อง 18  
   แบบเดียวกันกับห�อง private zone เลยค1ะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  ลค. : “ห�องท่ีประตูหันหน�าไปทางทิศตะวันตกหรือเปล1า ห�อง A18  
  ช1วงบ1ายมันจะร�อนไหม?” 
  พข.1 : “แต1จากท่ีคุยกันปกติพ่ีฟู ออกไปทํางานตอนเช�า และกลับมาในตอนคํ่าเป*นประจํา เอยคิดว1า  
                 เรื่องแดดไม1น1ามีปqญหานะคะ เพราะกว1าพ่ีฟูจะกลับมา แดดก็ไม1มีแล�วค1ะ อีกอย1าง ห�องน้ีก็ประหยัด 
                 เป*นแสนนะคะ เหมาะกับงบประมาณของพ่ีฟูด�วยค1ะ” 
  ลค. : “ก็จริงนะ เออ แต1ว1าพ่ีไม1ได�เอาบัครอะไรมาเลยจะจองได�ไหม” 

 
ภาพท่ี 43 แสดงตอนท่ี 4 การป
ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (ต1อ) 
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   พข.1 : “ไม1เป*นไรคะ จองไว� สะดวกเม่ือไหร1ค1อยนํามาให�เอยค1ะ” 
   ลค. : (แสดงท1าทีพอใจ) 
   พข.1 : “เอยทําเอกสารการจองห�อง A18 เลยนะค1ะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลค. : “โอเคคะ งั้นเด๋ียววันอังคาร พ่ีจะโทรมาเรื่องเอกสารนะ” 
  พข.1 : “ได�คะ งั้นรอสักครู1นะค1ะ” 
  ลค. : “โอเค” (แสดงท1าทีพอใจ) 
 
 
ภาพท่ี 44 แสดงตอนท่ี 4 การป
ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (ต1อ) 
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 พข.1 :  “โครงการของเราสวยถูกใจนะคะ” 
 ลค. : “ก็โอเคนะ แต1โครงการของเราจะล�มม้ัยละ กลัวโครงการจะล�ม 

 เหมือนโครงการของ  เพ่ือนท่ีไปจองมาอ1ะ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 พข.1 : “โครงการของเรามีกว1า 50 โครงการและแต1ละโครงการของเราต1างได�รับ 

 การตอบรับจากลูกค�า รวมท้ังเรายังมีลูกค�าเก1าติดตามกันมาอย1างมาก  
 ทําให�โครงการของเราหมดลงไปอย1างรวดเร็วอีกท้ังบริษัทของเรา 
 ก็ยังอยู1ในตลาดหลักทรัพย� เรียกได�ว1ามีความม่ันคงเป*นอย1างมากค1ะพ่ีเก1ง(ลูกค�า) ดังน้ัน 
 พ่ีเก1ง ม่ันใจได�เลยค1ะว1า ไม1ล�มแน1นอน ค1ะ” 

 

 

ภาพท่ี 45 แสดงตอนท่ี 4 การป
ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (ต1อ) 
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  4.1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ลค. :  “ห�อง A18 น่ีว1าง ม้ัย พ่ีสนใจห�องน้ี” 
 พข.1 : “สําหรับห�อง A18 มีลูกค�าเข�ามาดูไว�และขอเวลาตัดสินใจให�คําตอบ  

 วันพรุ1งน้ีค1ะ” 
 ลค. : “ไม1เอาอ1ะ พ่ีอยากได�ห�องน้ี แทรกคิวให�พ่ีเลยได�ม้ัย พ่ีจองเลยนะ” 

 พข.1 : “ขออภัยนะคะ แทรกคิวให�ไม1ได�จริงๆ เพราะรับปากลูกค�าไว� 
 ว1าจะรอจนถึงวันพรุ1งน้ี เอาอย1างน้ีม้ัยคะหนูมีข�อเสนอให�กับพ่ีเก1งค1ะ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลค. : “อะไรล1ะ” 
 พข.1 : “เอย ขอเสนอห�อง A20 เป*นช้ันท่ีสูงขึ้น, วิวสวยขึ้น ขนาดห�องก็พ้ืนท่ีมากขึ้น ให�กับ 
 คุณเก1งค1ะ เรื่องราคาเด๋ียวดูแลให�เป*นพิเศษเลยค1ะ” 

 ลค. : “อืม น1าสนใจ แล�วราคาล1ะเป*นยังงัย” 
  
 
ภาพท่ี 46 แสดงตอนท่ี 4 การป
ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (ต1อ) 
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 4.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 พข.1 : “พ่ีเก1งคะ ความจริงส1วนลด A20 เท1ากับ A18 ถือเป*นส1วนลดสุดพิเศษเลยค1ะ” 
 ลค.2 : “แค1น้ีมันธรรมดาไป มีอะไรให�พ่ีอีกม้ัย?” 
 พข.1 : (หยุดคิดนิดนึง) “ถ�าพ่ีตัดสินใจจองวันน้ีเลย เอยนําเสนอแบบน้ีดีม้ัยคะ  

 หนูจะไปขอผู�จัดการเพ่ือมอบสิทธิพิเศษเป*นเครื่องปรับอากาศ  
 ให�สําหรับห�องน้ีอีก 1 เครื่องเพ่ือ พ่ีเก1งเลยค1ะ” 

 ลค. : “แต1พ่ีเป*นภูมิแพ�นะ” 
 พน.1 : “งั้นเอย เลือกเครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศในตัวให�กับพ่ีเก1งคะ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      ลค. : “แบบน้ีพ่ีชอบ”  “พ่ีจองเลย” 

 
ภาพท่ี 47 แสดงตอนท่ี 4 การป
ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (ต1อ) 
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 (เม่ือเลิกงานและคํ่าลง พนักงานขายเตรียมตัวนอน ก1อนนอนมีการใฝyเรียนรู� 
 อ1านหนังสือด�านการขาย ก1อนท่ีจะหลับตาลงและนอนหลับไปในท่ีสุด)       

  
 
ภาพท่ี 48 แสดงตอนท่ี 4 การป
ดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (ต1อ) 
 
 โดยสรุป ผลการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในการเสริมสร�างศักยภาพ
นักขาย แบบมุ1งเปFาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� เป*นการตรวจสอบโปรแกรมและเครื่องมือ
ประเมินโปรแกรม (R3.1) ผลที่ได�คือ ต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ1งเปFาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� พร�อมสําหรับการนําไปทดสอบใน
บทท่ี 5 ผลการทดลองโปรแกรม 
 



194 

 
บทท่ี 5 

ผลการทดลองโปรแกรม 
 

 การทดลองโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"ง
เป#าหมายเชิงรุกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' ด�วยการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) 
โดยทดลองใช�โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ผ"านกระบวนการปฏิกิริยา
เชิงสะท�อนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย'กับกลุ"มตัวอย"าง แบ"งการวัดผลเปAนก"อนการทดลอง (Pre-Test) 
และวัดผลหลังการทดลอง (Post-Test) กับกลุ"มทดลองและกลุ"มควบคุม  สําหรับกลุ"มตัวอย"างในการ
ทดลองโปรแกรมในครั้งนี้ ได�แก" พนักงานขายในกลุ"มธุรกิจอสังหาริมทรัพย'ท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงและ
ใกล�เคียงกับกลุ"มประชากร แบ"งเปAนกลุ"มตัวอย"างจํานวน 15 คน และกลุ"มควบคุม จํานวน 15 คน 
รายงานผลการวิจัยนี้ผู�วิจัยขอนําเสนอผลการทดลองโปรแกรมฯ ในลักษณะการพรรณนาพร�อม
รูปภาพประกอบ ดังนี้ 
 
1.ผลการทดลองใช�โปรแกรมฯ กับกลุ�มตัวอย�าง (Quasi-Experimental Research) และมีการ
วัดผลเปรียบเทียบกลุ�มทดลอง กับกลุ�มควบคุม 

1.1 การนําโปรแกรมฯ ไปทดลองใช� จากการปรับปรุงโปรแกรมก"อนนําไปทดลองใช�
ดังท่ีได�กล"าวไว�ในข�างต�น ผู�วิจัยได�นํามาปรับปรุงและจัดทําเปAนกําหนดการสําหรับใช�ในการในการจัด
โปรแกรม โดยมีกําหนดการฝPกของโปรแกรม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 35 กําหนดการโปรแกรม 
ลําดับ เวลา รายการ กระบวน 

การขาย 
กระบวนเรียนรู� 

 08.00 - 08.30 - ลงทะเบียน 
- Pre-Test 

  

1 08.30 – 09.00  - พิธีเปVด 
- ภาพรวมของโปรแกรม (Overview) 
# กิจกรรม My Expectation  
สร�างบรรยากาศ และสร�าง 
ทัศนคติที่ดี เพือ่เสริมศักยภาพนักขาย  

 ทัศนคติ 
(Attitude) 

 

2 09.00 – 09.30 - ความเข�าใจเร่ืองการขาย  
- กระบวนการขาย เร่ืองสําคัญที่นักขายต�องรู� 
- ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก 
กิจกรรม  SO Strategy 

การเตรียมตัว 
(Preparing) 

การให�ความรู�
(Knowledge) 

 

3 09.30 – 10.30 - บรรยายพิเศษ หัวข�อ :    
  พนักงานขายคือหัวใจสําคัญของธรุกิจ 
  (A Salesperson is the Most Important 
in  the World of Business) 

การเตรียมตัว 
(Preparing) 

การให�ความรู�
(Knowledge) 

 

 10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว"าง   
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ตารางท่ี 35 กําหนดการโปรแกรม (ต"อ) 
ลําดับ เวลา รายการ กระบวนการขาย กระบวนเรยีนรู� 

4 10.45 – 12.00 I. การเตรยีมความพร�อมก"อนการเข�าพบ
ลูกค�า 
# วิเคราะห' สรุปบทเรียน ทดลองปฏิบัต ิ

การเตรียมตัว 
(Preparing) 

การรับชมสื่อ(Echo) 
+ การประเมินผล
(Evaluation) 

 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
5 13.00 – 14.00 II. การเปVดใจลูกค�า และการสร�าง

ความสัมพันธ'ท่ีดีกับลูกค�า 
# วิเคราะห' สรุปบทเรียน ทดลองปฏิบัต ิ

การเปVดใจ 
(Opening) 

การรับชมสื่อ 
(Echo) + การ
ประเมินผล

(Evaluation) 
6 14.00 – 15.00  III. ทักษะการสอบถามและการรับฟnง

อย"างตั้งใจ  
   เพ่ือค�นหาความต�องการของลูกค�า 
# วิเคราะห' สรุปบทเรียน ทดลองปฏิบัต ิ

การรับฟnง 
(Hearing) 

การรับชมสื่อ 
(Echo) + การ
ประเมินผล

(Evaluation) 
 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว"าง   
7 15.15 – 16.15 IV.กระบวนการปVดการขายและแก�ไขข�อ

โต�แย�งกับลูกค�า 
# วิเคราะห' สรุปบทเรียน ทดลองปฏิบัต ิ

การปVดการขาย 
(Closing) 

การรับชมสื่อ 
(Echo) + การ
ประเมินผล

(Evaluation) 
 16.15 – 16.30 - เตรียมกิจกรรมแสงดศักยภาพนักขาย 

  มุ"งเป#าหมายเชิงรุก (Experience 
Simulation) 

 การรับชมสื่อ 
(Echo) + การ
ประเมินผล

(Evaluation) 
8 16.30 – 17.30 # กิจกรรมแสดงศักยภาพนักขาย 

  มุ"งเป#าหมายเชิงรุก (Experience 
Simulation) 

ทุกกระบวนการ 
(All Process) 

การประเมินผล
(Evaluation) 

9 17.30 – 18.00 - สรุป / อภิปรายผล 
- Post-Test 

 การประเมินผล
(Evaluation) 

 
  โดยการจัดโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกผ"าน
กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ"มอสังหาริมทรัพย' กับกลุ"มทดลองจํานวน 15 คน ได�มีการจัด
โปรแกรมในวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวิทยากรหลักคือตัวผู�วิจัยเอง และวิทยากรรับเชิญ
บรรยายพิเศษ หัวข�อ พนักงานขายคือหัวใจสําคัญของธุรกิจ (A Salesperson is the Most 
Important in the World of Business) โดย ดร.ณรงค' ศรีเกรียงทอง และวิทยากรสังเกตการณ' 
ได�แก" ดร.ธงชัย ทองมา อาจารย'วาสนา ศรีอัครลาภ อาจารย'วสันต' สุทธาวาศ อาจารย'พสุธิดา ตันตราจิณ 
คุณโสภี คําเหลา คุณชาติชาย คงเพชรดิษฐ'  
  เริ่มต�นโปรแกรมด�วยการลงทะเบียน รับเอกสารประกอบโปรแกรม ป#ายชื่อผู�เข�า
อบรม กิจกรรมช"วงแรกของโปรแกรมได�แก"กิจกรรมสร�างบรรยากาศและสร�างทัศนคติท่ีดี เพ่ือเสริม
ศักยภาพนักขาย การปรับทัศนคติและการเตรียมความพร�อม (Attitude) โดยมีวัตถุประสงค'ของ
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กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร�อมของผู�เข�าร"วมโปรแกรม ปรับเจตคติ ความคาดหวังที่มีต"อโปรแกรม 
ความกังวลใจ การเปVดรับสิ่งใหม"  ผู�วิจัยได�ให�ผู�เข�าร"วมโปรแกรมทําแบบทดสอบก"อนเข�าโปรแกรม (Pre-
test) เพ่ือประเมินวัดความรู� ความเข�าใจ เปรียบเทียบกับหลังการผ"านโปรแกรม จากนั้นผู�วิจัยกล"าวนํา
ถึงภาพรวมและชี้แจงวัตถุประสงค'ของการอบรมตามโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' พร�อมท้ังกล"าวแนะนําวิทยากร โดย
ผู�วิจัย เปAนวิทยากรหลัก และแนะนําวิทยากรสังเกตการณ'ทุกท"าน ได�แก" ดร.ธงชัย ทองมา อาจารย'
วาสนา ศรีอัครลาภ อาจารย'วสันต' สุทธาวาศ อาจารย'พสุธิดา ตันตราจิณ คุณโสภี คําเหลา คุณชาติชาย 
คงเพชรดิษฐ'  
 

 
 

 

ภาพท่ี 49 กิจกรรมสร�างบรรยากาศ และทัศคติท่ีดี 
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  เม่ือเสร็จสิ้นช"วงของการแนะนําภาพรวมและชี้แจงวัตถุประสงค'ของโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' 
และกล"าวแนะนําวิทยากรแล�ว  ผู�วิจัยใช�กิจกรรมการแนะนําตัว เพ่ือสร�างความสัมพันธ' และแบ"งกลุ"ม
การเรียนรู� เปAนการสร�างความคุ�นเคย และเตรียมพร�อมการเข�าร"วมกิจกรรม โดยให�ผู�เข�าร"วมโปรแกรม
แนะนําตัวพร�อมจุดเด"นของตนเอง ให�เพ่ือนๆ รู�จักและจดจําได� จากนั้นจึงแบ"งกลุ"มโดยการสุ"มเพ่ือให�
ผู�เข�าร"วมโปรแกรมมีการสร�างปฏิสัมพันธ'กันภายในกลุ"ม เพ่ือร"วมกันทํากิจกรรม My Expectation 
เพ่ือทราบความคาดหวังของผู�เข�าร"วมโปรแกรม และปรับให�เข�าใจในภาพรวมท่ีตรงกันกับวัตถุประสงค'
ของโปรแกรม ให�ผู�ร"วมโปรแกรมเขียนความคาดหวังของตนเองต"อโปรแกรม นําไปติดในบอร'ดหน�าห�อง 
พบว"าผู�เข�าร"วมโปรแกรมเขียนถึงความคาดหวังในการเข�าร"วมโปรแกรมดังนี้ 

  “ได�เรียนรู�กระบวนการในการขาย การดึงดูดใจลูกค�าอย"างแท�จริงกลับไป” 
 “ได�เสริมสร�างศักยภาพในการขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกของธรุกิจอสังหาริมทรัพย'” 
 “เปAนสุดยอดนักขายเพ่ิมยอดขายให�องค'กร” 
 “ได�วิธีการ หลักการไปต"อยอดในงานท่ีทํา และความรู�ใหม"ๆ ท่ีนําไปประยุกต'ใช�ได�จริง” 
 “ได�เทคนิคการเจรจากับลูกค�า” 
 “สามารถปVดการขายได�เร็วข้ึน” 
 “พนักงานขายมีศักยภาพท่ียอดเยี่ยม” 
 “เพ่ิมศักยภาพในอาชีพเซล” 
 “ได�เทคนิคการพูดคุยกับลูกค�า” 
 “การปVดการขายให�ได� 100%” 
 “ได�เทคนิคกลับไปใช�ได�จริงในการทํางาน มีเป#าหมายในการปVดการขายมากข้ึน” 
 “รู�วิธีดึงดูดลูกค�า และแรงจูงใจในการขาย” 
 “เปAนนักขายท่ีเก"งท่ีสุด” 
 “สามารถดึงศักยภาพท่ีมีไปปVดการขายได�” 

 “เพ่ิมศักยภาพให�ตนเองในด�านการขายเพื่อให�มีการขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และขายได�ชัดเจน ตรงประเด็นมากข้ึน” 

 “การจูงใจลูกค�า” 
 “การมีบุคลิกภาพท่ีดี” 
 “การบริการอย"างจริงใจ” 
 “เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ” 
 “เพ่ิมศักยภาพในการขายและเกิดความม่ันใจมากข้ึน” 
 “การมีเป#าหมาย มีแรงบันดาลใจในการขาย” 

 จากนั้นจึงร"วมกันอภิปราย โดยวิทยากรช"วยจัดหมวดหมู"และสรุปภาพรวมของความ
คาดหวังจากผู�เข�าร"วมโปรแกรม  
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ภาพท่ี 50 กิจกรรมแนะนําตัวและ กิจกรรม My Expectation 
 
  ช"วงกิจกรรมท่ีสองเปAนเนื้อหาการเรียนรู�ของโปรแกรม (Knowledge) โดยวิทยากร
ใช�วิธีการบรรยายพร�อมกิจกรรมให�ผู�เข�าร"วมโปรแกรมเข�าใจถึงนิยาม ลักษณะ และความสําคัญของ
การขาย พนักงานขาย และศักยภาพนักขายมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ควบคู"กับกิจกรรม SO Strategy  
 

 
 
ภาพท่ี 51 วิทยากรบรรยายเนื้อหาการเรียนรู�ของโปรแกรม 
 
  ผู�วิจัยให�ผู�เข�าร"วมโปรแกรมปฏิบัติภารกิจในกิจกรรม  SO Strategy โดยให�เขียนถึง
ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ตามความเข�าใจของผู�เข�าร"วม โดยแจกกระดาษโน�ตให�เขียน
ถึงศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ท่ีพนักงานควรจะมี คนละ 3 รายการ และให�วิเคราะห'
ศักยภาพ ผ"านวงล�อแสดงศักยภาพ  
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ภาพท่ี 52 ผู�เข�าร"วมโปรแกรมเขียนถึงศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก  
 
  จากนั้นวิทยากรร"วมวิเคราะห'และสรุปได�ศักยภาพตามความเข�าใจของผู�เข�าร"วม
โปรแกรมดังนี้ ศักยภาพนักขายท่ีควรจะมีได�แก" ความกระตือรือร�น การบริการท่ีดียิ้มแย�มแจ"มใส ใฝ|รู� 
นักเจรจาเพื่อนําเสนอสินค�าและเข�าถึงลูกค�าให�มากที่สุด การเสนอสิ่งท่ีลูกค�าต�องการ นักฟnงท่ีดี 
การจูงใจลูกค�า Service Mind ความจริงใจในการทํางานหรือขายสินค�า การรู�จุดแข็ง จุดอ"อนของสิ่งท่ี
จะขาย (ความรู�เรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน'ของสินค�า)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 53 วิทยากรร"วมวิเคราะห'และสรุปได�ศักยภาพตามความเข�าใจของผู�เข�าร"วมโปรแกรม 

 
  เม่ือได�มีการร"วมกันวิเคราะห'ในวงล�อแสดงศักยภาพแล�ว พบว"าคุณสมบัติท่ีผู�เข�าร"วม
โปรแกรมเขียนมา และช"วยกันวิเคราะห'จัดกลุ"มพบว"า เปAนคุณสมบัติท่ีอยู"ในกลุ"มท่ี สามารถควบคุมได� 
และมีท้ังศักยภาพท่ีเปAนจุดแข็งของนักขาย และศักยภาพท่ีเปAนโอกาสท่ีนักขายสามารถควบคุมและ
เสริมสร�างให�เปAนเชิงรุกเพ่ือเสริมสร�างให�เปAนนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกได�  
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ภาพท่ี 54 วิทยากรร"วมกันวิเคราะห'ในวงล�อแสดงศักยภาพ 

 
  เม่ือวิทยากรได�สรุปจากการวิเคราะห'ร"วมกันกับผู�เข�าร"วมโปรแกรมและทําความ
เข�าใจท่ีถูกต�องของศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกแล�ว วิทยากรจึงได�แจกเครื่องมือช"วยจํา
ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก (Tool Kits) เพ่ือกระตุ�นการคิด และสะท�อนกลับให�เกิดความ
เข�าใจท่ีถูกต�องของศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ตามวัตถุประสงค'โปรแกรม เพ่ือให�
ผู�เข�าร"วมโปรแกรมได�นํากลับไปทบทวนหลังจากเสร็จสิ้นการเข�าร"วมในโปรแกรมครั้งนี้ และนําไปใช�
ประโยชน'ในการทํางานได�ต"อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 55 แจกเครื่องมือช"วยจําศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก (Tool Kits)  
  

  เม่ือกระตุ�นความคิดเรื่องศักยภาพแล�ว กิจกรรมต"อมาเปAนการจุดประกายความคิด
เรื่องความสําคัญของพนักงานขาย กระบวนการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เกิดแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานขาย การมีทัศนคติท่ีดีต"อวิชาชีพ และโปรแกรม โดยวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ
เรื่องการขาย ดร.ณรงค' ศรีเกรียงทอง ในหัวข�อเรื ่อง พนักงานขายคือหัวใจสําคัญของธุรกิจ            
(A Salesperson is the Most Important in the World of Business โดยวิทยากรได�เน�นย้ําถึง
เรื่องกระบวนทัศน'ใหม"ของเซลว"าเซลที่มีศักยภาพพร�อมและเหมาะท่ีจะเปAนนักขายเชิงรุกจะต�องมี
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สิ่งต"อไปนี้ได�แก" ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับงานและสินค�าท่ีตนเองขาย (Knowledge) การมีทัศนคติท่ีดีใน
การทํางาน (Attitude) บุคลิกภาพท่ีดีและพร�อมในการทํางาน (Personality) และสุดท�ายต�องมีจิตใน
การบริการ (Service Mind) และกระบวนการทํางานและทักษะท่ีสําคัญของเซล ต้ังแต"การเตรียม
ความพร�อม (Preparing) การเปVดใจรับฟnง (Opening) การฟnง (Hearing) และสุดท�ายการปVดการขาย
ท่ีดี (Closing) พร�อมตอบคําถามและซักถามกับผู�เข�าร"วมโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบความเข�าใจและ
ทัศนคติ 
 

 
 
ภาพท่ี 56 วิทยากรผู�เชี่ยวชาญเรื่องการขาย ดร.ณรงค' ศรีเกรียงทอง ในหัวข�อเรื่อง พนักงานขายคือ

หัวใจสําคัญของธุรกิจ 
 
  จากนั้นเข�าสู"กิจกรรมการเรียนรู�ในช"วงท่ีสาม ได�แก"การเรียนรู�ผ"านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน 
ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' (Echo) โดย
เรียนรู�ผ"านสื่อภาพยนตร'สั้น  ผู�วิจัยเตรียมความพร�อมของสภาพแวดล�อมเพ่ือการรับชม จากนั้นเปVดให�
รับชมสื่อภาพยนตร'สั้นบทบาทสมมุติ โดยเปVดให�รับชมสื่อทีละกระบวนการขาย 
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ภาพท่ี 57 การเรียนรู�ผ"านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิง
รุกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' (Echo) โดยเรียนรู�ผ"านสื่อภาพยนตร'สั้น 

 
  ให�แต"ละคนตอบแบบวิเคราะห'และสรุปปฏิกิริยาสะท�อนกลับแต"ละข้ันตอน เปAน
รายบุคคล แลกเปลี่ยนและสรุปการเรียนรู�กับกลุ"ม อภิปราย นําเสนอบนแผ"นชาร'ต หลังจากนั้น 
ทดลองฝPกปฏิบัติศักยภาพนักขาย ตอนท�ายของแต"ละกระบวนการขาย ได�แก" 1) การเตรียมความ
พร�อมก"อนเข�าพบลูกค�า (Preparing) การรับชมสื่อมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนัก
ขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' (Multimedia) ในกระบวนการขายท่ี 1 เรื่อง 
การเตรียมความพร�อมก"อนการขาย (Preparing) จากนั้นวิเคราะห'การสะท�อนศักยภาพนักขาย และ
วิเคราะห'ว"าศักยภาพเชิงรุกท่ีสะท�อนในแต"เรื่องนั้น เกิดข้ึนในเรื่องราวใดจากภาพยนตร'สั้น (Scenario) 
โดยใช�เครื่องมือคือแบบวิเคราะห'ศักยภาพนักขาย ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ"มเพ่ือหาข�อสรุป
จากกลุ"มร"วมกัน นําเสนอที่ประชุม วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุป จากนั ้นทดลองปฏิบัติตาม
กระบวนการขายท่ี 1  
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ภาพท่ี 58 วิเคราะห'และสรุปปฏิกิริยาสะท�อนกลับแต"ละข้ันตอน 

 
  กระบวนการขายท่ี 2) การเปVดใจลูกค�าและสร�างความสัมพันธ'ท่ีดี (Opening) รับชม
สื่อมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' 
(Multimedia) ในกระบวนการขายท่ี 2 เรื่อง การเปVดใจลูกค�าและสร�างความสัมพันธ'ท่ีดี (Opening) 
จากนั้นวิเคราะห'การสะท�อนศักยภาพนักขาย และวิเคราะห'ว"าศักยภาพเชิงรุกท่ีสะท�อนในแต"เรื่องนั้น 
เกิดข้ึนในเรื่องราวใดจากภาพยนตร'สั้น (Scenario) โดยใช�เครื่องมือคือแบบวิเคราะห'ศักยภาพนักขาย 
ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ"มเพ่ือหาข�อสรุปจากกลุ"มร"วมกัน นําเสนอท่ีประชุม วิทยากรอภิปราย
พร�อมสรุป จากนั้นทดลองปฏิบัติตามถัดมากระบวนการขายท่ี 3) การรับฟnง สอบถามและทราบความ
ต�องการลูกค�า (Hearing) รับชมสื่อมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมาย
เชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 59 วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุปปฏิกิริยาสะท�อนกลับแต"ละข้ันตอน 
 
  ในกระบวนการขายท่ี 3 เรื่อง การรับฟnง สอบถามและทราบความต�องการลูกค�า 
(Hearing) จากนั้นวิเคราะห'การสะท�อนศักยภาพนักขาย และเพ่ิมเติมการวิเคราะห'ว"าศักยภาพเชิงรุก
ท่ีสะท�อนในแต"เรื่องนั้น เกิดข้ึนในเรื่องราวใดจากภาพยนตร'สั้น (Scenario) โดยใช�เครื่องมือคือแบบ
วิเคราะห'ศักยภาพนักขาย ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ"มเพ่ือหาข�อสรุปจากกลุ"มร"วมกัน นําเสนอ 
วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุป จากนั้นทดลองปฏิบัติตาม  
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ภาพท่ี 60 วิเคราะห'และสรุปปฏิกิริยาสะท�อนกลับแต"ละข้ันตอน 
 
  สุดท�ายกระบวนการขายท่ี 4) การปVดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (Closing) 
รับชมสื่อมัลติมีเดียปฏิกิริยาเชิงสะท�อนศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' 
(Multimedia) ในกระบวนการขายท่ี 4 เรื่อง การปVดการขาย และการขจัดข�อโต�แย�ง (Closing) 
วิเคราะห'การสะท�อนศักยภาพนักขาย และเพิ่มเติมการวิเคราะห'ว"าศักยภาพเชิงรุกที่สะท�อนใน
แต"เรื่องนั้น เกิดขึ้นในเรื่องราวใดจากภาพยนตร'สั้น (Scenario) โดยใช�เครื่องมือคือแบบวิเคราะห'
ศักยภาพนักขาย ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ"มเพ่ือหาข�อสรุปจากกลุ"มร"วมกัน นําเสนอท่ีประชุม 
วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุป จากนั้นทดลองปฏิบัติตามกระบวนการขายท่ี 4   
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ภาพท่ี 61 วิเคราะห'และสรุปปฏิกิริยาสะท�อนกลับแต"ละข้ันตอน 
 
  โดยผู�วิจัยได�ให�ผู�ร"วมโปรแกรมเกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ศักยภาพนักขายมุ"งเป#าหมาย
เชิงรุก จากภาพยนตร'สั ้น ทั้ง 4 กระบวนการขาย และปฏิบัติตามต�นแบบศักยภาพนักขายมุ"ง
เป#าหมายเชิงรุก (Mirror Reactor) วิทยากรสรุปศักยภาพท่ีเกิดจากการรับชมในข้ันตอนการเรียนรู� 
เพ่ือให�เกิดปฏิกิริยาสะท�อน ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกตามต�นแบบศักยภาพนักขาย โดย
มีองค'ประกอบของศักยภาพ เปAนผลคะแนนแบบวิเคราะห'ท่ีตอบได�ถูกต�องตรงกับบทสรุป 
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ภาพท่ี 62 วิทยากรสรุปศักยภาพท่ีเกิดจากการรับชมในข้ันตอนการเรียนรู� 
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  ช"วงท่ีสี่นี้เปAนการประเมินผลศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก (Evaluation) 
โดยกิจกรรมจําลองประสบการณ' (Experience Simulation) แสดงศักยภาพนักขาย แบบมุ"ง
เป#าหมายเชิงรุก ให�จับคู"ผู�เข�าร"วมโปรแกรม จากนั้นมอบโจทย'กิจกรรมจําลองประสบการณ' (Experience 
Simulation) แสดงศักยภาพนักขาย แบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก โดยการจําลองสถานการณ' เสมือนอยู"ใน
สํานักงานขายจริง จากนั้นรอบแรกให�นําเสนอในฐานะเปAนพนักงานขาย ท่ีต�องให�บริการลูกค�าใน
กระบวนการขายแบบท้ัง 4 ข้ันตอน แบบเต็มรูปแบบ อีกคนทําหน�าท่ีเปAนลูกค�า  
 

 
 
ภาพท่ี 63 กิจกรรมจําลองประสบการณ' (Experience Simulation) แสดงศักยภาพนักขาย 

แบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ให�จับคู"ผู�เข�าร"วมโปรแกรม 
 

  และรอบท่ีสอง สลับหน�าท่ีกันในการให�บริการ โดยมีการจัดเตรียมสถานท่ี และมี
วิทยากรสังเกตการณ'คอยสังเกตและประเมินผล ด�วยแบบประเมินศักยภาพหลังการเข�าร"วมโปรแกรม 
ทังนี้ผู�วิจัยได�มีการชี้แจงและทําความเข�าใจในภารกิจสังเกตการณ' พร�อมหลักการสังเกตพฤติกรรม
ตามองค'ประกอบ และเกณฑ'การให�คะแนนให�กับวิทยากรสังเกตการณ'ก"อนหน�านี้แล�ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 
 

  

 

 
 
 

ภาพท่ี 64 รอบท่ีสอง สลับหน�าท่ีกันในการให�บริการ 
 

  หลังจากนั้นจึงสรุปสิ่งท่ีเรียนรู�จากการเข�าร"วมโปรแกรม ทําแบบทดสอบและวัดผล
หลังโปรแกรม (Post-Test)  
 

 
 

ภาพท่ี 65 ทําแบบทดสอบและวัดผลหลังโปรแกรม (Post-Test) 

 

 



209 
 

  

 
 

   
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 66 ถ"ายรูปหมู"หลังสิ้นสุดการอบรม 
   

  การประเมินผลลัพธ'ศักยภาพเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ"ง
เป#าหมายเชิงรุก หลังจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� ทางผู�วิจัยคัดเลือกผู�เข�าร"วมโปรแกรมท่ี
คะแนนสูงสุด 5 ท"าน เพ่ือนํามาประเมินเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขาย (Mirror Reactor) 
จํานวน 1 ท"าน โดยวิธีการประเมินคือ รับชมภาพยนตร'สั้นพร�อมกัน จากนั้นทําแบบประเมินประเมิน
ผลลัพธ'จากการเข�าโปรแกรมและสรุปผล พร�อมวิเคราะห'ผลพบว"ามีศักยภาพเทียบเท"ากับต�นแบบ
ศักยภาพนักขาย ( Breakthrough Mirroring) มีเกณฑ'คะแนนอยู"ในระดับศักยภาพสูง ผลคะแนน
ประเมินผลลัพธ'จากการเข�าโปรแกรม เทียบเท"าต�นแบบศักยภาพนักขาย (Breakthrough Mirroring) 
พบว"ามีคะแนนศักยภาพอยู"ในระดับสูง   
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ภาพท่ี 67 ทําแบบประเมินประเมินผลลัพธ'จากการเข�าโปรแกรม 
 
2. ผลการทดลองใช�โปรแกรม 
 จากการนําโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกผ"านกระบวนการ
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ"มอสังหาริมทรัพย'ไปทดลองใช� ผู�วิจัยได�นํารูปแบบการประเมินโปรแกรมของ 
Kirkpatrick (1998) มาใช�วัดผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรม โดยแบ"งเปAน 4 ส"วน ดังนี้  
 ส"วนท่ี 1 การประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�าร"วมโปรแกรม 
 ส"วนท่ี 2 การประเมินการเรียนรู� 
 ส"วนท่ี 3 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� 
 ส"วนท่ี 4 การประเมินผลลัพธ'จากการเข�าโปรแกรม 
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  ส�วนท่ี 1 การประเมินปฏิกิริยาจากโปรแกรม 
  ส"วนท่ี 1 เปAนการประเมินความพึงพอใจของผู�เข�าร"วมโปรแกรมต"อโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกผ"านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ"มอสังหาริมทรัพย' 
ดังตารางท่ี 36 
  ส"วนท่ี 1.1 สถานภาพท่ัวไปของผู�เข�าโปรแกรม 
 
ตารางท่ี 36 ข�อมูลส"วนบุคคลของพนักงานผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลส"วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
เพศ   
    ชาย 2 13.3 
    หญิง 13 86.7 

รวม 15 100.0 
อายุ 7 46.7 

ตํ่ากว"า 25 ป� 6 40.0 
25-30 ป� 2 13.3 
31-40 ป�   7 46.7 

รวม 15 100.0 
การศึกษา   

ปริญญาตรี 15 100.0 
รวม 15 100.0 

ประสบการณ'ในการทํางาน   
น�อยกว"า 3 ป� 11 73.3 
3-5 ป� 2 13.3 
5-7 ป� 1 6.7 
10 ป�ข้ึนไป 1 6.7 

รวม 15 100.0 
 
  จากตารางท่ี 36 พบว"า ผู�เข�าร"วมโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิง
รุกผ"านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ"มอสังหาริมทรัพย' ส"วนใหญ"เปAนเพศหญิง (ร�อยละ 86.7) มี
อายุระหว"าง 31-40 ป� (ร�อยละ 46.7) การศึกษาอยู"ในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ'ในการทํางาน
น�อยกว"า 3 ป� (ร�อยละ 73.3) 
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  ส"วนท่ี 1.2 ความพึงพอใจในการเข�าร"วมโปรแกรม 
 
ตารางท่ี 37 ระดับความพึงพอใจในการเข�าร"วมโปรแกรม 

ประเด็นการประเมิน Mean SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด�านวิทยากร 
1. การถ"ายทอดความรู�ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.20 0.77 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.13 0.74 มาก 

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในโปรแกรม 4.13 0.64 มาก 

4. มีความครบถ�วนของเนื้อหาในโปรแกรม 4.13 0.83 มาก 

5. การใช�เวลาตามท่ีกําหนดไว� 4.13 0.74 มาก 

6. การตอบข�อซักถามในโปรแกรม 4.13 0.64 มาก 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.14 0.59 มาก 

ด�านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.40  0.63  มากท่ีสุด 
2. ความพร�อมของอุปกรณ'โสตทัศนูปกรณ' 4.47  0.64  มากท่ีสุด 
3. ระยะเวลาในโปรแกรมมีความเหมาะสม 4.07  0.59  มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.07  0.70  มาก 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.25 0.47 มากท่ีสุด 
ด�านความรู�ความเข�าใจ 
1. ความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้ ก�อน การอบรม 3.33  0.72  ปานกลาง 
2. ความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.33  0.62  มากท่ีสุด 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.83 0.52 มาก 
ด�านการนําความรู�ไปใช� 
1. สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต'ใช�ในการปฏิบัติงานได� 4.60  0.63  มากท่ีสุด 

2. มีความม่ันใจและสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ได� 4.73  0.46  มากท่ีสุด 

3. สามารถนําความรู�ไปเผยแพร"/ถ"ายทอดได� 4.47  0.64  มากท่ีสุด 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
 
  จากตารางท่ี 37 การสํารวจระดับความพึงพอใจในโปรแกรม พบว"า โดยรวมอยู"ในระดับ
มากท่ีสุดเกือบทุกด�าน โดยด�านการนําความรู�ไปใช�มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเปAนอันดับแรก 
รองลงมาคือด�านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร และด�านวิทยากร ตามลําดับ 
  โดยพบว"าในด�านวิทยากรโดยรวมมีความพึงพอใจอยู"ในระดับมาก (4.14) หากพิจารณา
เปAนรายข�อพบว"าอยู"ในระดับมากท่ีสุดทุกด�าน โดยการถ"ายทอดความรู�ของวิทยากรมีความชัดเจนมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด (4.20) รองลงมา คือ ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา การเชื่อมโยงเนื้อหาใน
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โปรแกรม มีความครบถ�วนของเนื้อหาในโปรแกรม การใช�เวลาตามท่ีกําหนดไว� การตอบข�อซักถามใน
โปรแกรม มีความพึงพอใจอยู"ในระดับเท"ากัน (4.13) ตามลําดับ 
  ด�านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร โดยรวมอยู"ในระดับมากท่ีสุด (4.25) หากพิจารณาเปAน
รายข�อพบว"า ความพร�อมของอุปกรณ'โสตทัศนูปกรณ'มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด (4.47) รองลงมาคือ 
สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม (4.40) และระยะเวลาในโปรแกรมมีความเหมาะสม และอาหาร 
มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู"ในระดับเท"ากัน (4.07) ตามลําดับ 
  ด�านความรู�ความเข�าใจ โดยรวมอยู"ในระดับมาก หากพิจารณาเปAนรายข�อพบว"าความรู� 
ความเข�าใจในเรื่องนี้ หลังการเข�าร"วมโปรแกรม มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด (4.33) รองลงมาคือความรู� 
ความเข�าใจในเรื่องนี้ ก"อน การอบรม (3.33) ตามลําดับ 
  ด�านการนําความรู�ไปใช� โดยรวมมีความพึงพอใจอยู"ในระดับมากท่ีสุด หากพิจารณาเปAน
รายข�อพบว"า มีความมั่นใจและสามารถนําความรู�ที่ได�รับไปใช�ได�มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด (4.73) 
รองลงมาคือ สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต'ใช�ในการปฏิบัติงานได� (4.60) และสามารถนําความรู�
ไปเผยแพร"/ถ"ายทอดได� (4.47) ตามลําดับ 
 ส�วนท่ี 2 การประเมินการเรียนรู� 
 ส"วนท่ี 2 เปAนการประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เข�าร"วมโปรแกรม ก"อนและหลังของ
ผู�เข�าร"วมโปรแกรมต"อโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกผ"านกระบวนการ
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ"มอสังหาริมทรัพย' ดังตารางท่ี 38 
 
ตารางท่ี 38 สรุปผลคะแนนการทําแบบทดสอบเปรียบเทียบก"อนและหลังการทดลองโปรแกรม 

ผู�เข�าอบรมท"านท่ี 
คะแนน ค"าความต"างคะแนนแต"ละคู" 

(X2) – (X1) 
(D) 

ก"อน (X1) หลัง (X2) 

1 11 34 23 
2 12 29 17 
3 17 29 12 
4 13 19 6 
5 13 31 18 
6 9 25 16 
7 10 32 22 
8 15 29 14 
9 14 23 9 
10 9 30 21 

 
 
 
 



214 
 

  

ตารางท่ี 38 สรุปผลคะแนนการทําแบบทดสอบเปรียบเทียบก"อนและหลังการทดลองโปรแกรม (ต"อ) 

ผู�เข�าอบรมท"านท่ี 
คะแนน ค"าความต"างคะแนนแต"ละคู" 

(X2) – (X1) 
(D) 

ก"อน (X1) หลัง (X2) 

11 17 24 7 
12 12 32 20 
13 11 26 15 
14 14 27 13 
15 13 28 15 

เฉลี่ย 12.67 27.87 15.2 
 
 จากตารางท่ี 38 ผู�วิจัยได�นําผลการทําแบบทดสอบก"อนและหลังการทดลองโปรแกรม
ของผู�เข�าร"วมโปรแกรมแต"ละราย มาดําเนินการวิเคราะห'ว"าผู�เข�าร"วมโปรแกรมมีความรู�เพ่ิมข้ึนหรือไม"
หลังจากเข�าร"วมโปรแกรม โดยใช�สถิติ The McNemar Test และมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐาน 
 H0 : ผู�เข�าร"วมโปรแกรมมีความรู�ไม"เปลี่ยนแปลง 
 H1 : ผู�เข�าร"วมโปรแกรมมีความรู�เปลี่ยนแปลง 
 ผลการตรวจสอบความแตกต"างระหว"างการประเมินความรู�ของผู�เข�าร"วมโปรแกรม โดย
ใช�การวิเคราะห'ด�วยสถิติ The McNemar Test แสดงได�ตามตาราง ท่ี 39 
 
ตารางท่ี 39 ผลการตรวจสอบความแตกต"างระหว"างการประเมินความรู�ของผู�เข�าร"วมโปรแกรม ก"อน

และหลังเข�าร"วมโปรแกรม กลุ"มทดลอง 
การประเมินความรู�ของผู�เข�าร�วม

โปรแกรม 
จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Z-test p-value 

ก"อนเข�าร"วมโปรแกรม 15 0.00 3.408** 
 

0.001 
หลังเข�าร"วมโปรแกรม 15 8.00 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 39 จะเห็นได�ว"า เม่ือตรวจสอบความแตกต"างระหว"างการประเมินความรู�
ของผู�เข�าร"วมโปรแกรม กลุ"มทดลอง จําแนกตามก"อนและหลังเข�าร"วมโปรแกรม พบว"า ความรู�ของ
ผู�เข�าร"วมโปรแกรม หลังเข�าร"วมโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
(Z-test = 3.408, p-value = 0.001) ซ่ึงค"า p-value น�อยกว"า 0.01 หมายความว"า โปรแกรม
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกผ"านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ"ม
อสังหาริมทรัพย' ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใช�ได�อย"างมีประสิทธิภาพ 
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 ส�วนท่ี 3 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� 
  หลังจากนําโปรแกรมไปทดลองใช� ผู�วิจัยได�ดําเนินการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� 
เพ่ือให�ทราบว"า ผู�เข�าร"วมโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู�หรือไม" (ดูตารางท่ี 40) 

1. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู�ของกลุ�มทดลองก�อนและหลังการเข�าโปรแกรม 
 

ตารางท่ี 40 ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก"อนและหลังการเข�าโปรแกรม 

ผู�เข�าอบรม 
ท"านท่ี 

คะแนน ค"าความต"างของคะแนน 
(X2) - (X1)  

(D) 
ก"อนเข�าโปรแกรม (X1) หลังเข�าโปรแกรม (X2) 

1 104 124 20 
2 78 117 39 
3 28 71 43 
4 59 79 20 
5 26 36 10 
6 30 37 7 
7 36 49 13 
8 14 26 12 
9 14 25 11 
10 35 116 81 
11 24 64 40 
12 31 56 25 
13 7 61 54 
14 8 78 70 
15 41 82 41 

เฉลี่ย 35.67 68.07 32.40 
 
   จากตารางท่ี 40 ผู�วิจัยได�นําผลคะแนนจากการแสดงพฤติกรรมก"อนและหลังการเข�า
โปรแกรม พบว"า คะแนนการแสดงพฤติกรรมหลัง  (เฉลี่ย 68.07) เข�าโปรแกรมสูงกว"าก"อนเข�าโปรแกรม  
(เฉลี่ย 35.67)  จากนั้นผู�วิจัยจึงได�นํามาสรุปผลในภาพรวมได�ดังนี้ 
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ตารางท่ี 41 ค"าคะแนนของพฤติกรรมการให�ข�อมูลป#อนกลับการทํางานก"อนและหลังการเข�าโปรแกรม 

คําถาม ช"วงเวลา 
การแสดง
พฤติกรรม 

ภาวะผู�นํา 
1. เปAนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า ก"อนเข�าโปรแกรม 81 

หลังเข�าโปรแกรม 85 
2. กล�าตัดสินใจ ก"อนเข�าโปรแกรม 71 

หลังเข�าโปรแกรม 104 
3. ริเริ่มสิ่งใหม" ก"อนเข�าโปรแกรม 73 

หลังเข�าโปรแกรม 100 
เทคนิคการขาย 
1. มีทักษะการเจรจาต"อรอง ก"อนเข�าโปรแกรม 86 

หลังเข�าโปรแกรม 117 
2. ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ีเหมาะกับลูกค�า ก"อนเข�าโปรแกรม 79 

หลังเข�าโปรแกรม 106 
3. หม่ันพัฒนา ใฝ|รู� เรียนรู� ก"อนเข�าโปรแกรม 92 

หลังเข�าโปรแกรม 120 
มุ�งเปKาหมาย 
1. มีทัศนคติท่ีดีในการขาย ก"อนเข�าโปรแกรม 82 

หลังเข�าโปรแกรม 127 
2. วางแผนการขาย ก"อนเข�าโปรแกรม 81 

หลังเข�าโปรแกรม 113 
บุคลิกภาพ 
1. หน�าตา (Appearance) แต"งหน�า หวีผม, การแต"งกาย ก"อนเข�าโปรแกรม 84 

หลังเข�าโปรแกรม 79 
2. กิริยาท"าทาง (Manner) การพูด ชัดเจน เข�าใจง"าย ออก
เสียงถูกต�อง  นั่ง ยืน ไหว� อ"อนน�อมและจริงใจ รวมถึงเชื่อถือ
ไว�ใจได� (Dependability), ซ่ือสัตย' 

ก"อนเข�าโปรแกรม 92 
หลังเข�าโปรแกรม 

113 
กระตือรือร�น 
1. ตอบสนองการบริการและแก�ปnญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว ก"อนเข�าโปรแกรม 97 

หลังเข�าโปรแกรม 135 
2. เอาใจเขามาใส"ใจเรา ก"อนเข�าโปรแกรม 105 

หลังเข�าโปรแกรม 132 
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ตารางท่ี 41 ค"าคะแนนของพฤติกรรมการให�ข�อมูลป#อนกลับการทํางานก"อนและหลังการเข�าโปรแกรม 
(ต"อ) 

คําถาม ช"วงเวลา 
การแสดง
พฤติกรรม 

มนุษยสัมพันธO 
1. ปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า ก"อนเข�าโปรแกรม 109 

หลังเข�าโปรแกรม 128 
2. อารมณ'ขัน อารมณ'ดี สร�างบรรยากาศ ก"อนเข�าโปรแกรม 104 

หลังเข�าโปรแกรม 129 
ค"าคะแนนรวมเฉลี่ย ก"อนเข�าโปรแกรม      91.29  

หลังเข�าโปรแกรม    116.50  
 
  จากตารางท่ี 41 ก"อนเข�าโปรแกรมพบว"า นักขายมีระดับการปฏิบัติด�านภาวะผู�นํา 
ประกอบด�วย การเปAนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า กล�าตัดสินใจ ริเริ่มสิ่งใหม" มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 
81, 71 และ 73 ในขณะท่ีหลังเข�าโปรแกรม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 85, 104 และ 100 
   สําหรับด�านเทคนิคการขาย ประกอบด�วย การมีทักษะการเจรจาต"อรอง ปรับเปลี่ยน
เทคนิคการขายท่ีเหมาะกับลูกค�า และหม่ันพัฒนา ใฝ|รู� เรียนรู� มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 86, 79 และ 92 
ในขณะท่ีหลังฝPกอบรม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 117, 106 และ 120 
   ด�านมุ"งเป#าหมาย ประกอบด�วย การมีทัศนคติท่ีดีในการขาย และวางแผนการขาย มี
ค"าคะแนนอยู"ท่ี 82 และ 81 ในขณะท่ีหลังฝPกอบรม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 127 และ 113 
   ด�านบุคลิกภาพ  ประกอบด�วย หน�าตา (Appearance) แต"งหน�า หวีผม, การแต"งกาย 
และกิริยาท"าทาง (Manner) การพูด ชัดเจน เข�าใจง"าย, ออกเสียงถูกต�อง,  นั่ง,ยืน, ไหว�, อ"อนน�อม
และจริงใจ รวมถึงเชื่อถือไว�ใจได� (Dependability), ซ่ือสัตย' มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 84 และ 92 ในขณะท่ี
หลังฝPกอบรม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 79 และ 113 
   ด�านกระตือรือร�น ประกอบด�วย การตอบสนองการบริการและแก�ปnญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว 
และเอาใจเขามาใส"ใจเรามีค"าคะแนนอยู"ท่ี 97 และ 105 ในขณะท่ีหลังฝPกอบรม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 135 
132 
    และด�านมนุษยสัมพันธ'ประกอบด�วย การปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า 
และอารมณ'ขัน อารมณ'ดี สร�างบรรยากาศมีค"าคะแนนอยู"ท่ี 109 และ104 ในขณะท่ีหลังฝPกอบรม มี
ค"าคะแนนอยู"ท่ี 128 และ 129 
  จากตารางท่ี 41 ผู�วิจัยได�นําผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมา
ต้ังสมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู� ดังนี้ 
  สมมติฐาน 
  H0 : ผู�เข�าร"วมโปรแกรมมีพฤติกรรมของนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกไม"เปลี่ยนแปลง 
  H1 : ผู�เข�าร"วมโปรแกรมมีพฤติกรรมของนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกเปลี่ยนแปลง 
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   ผลการตรวจสอบความแต"ต"างระหว"างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เข�าร"วม
โปรแกรม โดยใช�การวิเคราะห'ด�วยสถิติ The McNemar Test แสดงได�ตามตารางท่ี 42 
 

ตารางท่ี 42 ผลการตรวจสอบความแตกต"างระหว"างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เข�าร"วม
โปรแกรม ก"อนและหลังเข�าร"วมโปรแกรม กลุ"มทดลอง 

การประเมินความรู�ของผู�เข�าร�วม
โปรแกรม 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Z-test p-value 

ก"อนเข�าร"วมโปรแกรม 15 7.92 3.173** 
 

0.002 
หลังเข�าร"วมโปรแกรม 15 2.00 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 42 จะเห็นได�ว"า เม่ือตรวจสอบความแต"ต"างระหว"างการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู�เข�าร"วมโปรแกรม กลุ"มทดลอง จําแนกตามก"อนและหลังเข�าร"วมโปรแกรม พบว"า
พฤติกรรมของนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกของผู�เข�าร"วมโปรแกรม หลังเข�าร"วมโปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.173, p-value = 0.002) ซ่ึงค"า 
p-value น�อยกว"า 0.01หมายความว"า โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก
ผ"านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ"มอสังหาริมทรัพย' ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปในการ
อบรมได�อย"างมีประสิทธิภาพ  

2. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู�ของกลุ�มทดลองและกลุ�มควบคุม 
 
ตารางท่ี 43 ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ"มทดลองและกลุ"มควบคุม 

ผู�เข�าร"วมโปรแกรม 
ท"านท่ี 

คะแนน ค"าความต"างของคะแนน 
(X2) - (X1)  

(D) 
กลุ"มทดลอง กลุ"มควบคุม 

1 56.67 42.42 14.25 
2 57 36.35 20.65 
3 47.67 15.6 32.07 
4 39 37.12 1.88 
5 44 27.24 16.76 
6 47.33 29.56 17.77 
7 31 10.89 20.11 
8 78.67 38.54 40.13 
9 66.67 49.71 16.96 
10 74.33 36.32 38.01 
11 84 29.11 54.89 
12 76.67 39.33 37.34 
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ตารางท่ี 43 ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ"มทดลองและกลุ"มควบคุม (ต"อ) 

ผู�เข�าร"วมโปรแกรม 
ท"านท่ี 

คะแนน ค"าความต"างของคะแนน 
(X2) - (X1)  

(D) 
กลุ"มทดลอง กลุ"มควบคุม 

13 61.67 38.45 23.22 
14 77 38.67 38.33 
15 71 32.6 38.4 

เฉลี่ย    60.85     33.46     27.38  
 
   จากตารางท่ี 43 ผู�วิจัยได�นําผลคะแนนจากการแสดงพฤติกรรมกลุ"มควบคุมและกลุ"ม
ทดลองพบว"า คะแนนการแสดงพฤติกรรมกลุ"มทดลองสูงกว"ากลุ"มควบคุม โดยจากคะแนนดังกล"าวผู�วิจัย
ได�คัดเลือกกลุ"มทดลองท่ีมีคะแนนสูงสุดใน 5 อันดับแรกไปดําเนินการทดสอบแบบสอบถามจิตวิทยากับ 
ต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก 
   จากนั้นผู�วิจัยจึงได�นํามาสรุปผลในภาพรวมได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 44 ค"าคะแนนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ"มทดลองและกลุ"มควบคุม 

คําถาม กลุ"ม 
การแสดง
พฤติกรรม 

ภาวะผู�นํา 
1. เปAนท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า กลุ"มทดลอง 98.21 

กลุ"มควบคุม 77.00 
2. กล�าตัดสินใจ กลุ"มทดลอง 87.43 

กลุ"มควบคุม 82.67 
3. ริเริ่มสิ่งใหม" กลุ"มทดลอง 95.67 

กลุ"มควบคุม 74.67 
เทคนิคการขาย 
1. มีทักษะการเจรจาต"อรอง กลุ"มทดลอง 96.45 

กลุ"มควบคุม 84.67 
2. ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ีเหมาะกับลูกค�า กลุ"มทดลอง 85.43 

กลุ"มควบคุม 77.67 
3. หม่ันพัฒนา ใฝ|รู� เรียนรู� กลุ"มทดลอง 79.86 

กลุ"มควบคุม 91.67 
มุ�งเปKาหมาย 
1. มีทัศนคติท่ีดีในการขาย กลุ"มทดลอง 97.86 

กลุ"มควบคุม 86.00 
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ตารางท่ี 44 ค"าคะแนนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ"มทดลองและกลุ"มควบคุม 

คําถาม กลุ"ม 
การแสดง
พฤติกรรม 

2. วางแผนการขาย กลุ"มทดลอง 87.97 
กลุ"มควบคุม 70.67 

บุคลิกภาพ 
1. หน�าตา (Appearance) แต"งหน�า หวีผม การแต"งกาย กลุ"มทดลอง 75.78 

กลุ"มควบคุม 94.33 
2. กิริยาท"าทาง (Manner) การพูด ชัดเจน เข�าใจง"าย ออก
เสียงถูกต�อง นั่ง ยืน ไหว� อ"อนน�อมและจริงใจ รวมถึงเชื่อถือ
ไว�ใจได� (Dependability) ซ่ือสัตย' 

กลุ"มทดลอง 83.67 
 

กลุ"มควบคุม 86.67 
กระตือรือร�น 
1. ตอบสนองการบริการและแก�ปnญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว กลุ"มทดลอง 87.98 

กลุ"มควบคุม 46.67 
2. เอาใจเขามาใส"ใจเรา กลุ"มทดลอง 90.65 

กลุ"มควบคุม 42.00 
มนุษยสัมพันธO 
1. ปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า กลุ"มทดลอง 94.06 

กลุ"มควบคุม 49.33 
2. อารมณ'ขัน อารมณ'ดี สร�างบรรยากาศ กลุ"มทดลอง 98.60 

กลุ"มควบคุม 57.00 
ค"าคะแนนรวมเฉลี่ย กลุ"มทดลอง 89.97 

กลุ"มควบคุม 65.29 
 
  จากตารางท่ี 44 กลุ"มทดลอง มีระดับการปฏิบัติด�านภาวะผู�นํา ประกอบด�วย การเปAน
ท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค�า กล�าตัดสินใจ ริเริ่มสิ่งใหม" มีค"าคะแนนอยู"ท่ี  98.21, 87.43 และ 
95.67 ในขณะท่ีกลุ"มควบคุม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 77.00, 82.67 และ 74.67 
  สําหรับด�านเทคนิคการขาย ประกอบด�วย การมีทักษะการเจรจาต"อรอง ปรับเปลี่ยน
เทคนิคการขายท่ีเหมาะกับลูกค�า และหม่ันพัฒนา ใฝ|รู� เรียนรู� กลุ"มทดลอง มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 96.45, 
85.43 และ 79.86 ในขณะท่ีกลุ"มควบคุม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 84.67, 77.67 และ 91.67 
   ด�านมุ"งเป#าหมาย ประกอบด�วย การมีทัศนคติท่ีดีในการขาย และวางแผนการขาย กลุ"ม
ทดลอง มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 97.86 และ 87.97 ในขณะท่ีกลุ"มควบคุม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 86.00 และ 70.67 
   ด�านบุคลิกภาพ  ประกอบด�วย หน�าตา (Appearance) แต"งหน�า หวีผม, การแต"งกาย 
และกิริยาท"าทาง (Manner) การพูด ชัดเจน เข�าใจง"าย, ออกเสียงถูกต�อง,  นั่ง,ยืน, ไหว�, อ"อนน�อมและ
จริงใจ รวมถึงเชื่อถือไว�ใจได� (Dependability), ซ่ือสัตย' กลุ"มทดลอง มีค"าคะแนนอยู"ท่ี  75.78 และ 
83.67 ในขณะท่ีกลุ"มควบคุม มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 94.33 และ 86.67 
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   ด�านกระตือรือร�น ประกอบด�วย การตอบสนองการบริการและแก�ปnญหาให�ลูกค�ารวดเร็ว 
และเอาใจเขามาใส"ใจเรา กลุ"มทดลอง มีค"าคะแนนอยู"ท่ี 87.98 และ 90.65 ในขณะท่ีกลุ"มควบคุม มีค"า
คะแนนอยู"ท่ี  46.67 และ 42.00 
  และด�านมนุษยสัมพันธ'ประกอบด�วย การปรับตนเองเข�ากับทุกคนในทีมและลูกค�า 
และอารมณ'ขัน อารมณ'ดี สร�างบรรยากาศมีค"าคะแนนอยู"ท่ี 4.06 และ 98.60  ในขณะท่ีหลังฝPกอบรม 
มีค"าคะแนนอยู"ท่ี  49.33 และ  57.00 
  จากตารางท่ี 45 ผู�วิจัยได�นําผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมา
ต้ังสมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ ดังนี้ 
  สมมติฐาน 
  H0 : กลุ"มทดลองมีพฤติกรรมของนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกไม"แตกต"างจากกลุ"มควบคุม 
  H1 : กลุ"มทดลองมีพฤติกรรมของนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกแตกต"างจากกลุ"มควบคุม 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังข�อมูลท่ีปรากฏ (ดูตาราง 22) 
  ผลการตรวจสอบความแต"ต"างระหว"างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เข�าร"วม
โปรแกรม ระหว"างกลุ"มควบคุมกลุ"มทดลอง โดยใช�การวิเคราะห'ด�วยสถิติทดสอบแมน-วิทนีย' ยูแสดง
ได�ตามตาราง ท่ี 45 
 

ตารางท่ี 45 ผลการตรวจสอบความแตกต"างระหว"างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เข�าร"วม
โปรแกรม ก"อนและหลังเข�าร"วมโปรแกรม กลุ"มควบคุมและกลุ"มทดลอง 

การประเมินความรู�ของ
ผู�เข�าร�วมโปรแกรม 

จํานวน 
(คน) 

Mean 
Rank 

Mann – 
Whitney U 

Z-test 
p-

value 
กลุ"มควบคุม 15 7.50 0.000 4.505** 

 
0.000 

กลุ"มทดลอง 15 21.50 
หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 45 จะเห็นได�ว"า เม่ือตรวจสอบความแต"ต"างระหว"างการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู�เข�าร"วมโปรแกรม กลุ"มควบคุมและกลุ"มทดลอง จําแนกตามก"อนและหลังเข�าร"วม
โปรแกรม พบว"า กลุ"มทดลอง มีผลคะแนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูงกว"ากลุ"มควบคุม อย"างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = 4.505, p-value = 
0.000) หมายความว"า โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกผ"านกระบวนการ
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ"มอสังหาริมทรัพย' ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปใช�ได�อย"างมีประสิทธิภาพ   
   ส�วนท่ี 4 การประเมินผลลัพธOจากการเข�าโปรแกรม 
   ส"วนท่ี 4 เปAนการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมกลุ"มทดลองเทียบเคียงกับ ต�นแบบ
ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก 
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ตารางท่ี 46 สรุปผลคะแนนการทําแบบทดสอบเปรียบเทียบก"อนและหลังการเข�าโปรแกรม 
ผู�เข�าอบรมท"านท่ี คะแนนท่ีได�จากการทําแบบทดสอบจิตวิทยา ระดับศักยภาพนักขายเชิงรุก 
Mirror Reactor 55 มีศักยภาพสูง 
กลุ"มทดลอง 1 49 มีศักยภาพสูง 
กลุ"มทดลอง 2 35 มีศักยภาพปานกลาง 
กลุ"มทดลอง 3 51 มีศักยภาพสูง 
กลุ"มทดลอง 4 50 มีศักยภาพสูง 
กลุ"มทดลอง 5 40 มีศักยภาพสูง 

หมายเหตุ:  
 ผู�ท่ีได�คะแนนต้ังแต" 1-20 อยู"ในระดับของการมีศักยภาพน�อย 
   ผู�ท่ีได�คะแนนต้ังแต" 21-40 อยู"ในระดับของการมีศักยภาพปานกลาง 
 ผู�ท่ีได�คะแนนต้ังแต" 41-60 อยู"ในระดับของการมีศักยภาพสูง 
 

 จากตารางท่ี 46 ผู�วิจัยได�นําผลการทําแบบทดสอบจิตวิทยาไปให�กับ Mirror Reactor ท่ี
เปAนต�นแบบนักขายเชิงรุกได�ทดสอบหลังจากดูหนังสั้นท่ีผู�วิจัยได�พัฒนาข้ึน ควบคู"กับกลุ"มทดลองท่ีผ"าน
การฝPกอบรมและมีศักยภาพสูงสุด 5 อันดับ พบว"า กลุ"มทดลองจํานวน 4 คน เม่ือทําแบบทดสอบ
จิตวิทยาแล�ว พบว"า มีศักยภาพเทียบเท"ากับ Mirror Reactor ท่ีเปAนต�นแบบนักขายเชิงรุก คือ มี
ศักยภาพอยู"ในระดับสูง 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปราย และข�อเสนอแนะ 
 

  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย)” มีวัตถุประสงค)คือ 1) เพ่ือศึกษาองค)ประกอบ
ของการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) 2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ       
นักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) และ 3) เพ่ือทดลองใช�และประเมินผลการ
พัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย) เป6นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ%มเป&าหมายของ
การวิจัย แบ%งกลุ%มเป&าหมายการวิจัยออกได�เป6น 2 กลุ%ม คือ กลุ%มทดลอง และกลุ%มควบคุม กลุ%มละ    
15 คน เป6นพนักงานขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ท่ีอยู%ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรอบ
แนวคิดการทําวิจัยประกอบด�วย 3 ข้ันตอน ประกอบด�วย ข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 การทบทวนเอกสาร 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ผลการวิจัยจากข้ันตอนนี้คือ องค)ประกอบของ
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก และร%างโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรม และงาน 
(Task) ของโปรแกรม และข้ันตอนการวิจัยท่ี 2 การตรวจสอบ และทดลองโปรแกรมปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) 
ผลการวิจัยจากข้ันตอนนี้คือ การทดลองโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก 
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม และผลคะแนนเปรียบเทียบศักยภาพนักขายแบบมุ%ง
เป&าหมายของกลุ%มทดลองและกลุ%มควบคุม และขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลลัพธ)และการสรุปผล
โปรแกรม ผลการวิจัยจากขั้นตอนนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม และโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย)
ฉบับสมบูรณ) พร�อมเผยแพร%และนําไปใช�งานไดัอย%างมีประสิทธภาพตามผลสรุปการวิจัย และเพ่ือเป6น
ประโยชน)ต%อองค)การ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย)ในภาพรวมต%อไป โดยมีรายละเอียดดังต%อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัยและพัฒนา 

1. สรุปผลข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 คือ การทบทวนเอกสาร กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และ
พัฒนารายละเอียดโปรแกรม สําหรับข้ันตอนนี้แบ%งข้ันตอนการวิจัยได� 2 ข้ันตอนย%อย ประกอบด�วย 
6.1 การทบทวนเอกสาร และกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข�องซึ่งเป6นแนวคิดและทฤษฎีที่ผู �วิจัยศึกษาและเป6นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา
โปรแกรม โดยผลที่ได�คือ องค)ประกอบหลักและองค)ประกอบย%อยของศักยภาพนักขาย แบบมุ%ง
เป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) และ 6.2 การพัฒนารายละเอียดโปรแกรม ผู�วิจัยได�สร�าง
รายละเอียดโปรแกรม โดยวิธีการสัมภาษณ)เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช�แบบสัมภาษณ)
จิตวิทยาเชิงลึก สัมภาษณ)ประสบการณ)ท่ีมาจากความทรงจําระยะยาว (Long Term Memory) ของ
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ผู�เชี่ยวชาญ ท่ีเป6นต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก(Mirror Reactor) จากนั้นถอด
บทเรียน โดยผลท่ีได�คือ แนวทางการปฏิบัติ ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก และตัวบ%งชี้ 
รูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสม ของโปรแกรมในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก 
จากนั้นสังเคราะห)ข้ึนรูปเป6นร%างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย) ซึ่งผลที่ได�คือร%างโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย งาน (Task) ในโปรแกรม 
เอกสารประกอบโปรแกรม ดังภาพท่ี 68 แสดงงาน (Task) ในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 68 สรุปงาน (Task) ในโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ

มุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ 
 

2. สรุปผลข้ันตอนการวิจัยท่ี 2 การตรวจสอบและทดลองโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน 
ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) โดยแบ%งเป6น 2 
ข้ันตอนย%อย ประกอบด�วย 6.2.1การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม และ 6.2.2 การทดสอบ
โปรแกรมรายละเอียดดังต%อไปนี้ 

2.1 การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม ประกอบด�วย วิธีการดําเนินการ 2 
ข้ันตอน กล%าวคือ 6.2.1.1 การตรวจสอบเบ้ืองต�นและการปรับปรุง (Preliminary field testing and 
revision) การตรวจสอบจัดทําโดยวิธีประยุกต)การสนทนากลุ%ม (Group Discussion) เชิงประเมินให�
เกิดหัวข�อหรือประเด็น เพื่อนําไปตรวจสอบในขั้นตอนต%อไป ผลที่ได�จากประเด็นนี้คือ ประเด็น
เบ้ืองต�นเพ่ือการปรับปรุง 1) ร%างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ
มุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย)  2) บทภาพยนตร) และ สตอรี่บอร)ด ท่ีแสดงบทบาท
สมมุติ และ 3) เอกสารประกอบโปรแกรม จากนั้นเป6นข้ันตอนท่ี 6.2.1.2 การตรวจสอบครั้งสําคัญ
และการปรับปรุง (Main field testing and revision) เป6นการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล�อง ของ โปรแกรม และเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม โดยผลท่ีได�จากประเด็นนี้คือ 
1) ต�นแบบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ท่ีพร�อมสําหรับการนําไปทดสอบ 2) สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร)หนังสั้น ท่ี

ภาพยนตร)สั้น: บทบาทสมมุติ 

 

 

A 
Attitude 

E 
Knowledge 

K 
Evaluation 

E 
Echo 

รูปแบบการเรียนรู� AKEE Model 
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แสดงบทบาทสมมุติ จํานวน 4 เรื่อง ตามกระบวนการขาย 3) เอกสารประกอบโปรแกรม และสื่อช%วย
จําในการเรียนรู� จากนั้นเข�าสู%การทดสอบโปรแกรม 

2.2 การทดสอบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ
มุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ด�วยการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 
Research) และแบ%งการวัดผลเป6นก%อนการทดลอง (Pre-Test) และวัดผลหลังการทดลอง (Post-
Test) กับกลุ%มทดลองกับกลุ%มควบคุมมีระยะเวลาในการร%วมโปรแกรม 1 วัน  

3. การประเมินผลลัพธ)และการสรุปผลโปรแกรม สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย) สรุปได�ดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�ารับร%วมโปรแกรม พบว%า โดยรวมอยู%ในระดับ
มากท่ีสุดเกือบทุกด�าน โดยด�านการนําความรู�ไปใช�มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเป6นอันดับแรก 
รองลงมาคือด�านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร และด�านวิทยากร ตามลําดับ 

3.2 ผลการประเมินการเรียนรู�โปรแกรม พบว%า ผู�เข�าร%วมโปรแกรม มีผลคะแนนการ
วัดความรู�หลังเข�าร%วมโปรแกรมสูงกว%าก%อนเข�าร%วมโปรแกรม อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = 4.674, p-value = 0.000) หมายความว%า 
โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุกผ%านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนใน
กลุ%มอสังหาริมทรัพย) ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปในการอบรมได�อย%างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� หลังจากนําหลักสูตรฝxกอบรมไปทดลองใช� 
ผู�วิจัยได�ดําเนินการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� เพื่อให�ทราบว%า ผู�เข�ารับการฝxกอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการหรือไม% ปรากฏผลดังนี้ 

3.3.1 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู�ของกลุ%มทดลองก%อนและหลังการเข�า
โปรแกรม เม่ือตรวจสอบความแต%ต%างระหว%างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เข�าร%วมโปรแกรม กลุ%ม
ทดลอง จําแนกตามก%อนและหลังเข�าร%วมโปรแกรม พบว%า ผู�เข�าร%วมโปรแกรม มีผลคะแนนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังเข�าร%วมโปรแกรมสูงกว%าก%อนเข�าร%วมโปรแกรม อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 (Mann – Whitney U Test = 25.000, Z-test = 3.356, p-value = 0.001) 
หมายความว%า โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุกผ%านกระบวนการปฏิกิริยา
เชิงสะท�อนในกลุ%มอสังหาริมทรัพย)  ที่ผู� วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถนําไปในการอบรมได�อย%างมี
ประสิทธิภาพ  

3.3.2 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู�ของกลุ%มทดลองและกลุ%มควบคุม พบว%า เม่ือ
ตรวจสอบความแตกต%างระหว%างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เข�าร%วมโปรแกรม กลุ%มควบคุมและ
กลุ%มทดลอง จําแนกตามก%อนและหลังเข�าร%วมโปรแกรม พบว%า กลุ%มทดลอง มีผลคะแนนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูงกว%ากลุ%มควบคุม อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Mann – Whitney 
U Test = 0.000, Z-test = 4.505, p-value = 0.000) หมายความว%า โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุกผ%านกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในกลุ%มอสังหาริมทรัพย) ท่ีผู�วิจัย
พัฒนาข้ึน สามารถนําไปในการอบรมได�อย%างมีประสิทธิภาพ 
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3.4 ผลการประเมินผลลัพธ)จากการเข�าโปรแกรม ผู�วิจัยได�นําแบบทดสอบจิตวิทยาไป
ให�กับต�นแบบศักยภาพนักขายเชิงรุก (Mirror Reactor) ที่เป6นต�นแบบนักขายเชิงรุกได�ทดสอบ
หลังจากดูหนังสั้นท่ีผู�วิจัยได�พัฒนาข้ึน ควบคู%กับกลุ%มทดลองท่ีผ%านการฝxกอบรมและมีศักยภาพสูงสุด 5 
อันดับ พบว%า กลุ%มทดลองจํานวน 3 คน เม่ือทําแบบทดสอบจิตวิทยาแล�ว พบว%า มีศักยภาพเทียบเท%า
กับต�นแบบศักยภาพนักขายเชิงรุก (Breakthrough Mirroring) คือ มีศักยภาพอยู%ในระดับสูง ท้ังนี้เม่ือ
ตรวจสอบด�านประสบการณ)พบว%า ผู�ที่สามารถมีศักยภาพนักขายเชิงรุกเทียบเท%าต�นแบบ มี
ประสบการณ)การทํางานด�านการขาย มาอย%างน�อย 5 ปz  

4. สรุปผลภาพรวมการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) 

ผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย)พบว%า โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการ
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) มีส%วนประกอบสําคัญ 
ดังนี้ ส%วนท่ี 1 บทนํา เป6นส%วนแรกของโปรแกรมซ่ึงประกอบด�วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค)ของ
โปรแกรม และข�อตกลงเบ้ืองต�น ส%วนท่ี 2 รายละเอียดโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ประกอบด�วยรายละเอียดการ
เรียนรู�องค)ประกอบศักยภาพนักขายมุ%งเป&าหมายเชิงรุก 6 ด�านท่ีสําคัญ ประกอบด�วย ภาวะผู�นํา 
เทคนิคการขาย มุ%งเป&าหมาย บุคลิกภาพ กระตือรือร�น และมนุษยสัมพันธ) ผ%านกระบวนการขาย 4 
ด�าน ได�แก% การเตรียมตัว การเป{ดใจ การรับฟ}ง และการป{ดการขาย และการเกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก โดยรับชมภาพสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร)เรื่องสั้นแสดงบทบาท
สมมุติ จํานวน 4 เรื่อง ตามกระบวนการขาย และเพ่ือให�การเรียนรู�เกิดประสิทธิภาพจะต�องมีการ
ควบคุมรูปแบบการเรียนรู� ท้ังหมด 4 องค)ประกอบ ตาม AKEE Model ได�แก% การปรับทัศนคติและ
การเตรียมความพร�อม (Attitude) การให�เนื้อหาความรู� (Knowledge) การเรียนรู�โดยผ%านสื่อ
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน (Echo) และ การประเมินผล (Evaluation) และเอกสารประกอบโปรแกรม 
รวมถึงเครื่องมือ (Toolkit) ช%วยจํา 

นอกจากรายละเอียดโปรแกรมแล�ว ส%วนประกอบต%อไปคือ ส%วนประกอบท่ี 3 
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ
มุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) เป6นเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินในข้ันตอนการทดลอง
โปรแกรม ประกอบด�วยแบบประเมิน แบ%งเป6น 4 ส%วน ดังนี้ 1) การประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�าร%วม
โปรแกรม เป6นการประเมินความพึงพอใจของผู�เข�ารับการฝxกอบรมต%อโปรแกรม 2) การประเมินการ
เรียนรู� เป6นการประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เข�าร%วมโปรแกรม ก%อนและหลังการเข�ารับโปรแกรม 
3) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� การประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก%อนและหลัง
การเข�าโปแรกรม โดยมีการประเมิน 360 องศา จากตัวผู�เข�าร%วมโปรแกรม เพ่ือนท่ีร%วมกิจกรรม และ     
ผู�สังเกตการณ) โดยมีการประเมินท้ังกลุ%มทดลองและกลุ%มควบคุม จากนั้นเปรียบเทียบผลความแตกต%าง 
และ 4) การประเมินผลลัพธ)จากการเข�าโปรแกรม เป6นการประเมินตัวแทนผู�เข�าร%วมโปรแกรม
เปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขาย (Mirror Reactor) พร�อมวิเคราะห)ผลศักยภาพเทียบเท%ากับ
ต�นแบบศักยภาพนักขาย (Breakthrough Mirroring) และส%วนท่ี 4 แนวทางปฏิบัติ ตัวบ%งชี้พฤติกรรม
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ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ประกอบด�วย 1) แนวทางการนําโปรแกรม
ไปใช� 2) เง่ือนไขความสําเร็จของโปรแกรม ดังนั้นจากท่ีกล%าวมา ผู�วิจัยได�สรุปส%วนประกอบโปรแกรม
ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) 
ดังภาพท่ี 69 

 
                               
 
 
 
ส%วนท่ี 2 รายละเอียดโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง 
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 69 สรุปส%วนประกอบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%ง
เป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบ
มุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) มีวัตถุประสงค)สําคัญสําหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ 1. เพ่ือ
ศึกษาองค)ประกอบของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%ง
เป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการ
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) และ 3. เพ่ือทดลองใช�

รูปแบบการเรียนรู� : AKEE Model 

ข้ันตอนเนื้อหาการขาย 

 

 

A 
Attitude 

E 
Knowledg

K 
Evaluation 

E 
Ech

งานในโปรแกรม (Task) 

ภาพยนตร)สั้น: บทบาทสมมุติ 

เอกสารประกอบโปรแกรม 
กลุ%มนําเสนอบนเวี 

สวนท่ี 3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 

ส%วนท่ี 4 แนวทาง เง่ือนไขความสําเร็จโปรแกรม 

ส%วนท่ี 1 บทนํา 
กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค) ข�อตกลงเบ้ืองต�น 
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และประเมินผลโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ผู�วิจัยนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. องค3ประกอบของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ:งเป;าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย3 ประกอบด�วยศักยภาพท่ีสําคัญ 6 ศักยภาพ 
กล%าวคือ ภาวะผู�นํา (Leadership) เทคนิคการขาย (Selling Skills) มุ%งเป&าหมาย (Goal Oriented) 
บุคลิกภาพ (Personality) กระตือรือร�น (Enthusiasm) และมนุษยสัมพันธ) (Human Relation) เป6น
ศักยภาพท่ีมุ%งเน�นให�พนักงานสามารถท่ีเสริมสร�างข้ึนได� หากมีรูปแบบการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม สอดคล�อง
กับผลงานวิจัยของ ฮาโจและคณะ (Harjo et. al, 2013) ท่ีแสดงให�เห็นว%า ผู�รับการอบรมจะสามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถขึ้นได� หากเลือกวธีการที่เหมาะสมในการจัดอบรมโปรแกรม อย%างไรก็ตาม
พนักงานขายท่ีมีศักยภาพ อาจจะมีองค)ประกอบได�หลายด�าน ท้ังท่ีพนักงานขายสามารถท่ีจะควบคุม
ได�ด�วยตัวเองเช%น ความกระตือรือร�น บุคลิกภาพ และองค)ประกอบท่ีไม%สามารถควบคุมได� เช%น การ
ได�รับสนับสนุนจากองค)การ (Perceived Organizational Support) ซ่ึงข้ึนอยู%กับแต%ละองค)การจะ
สนับสนุนมากน�อยหรือให�ความสําคัญเพียงใด ซ่ึงสอดคล�องกับผลงานวิจัยของ โรแวน และ ชีส 
(Rowan and Seiss, 2012) ท่ีชี้ให�เห็นว%า การพัฒนาโปรแกรมท่ีขาดการสนับสนุนจากองค)การท่ี
เหมาะสม จะบรรลุประสิทธิภาพได�น�อยกว%า  

  นอกจากการสนับสนุนจากองค)การแล�ว ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู�วิจัย มุ%งเน�นสังเคราะห)
องค)ประกอบศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ซ่ึงหมายถึงจุดแข็งท่ีพนักงานจําเป6นต�องมี และ
องค)ประกอบของโอกาส ที่จะช%วยเสริมความมีศักยภาพของพนักงานมีประสิทธิภาพข้ึนได� ซ่ึง
สอดคล�องกับเคนด้ีและคณะ (Kennedy and Dresser, 2005) ท่ีพบว%าศักยภาพของพนักงานทําให�
องค)การประสบความสําเร็จได� อย%างไรก็ตามในงานวิจัย ยังพบข�อแตกต%างสําคัญเรื่ององค)ประกอบ
ศักยภาพนักขายโดยทั่วไป ที่ในงานวิจัยมักจะเน�นเรื่องการสร�างเสริมในบางศักยภาพ แต%ไม%ได�
ครอบคลุม เหมือนงานวิจัยชิ้นนี้ท่ีมีมิติด�านศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุกนี้ ท่ีสังเคราะห)จาก
การทบทวนวรรณกรรม และสัมภาษณ)เชิงลึก เพื่อถอดบทเรียนจากผู�เชี่ยวชาญด�านงานขายอย%าง
แท�จริง ดังนั้นองค)ประกอบศักยภาพนักขายจึงมีความเหมาะสมและครบถ�วน เพียงพอต%อการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับพนักงานขายในองค)การได�  

2. การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ      
มุ:งเป;าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย3 การพัฒนาโปรแกรม ได�ดําเนินการสังเคราะห)ข้ึนรูป
จากแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร�าง ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ผ%านปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน และสังเคราะห)ข้ึนรูปเป6นร%างโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ท่ีพัฒนาจากแนวคิดเชิงประยุกต)ของทฤษฎีเซลล)
กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) (Rizzolatti and Sinigaglia, 2006) ซ่ึงผู�เข�าร%วมโปรแกรมได�
รับชมสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร)สั้น ท่ีต�นแบบได�แสดงศักยภาพนนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก จะ
เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน (Mirror Reaction) แสดงพฤติกรรมที่มีความเข�าใจถึงความรู�สึกร%วมตาม
ต�นแบบท่ีได�เห็น และปฏิบัติตามความสําเร็จของต�นแบบศักยภาพด�วยความเข�าใจ ซ่ึงจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ทฤษฎีเซลล)กระจกเงา มักเป6นงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการ
รักษาโรค ท่ีใช�ในวงการแพทย) จึงไม%ค%อยค�นพบงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเซลล)กระจกเงาสะท�อน มาใช�ใน
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งานวิจัยด�านการจัดการ อาจกล%าวได�ว%า งานวิจัยชิ้นนี้ เป6นงานวิจัยระยะเริ่มแรก ของการนําแนวคิด
เชิงประยุกต)จากทฤษฎีเซลล)กระจกเงา มาใช�ในการอธิบายเนื้องานวิจัย นอกจากต�นแบบโปรแกรมแล�ว 
ยังมีเอกสารประกอบโปรแกรม รวมถึงรูปแบบการเรียนรู�ตาม Akee Model ได�แก% การปรับทัศนคติ
และการเตรียมความพร�อม การให�เนื้อหาความรู� การเรียนรู�โดยผ%านสื่อปฏิกิริยาเชิงสะท�อน และการ
ประเมินผล เพ่ือนําไปใช�ประกอบการทดลองโปรแกรม สอดคล�องกับ โปรชาสกาและดิเซอเมนเต% 
(Prochaska and Diclemente, 1983) ท่ีอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต�องเป6นไปอย%างมี
กระบวนการ โดยใช�รูปแบบการเรียนรู�ท่ีสําคัญ นั่นคือ การการเริ่มโปรแกรมต�องมีการเตรียมความ
พร�อมด�านความคิด และละลายพฤติกรรมของผู�เข�าร%วมโปรแกรมก%อน ซ่ึงสอดคล�องกับ แซนด) และ 
ซอร)เรนสัน (Zand E. and Seren E., 1975) ท่ีกล%าวถึงข้ันตอนการสลายแนวคิดและวีธ�การแบบเดิม
ก%อนเข�าสู%กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามโปรแกรม ซ่ึงผลจากการประเมินพบว%ารูปแบบการเรียนรู�เพ่ือ
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก มีประสิทธิภาพท่ีดี พร�อมสําหรับการนําไปใช�งาน
ได�ต%อไป 

  เม่ือกล%าวถึงโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบ            
มุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ป}จจัยสําคัญท่ีต�องพิจารณาประกอบโปรแกรม คือ งาน 
(Task) ในโปรแกรม เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก โดยกระบวนการนี้มุ%งเน�น
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนเป6นข้ันตอน สอดคล�องกับ คอมมิน และวอรี่ (Commins and Worley, 
2005) ท่ีมุ%งเน�นการเปลี่ยนแปลงจากการเข�าร%วมโปรแกรมอย%างมีการวางแผนและข้ันตอนอย%างรัดกุม 
ท้ังนี้งานในโปรแกรม ประกอบด�วย สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร)สั้น แสดงบทบาทสมมุติ ศักยภาพนักขาย
แบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ซ่ึงจะก%อให�เกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ท้ังนี้ควบคุมกระบวนการโปรแกรมด�วย
รูปแบบการเรียนรู�ตาม AKE  Model  

  งานในโปรแกรม สามารถอภิปรายการทํางานได�ดังนี้คือ สื่อมัลติมีเดียจะแสดง
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ตามกระบวนการขาย 4 ข้ันตอน ผ%านรูปแบบการเรียนรู�ตาม 
AKEE Model เม่ือผู�เข�าร%วมโปรแกรมรับชมจะเกิดปฏิกิริยาเชิงสะท�อน (Mirror Reaction) และแสดง
พฤติกรรมท่ีมีความเข�าใจถึงความรู�สึกร%วมตามต�นแบบท่ีได�เห็น และปฏิบัติตามความสําเร็จของ
ต�นแบบศักยภาพด�วยความเข�าใจ และประเมินผลลัพธ)ตอบกลับด�วยการประยุกต)การประเมินผลโดย
อ�อมของโปรแกรม จากการวัดศักยภาพผู�เข�าร%วมโปรแกรม เทียบเท%าต�นแบบศักยภาพนักขายเชิงรุก 
(Breakthrough Mirroring) และพบว%าสามารถเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุกได�จริง
ตามผลการวิจัย สามารถสรุปรูปแบบความสัมพันธ)ของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการ
เสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%เป&าหมายเชิงรุก ได�ดังภาพท่ี 70 
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ภาพท่ี 70 รูปแบบความสัมพันธ)ของโปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขาย แบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก  

 
3. ประสิทธิภาพของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย

แบบมุ:งเป;าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย3 เพ่ือให�โปรแกรมสามารถสะท�อนศักยภาพนัก
ขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ผู�วิจัยจึงได�มีการตรวจสอบร%างโปรแกรมและเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมซึ่งสอดคล�องกับบอร)กและกอลล) (Borg, Gall and Gall, 2007) ซ่ึงได�เสนอ
แนวทางในการตรวจสอบ และผู�วิจัยได�ประยุกต)เป6นแนวทางในการตรวจสอบ โดยแบ%งได�เป6น 2 ข้ันตอน 
กล%าวคือ 1) การตรวจสอบเบ้ืองต�นและการปรับปรุง (Preliminary field testing and revision) และ       
2) การตรวจสอบครั้งสําคัญและการปรับปรุง (Main field testing and revision) และได�สร�างเครื่องมือ
เพ่ือวัดประสิทธิภาพโปรแกรมเป6นลําดับข้ัน สอดคล�องตามแนวคิดของ รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของ Kirkpatrick (1998) โดยมีการประเมิน 4 ส%วนดังนี้ ส%วนท่ี 1) การประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�ารับการ
ฝxกอบรม (Reaction Evaluation) 2) การประเมินการเรียนรู� (Learning Evaluation) 3) การ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� (Behavior Evaluation) และ 4) การประเมินผลลัพธ)จากการเข�า
โปรแกรม (Result) ท้ังนี้ในระดับการประเมินผลลัพธ)จากการเข�าโปรแกรม ผู�วิจัยได�ประยุกต)การ
ประเมินด�วยการวัดศักยภาพผู�เข�าร%วมโปรแกรม เปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขายเชิงรุก 
(Breakthrough Mirroring) เพ่ือประเมินผลลัพธ)โปรแกรมในการสร�างพนักงานขายแบบมุ%งเป&าหมาย
เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ซ่ึงเป6นการวัดผลท่ีแตกต%างและเป6นผลลัพธ)ในเชิงประจักษ)ของการ
พัฒนาศักยภาพนักขาย และพบว%ามีผู�เข�าร%วมโปรแกรมท่ีมีศักยภาพนักขาย เทียบเท%ากับต�นแบบนัก
ขายเชิงรุก คือมีศักยภาพอยู%ในระดับสูง  
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  โดยสรุป โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%ง
เป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) เป6นการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร�างโปรแกรมเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) สําหรับผลการสร�างศักยภาพ
พนักงานขาย ให�เกิดข้ึนได�จริง และมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช�เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายได�จริง 
และเป6นประโยชน)ต%อการพัฒนาองค)การ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย)ในภาพรวมได�อย%างมีประสิทธิภาพ 

 
ข�อเสนอแนะในงานวิจัย 

 จากผลจากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพ
นักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ในครั้งนี้ ได�เสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข�อคํานึงสําหรับงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�าง

ศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) โดยผลจากการวิจัยชี้ให�เห็นว%า 
โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการนําไปใช�ได�จริง ดังนั้นผู�บริหารระดับสูงในองค)การ ผู�บริหารด�านการขาย 
ควรมีการวางแผนถึงองค)ประกอบของศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุกขององค)การว%าต�นแบบ
ของศักยภาพนักขายจะเป6นแบบใด จากนั้นกําหนดเป6นมาตรฐานต�นแบบขององค)ประกอบศักยภาพ
นักขาย และนําโปรแกรมเข�าไปพัฒนาบุคลากร โดยสามารถกําหนดเป6นหลักสูตรมาตรฐานของ
พนักงานขายขององค)การ ต�องเข�าร%วมโปรแกรม เพื่อสร�างศักยภาพนักขายให�เทียบเท%าต�นแบบ
มาตรฐานขององค)การได�  

นอกจากนี้ควรมีการกําหนดเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิง
สะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย)อย%างเป6น
รูปธรรม และควรให�ความสําคัญกับโปรแกรม ทั้งผู �บริหารเอง และพนักงานขายในองค)การ 
นอกจากนั้นต�องจัดสรรเวลาในการจัดโปรแกรมและกําหนดผู�เข�าร%วมโปรแกรมอย%างเป6นระบบ ให�เข�า
กับฤดูกาลขาย ที่เหมาะสม เพราะพนักงานขาย จะมีช%วงการขายดี ส%วนช%วงการขายแบบปกติ 
ผู�บริหารจึงควรอาศัยช%วงเวลานี้ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานขาย  

  อย%างไรก็ตามนอกจากการจัดสรรช%วงเวลาสําหรับการวางแผนและเข�าร%วมโปรแกรมแล�ว 
การจัดโปรแกรมเพ่ือให�ตรงกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องก็เป6นสิ่งท่ีจําเป6น โดยหมายถึง โปรแกรมปฏิกิริยา
เชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย)เป6น
โปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับพนักงานขายของธุกิจอสังหาริมทรัพย) ซ่ึงหากจะนําไปเป6นแผนเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาบุคลกร จึงควรพิจารณาให�ตรงกับหน%วยงานที่จะเข�าร%วมโปรแกรมทั้งนี้เพ่ือก%อให�เกิด
ประโยชน)สูงสุดตามเป&าหมายท่ีตั้งไว� 

2. ข�อเสนอแนะสําหรับผู�จะนําโปรแกรมนี้ไปใช� 
  จากผลการวิจัย ชี้ให�เห็นว%า ปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย
แบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) สามารถสร�างศักยภาพนักขายได�จริง ดังนั้นผู�จะนํา
โปรแกรมนี้ไปใช� โดยคํานึงถึงองค)ประกอบของศักยภาพนักขายแบบมุ%งเป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย) อันประกอบด�วย ภาวะผู�นํา เทคนิคการขาย มุ%งเป&าหมาย บุคลิกภาพ กระตือรือร�น 
และมนุษยสัมพันธ) ให�ครบถ�วน จึงจะสามารถนําเสริมสร�างศักยภาพนักขายได�ตามผลการวิจัยท่ีพบได� 
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ท้ังนี้สิ่งท่ีคํานึงประกอบด�วยคือ งานในโปรแกรม ได�แก% สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร)สั้น แสดงบทบาท
สมมุติ และรูปแบบการเรียนรู�เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักขาย ท้ังหมด 4 องค)ประกอบ ตาม AKEE Model 
ได�แก% การเตรียมความรพร�อม การให�ความรู� การเรียนรู�โดยผ%านสื่อสะท�อน และการประเมินผล และ
ต�องมีการผสมผสานและบูรณาการเนื้อหาให�เหมาะสมกับบริบทของแต%ละองค)การ หรือธุรกิจท่ีจะ
นําไปปรับใช� ท้ังนี้เพ่ือก%อให�เกิดประโยชน)สูงสุด 

3. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต%อไป 
  การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ%ง
เป&าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) เป6นโปรแกรมการวิจัยและพัฒนา ท่ีศึกษาและพัฒนา
พนักงานขาย ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย) ซ่ึงรูปแบบจะเป6นการดําเนินตามกระบวนการขาย 4 ข้ันตอน  
โดยเป6นลักษณะการขายแบบพบหน�ากับลูกค�า ดังนั้นสําหรับการจัดทําวิจัยครั้งต%อไป สามารถมุ%ง
เสริมสร�างศักยภาพนักขายของธุรกิจกลุ%มสินค�าประเภทอ่ืน ท่ีมีลักษณะแตกต%างออกไป เช%น การ
เสริมสร�างศักยภาพพนักงานขาย สําหรับกลุ%มธุรกิจยานยนต) หรือกลุ%มธุรกิจร�านอาหาร เป6นต�น 
นอกจากนั้นยังศึกษาบริบทของพนักงานขายลักษณะอ่ืนท่ีไม%ได�เจอหน�าลูกค�าโดยตรง เช%น พนักงาน
ขายแบบคอลเซ็นเตอร) ซึ่งเป6นกลุ%มที่ตลาดมีความต�องการสูงและต�องมีการพัฒนาศักยภาพ
เช%นเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือนําไปสู%การเสริมสร�างศักยภาพนักขาย ให�มีประสิทธิภาพในภาพรวมต%อไป 



233 
 

รายการอ�างอิง 
 

ภาษาไทย 
กนกวรรณ ศรีจันทร�หล�า. (2556). “การศึกษาป�จจัยท่ีส งผลต อความต�องการซ้ืออสังหาริมทรัพย�ของ

คนกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน).” การค�นคว�าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�ศักด์ิ. (2545). การคิดเชิงสร�างสรรค�. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. 
กัมปนาท บริบูรณ�. (2550). “การพัฒนาหลักสูตรฝAกอบรมเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค าในตนเองและวิธี

คิดตามแนวคิดเปDนของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน�พลเมืองโดยวิธีกระบวนการกลุ ม.” 
วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู�ใหญ   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กัมปนาท อาชา. (2555). การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเครือข"าย เพ่ือการดํา เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

การรถไฟฟJาขนส งมวลชนแห งประเทศไทย (2559). การรถไฟฟ/าขนส"งมวลชนแห"งประเทศไทย. 
เข�าถึงเม่ือ 22 มีนาคม. เข�าถึงได�จาก https://www.mrta.co.th /th/index.php 

กิติ ตยคคานนท� (2532) เทคนิคการสร�างภาวะผู�นํา. กรุงเทพฯ: เชษฐ สตูดิโอฯ. 
กิติราช เตชะมโนกุล. (2550). “การวิเคราะห�จุดแข็งจุดอ อน (SWOT Analysis).” เอกสาร

ประกอบการสัมมนาบุคลากรกองแผนงาน โครงการจัดทําข�อมูลองค�ความรู� งวดท่ี 1 
นิยมธุรกิจ การตลาด.  

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ. (2558). ดัชนีความก�าวหน�าของคน ป3 2558. 
กรุงเทพฯ: สํานักพัฒนาฐานข�อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม. 

คณะปฏิวัติ. “ข�อกําหนดการจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 286.”  24 พฤศจิกายน 
2515. 

ใจกลั่น นาวาบุญนิยม. การพัฒนาชุดฝ�กอบรม เรื่องการปลูกผักไร�สารพิษตามแนวคิดวิถีพุทธ 
สําหรับนักเรียนในระดับช"วงช้ันท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดชุมชนชาวอโศก. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549.  

ใจทิพย� เชื้อรัตน�พงษ�. (2552). การวิจัยด�วยเทคนิคเดลฟาย. เข�าถึงเม่ือ 17 กุมภาพันธ� 2558. เข�าถึง
ได�จาก 202.143.130.99/xoop/modules/news/visit.php?fileid=6. 

จตุพร พรหมพูล, และ ธัญญลักษณ� วีระสมบัติ. (2558). “หลักสูตรการฝAกอบรมพนักงานขายท่ี
เหมาะสมกับความหลากหลายภายในองค�กร.” รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลการวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ กลุ มระดับชาติ ด�านมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 6,  28-29 เมษายน 2558. 

จักร ตังศภัทิย�. (2549). กลยุทธ�: การสร�างและนําไปปฏิบัติ. พิมพ�ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ�. 



234 
 

จิรภา อรรถพร (2557) การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน�เพ่ือส"งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู�
ของนิ สิตระดับปริญญาบัณฑิต. เข�าถึงเ ม่ือ 20 มีนาคม 2558.  เข�าถึงได�จาก
http://www.edu.chula.ac.th/ojed/th/vol4_2557_full.asp 

จิราภา เต็งไตรรัตน� และคณะ. (2543). จิตวิทยาท่ัวไป. พิมพ�ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 

ชนิตว�สรณ� ตรีวิทยาภูมิ. (2544). กระบวนการเลียนแบบ. เข�าถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2558.   เข�าถึงได�จาก 
http://www.ismed.or.th/SME/src/upload/knowledge/1181535116466ccb8c
352e6.pdf 

ชวลิต ทิสยากร. (2545). “การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ�ด�วย SWOT.” วารสารส"งเสริมเทคโนโลยี 
28, 161: 139-143. 

ชัยวัฒน� จิวพานิชย� และชัยวัฒน�วารี. (2554). “การพัฒนาหลักสูตรฝAกอบรมการสร�างบทเรียน
ออนไลน� โดยใช� LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร�อมในการฝAกประสบการณ�
วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปzท่ี 2 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.”
งานวิจัยงบประมาณรายได�มหาวิทยาลัย ปzงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา. 

ชาลินี เกสรพิกุล. (2555). “การพัฒนาหลักสูตรฝAกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ด�านการ
สอนคิดวิเคราะห�.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม): 200-208. 

ชุมพล เสมาขันธ�. (2552). รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R & D). 
วารสารวิทยาศาสตร� 10, 1 (มกราคม - ธันวาคม): 97-104. 

ชุมศรี ไพบูลย�กุลกร. (2549). “การพัฒนาชุดฝAกอบรมครู เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู�แบบบูรณาการ.” 
ภาคนิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). การฝ�กอบรมบุคลากรในองค�การ. พิมพ�ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห ง
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

ชูชีพ พิพัฒน�ศิถี. (2546). การวิเคราะห�เชิงเศรษฐศาสตร�ของตลาดบ�านจัดสรรประเภทบ�านเดี่ยว 
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 

ชูเพ็ญ วิบุลสันติ. (2551). “อุปสรรคในการเข�าร วมโครงการร�านยาคุณภาพของผู�ประกอบการร�านยา
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม .” ไทยเภสัชศาสตร�และวิทยาการสุขภาพ 3, 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม): 271 – 276. 

ณฐวัฒน� พระงาม. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ�. พิษณุโลก:  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จํากัด. 
ณรงค�วิทย� แสนทอง. (2551). มารู�จัก Competency กันเถอะ.  กรุงเทพฯ: เอชอาร� เซ็นเตอร�. 
ณัชพัชร� แปJนดวง. (2557). “พฤติกรรมความไว�วางใจของลูกค�าในการซ้ือสินค�าของผู�บริโภคระหว าง

การซ้ือสินค�าผ านช องทางโซเชียลมีเดียและพนักงานขาย.” วิทยานิพน�บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
ธนบุรี. 



235 
 

ดวงเนตร ธรรมกุล ขวัญเมือง แก�วดําเกิง และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2557). “การประเมินความพึง
พอใจต อสื่อการตรวจสอบสุขภาวะระดับองค�กร.” วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร�
สุขภาพ Journal of Health Science Research 7, 1 (มกราคม - มิถุนายน): 29-37. 

ทิบดี ทัฬหกรณ�. (2556). “การจัดต้ังธุรกิจเสริมสวยสุนัข “Doggy Family Care”.” วิทยานิพนธ�
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร�างคุณค า บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ทิศนา แขมมณี, และ สร�อยสน สกลรักษ�. (2540). แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

ธนวุฒิ เศขรฤทธิ์. (2554). “การศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบศิลป�นต�นแบบละครโทรทัศน�ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ.” การศึกษาเฉพาะบุคคลเปDนส วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. 

ธัญญาภรณ� สุขวิเศษ. (สิงหาคม 2553). “ยุทธศาสตร�การเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขายของบริษัท 
ซิงเกอร�ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) กรณีศึกษาพ้ืนท่ีการขายเขต 6.” การค�นคว�าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร�การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ. 

ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ�. (2544). ทัศนคติของแรงงานไทยต"อการทํางานในยุคโลกาภิวัฒน�. 
กรุงเทพฯ: สถาบันทรัพยากรมนุษย� . 

นงลักษณ� วิรัชชัย, และ สุวิมล ว องวาณิช. (2544). การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการปฏิรูปโรงเรียน. 
กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

นพพัชร�สรณ� พุกเฉย. (2549). “กลยุทธ�การสื่อสารเพ่ือโน�มน�าวใจให�เกิดการทําประกันชีวิตของ
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด สาขาพัทยาเหนือ. วิทยานิพนธ�
ปริญญาป�ญหาพิเศษ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา.  

นรินทร� สังข�รักษา. (2555). การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา. นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค� หุตานุวัตร. (2550). SWOT: การวางแผนกลยุทธ�ธุรกิจชุมชน. 
อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

นันทิยา หุตานุวัตร, และ ณรงค� หุตานุวัตร. (2551). คิดกลยุทธ�ด�วย SWOT. พิมพ�ครั้งท่ี 7. 
อุบลราชธานี: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยอุ�บลราชธานี. 

นิติ รัตนปรีชาเวช. (2554). “ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อมจาก มุมมอง
แนวคิดองค�การแห งการเรียนรู�และนวัตกรรมองค�การ.” วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�. 

บุญชนะ บุญเลิศ. (2553). สูตรลับการสร�างเงินในอสังหาริมทรัพย�. กรุงเทพฯ: บจก ที เค เทรดด้ิง 
จํากัด. 

ปกรณ� ปรียากร. (2547). การวางแผนกลยุทธ�: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต�. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ปฏิมาจีระแพทย�. (2554). เข�าถึงได�จาก ข"าวคอนโด. เข�าถึงเมื่อ 18 มกราคม. เข�าถึงได�จาก

http://www.kobkid.com/forum/index.php/forum/show/41.23433 



236 
 

ประวิทย� บุญนิธิไพสิฐ. (2550). “การสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงาน.” 
วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารทางธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

ปุณยวัจน� แอกทอง. (2554). “การศึกษาป�ญหาและกําหนดกลยุทธ�การเพ่ิมผลประกอบการของ
ร�านอาหาร 4 Dinner.” วิทยานิพนธ�บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 

พนิต เข็มทอง และคณะ. (2556). “โครงการบ มเพาะนักวางแผนกลยุทธ�องค�กร (มือใหม ) รุ นท่ี 2.” 
เอกสารอบรมโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตบางเขน. 

พรรณี เกษกมล. (2536). “ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย.” วารสารแนะแนว 28, 145 (มกราคม - มิถุนายน): 10. 

พวงรัตน� ทวีรัตน�. (2542). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร�และสังคมศาสตร�. พิมพ�ครั้งท่ี 7. 
กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี. (2550). “การฝAกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนงานให�กับหัวหน�า
งานในโรงงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกสิ์ : ศึกษากรณีบริษัท แคล-คอมพ�อีเล็คโทรนิคส� 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ).” วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ผู�ใหญ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ไพสาน จินตป�ญญา. (2547). “การพัฒนาศักยภาพพนักงานขายท่ีมีผลต อความพึงพอใจของลูกค�า 
กรณีศึกษาบริษัท โตโยต�าพิษณุโลก ผู�จําหน ายโตโยต�า จํากัด.” วิทยานิพนธ�ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร�การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. 

มลทิวา ศิริเกษ (2554). “การศึกษาธุรกิจและกําหนดกลยุทธ�การแข งขัน กรณีศึกษาห�างไทย
มาร�ทสโตร�.” วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย. 

มาเรียม นิลพันธุ�. (2554). "ก�าวไปสู ผลงานทางวิชาการด�วยการวิจัยและพัฒนา." เอกสารประกอบการ
สัมมนา อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร. 1-9 ตุลาคม. 

มานพ พงศทัต. (2539). กลยุทธ�ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ยุคใหม" เล"ม 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห ง
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

              . (2552). ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�และการสร�างบ�าน. กรุงเทพฯ: สมาคมการขายและ
การตลาดอสังหาริมทรัพย� . 

มารุต พัฒผล. (2557) . การจัดการเรียนรู�ท่ีเสริมสร�างการรู�คิดและความสุขในการเรียนรู�. พิมพ�ครั้งท่ี 
2. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ�การพิมพ�. 

เย็นใจ สุวานิช. (2551). “การสร�างชุดฝAกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร�ในช วงชั้นท่ี 3 ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544.” วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: นานมีบุ�คส�
พับลิเคชั่นส�. 



237 
 

ฤชุตา จันทร�พา. (2554). “การศึกษากลยุทธ� ธุรกิจกลยุทธ�ตลาดและความพึงพอใจของลูกค�าในธุรกิจ
บริการ โทรศัพท�เคลื่อนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ� อินโฟร�     
เซอร�วิส จํากัด (มหาชน).” วิทยานิพนธ�ปริญญาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย. 

วัฒนา วงศ�เกียรติรัตน�, กฤษณา สุวรรณภักดี, พรพรรณ ปริญญาธนกุล, วลีพร ธนาธิคม, และ พรทิพย� 
นุกูลวุฒิโอกาศ. (2546). การวางแผนกลยุทธ�: ศิลปะการกําหนดแผนองค�การสู"ความ
เปcนเลิศองค�การ. กรุงเทพฯ: อินในกราฟฟริกส�. 

วารุณี อัศวโภคิน (2554). “การพัฒนาหลักสูตรฝAกอบรมการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.” ปริญญานิพนธ�ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาผู�ใหญ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิเชษฐ� พุ มพิริยะ. (2549). คู"มือการเลือกซ้ือบ�านอย"างชาญฉลาด. กรุงเทพฯ: บ�านหนังสือ 19. 
วิจิตร ศิริพานิช. (2555). “ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต อการสร�างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะของครูโรงเรียน

ป�ญญาภิวัฒน�เทคโนโลยี.” วารสารธรรมศาสตร� 31, 1: 177-188. 
วิยะดา หมัดอุสัน. (2556). การศึกษาปeจจัยท่ีมีอิทธิพลต"อการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู"อาศัยของผู�บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ. (2015). อสังหาริมทรัพย� ดัชนีหลักช้ีเศรษฐกิจป3 2015. สัมมนาใหญ"ประจําป3 

สมาคมอสังหาริมทรัพย�ไทย สมาคมบ�านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย. กรุงเทพฯ: 
สมาคมอสังหาริมทรัพย�ไทย. 

วุฒิขัย ผาสุขกานนท� และ ประสพชัย พสุนนท�. (2557). “การให�คุณค าตราสินค�า ท่ีมีอิทธิพลต อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข�าศึกษาต อ ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสารราชมงคลล�านนา 1, 2 (ตุลาคม 
2556 – มีนาคม 2557): 116-126. 

วุฒิชัย ผาสุขกานนท� และ ธีระวัฒน� จันทึก. (2559). “ผู�นํากับการพัฒนาศักยภาพทีมขายพร�อม
คุณภาพการให�บริหาร.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร�
และศิลปะ 9, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม: 108-121.  

วุฒิชัย ผาสุขกานนท� และ ธีระวัฒน� จันทึก. (2559). “วิธีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย�โดยการ
ประยุกต�ใช�กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 
ฉบับมนุษยศาสตร�และศิลปะ 9, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม): 122-134 

ศรัณย� รัตนสิทธิ์. (2552). “นิยามการตลาด หรือเพียงแค นิยามการบริหารการตลาด: มุมมองของ  ุ 
กรรมการอาวุโสของคณะอนุกรรมการทบทวนและปรับปรุงนิยามการตลาดของสมาคม 
การตลาดแห งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association: AMA) ต อนิยาม 
การตลาดปzพ.ศ. 2547 ของ AMA.” วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต 5, 1 
(มกราคม - มิถุนายน): 5-17.  

ศศิธร ง�วนพันธ� และคณะ. (2557). “การพัฒนากลยุทธ�การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือการตัดสินใจในการศึกษาต อในระดับปริญญาตรี.” งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต. 



238 
 

ศักรินทร� ชนประชา. (2550). “การพัฒนาหลักสูตรฝAกอบรมการศึกษานอกระบบสําหรับครูผู�สอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2.” 
วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู� ใหญ  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศูนย�ข�อมูลอสังหาริมทรัพย� (2559) : Real Estate Information Center. เข�าถึงเม่ือ 25 มิถุนายน.
เข�าถึงได�จาก www.reic.or.th. 

              . (2559). ข�อมูลท่ีอยู"อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม" ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล ป3 
2558. กรุงเทพฯ: ศูนย�ข�อมูลอสังหาริมทรัพย�. 

ศูนย�วิจัยกสิกรไทย. (2550). วิกฤตตลาดซับไพร�ม...ความปemนปnวนในตลาดการเงินโลก. เข�าถึงเม่ือ 
25 มิถุนายน 2558. เข�าถึงได�จาก http://www.positioningmag.com/content/ 
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8
%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0
%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8
%B1%E0%B9%88%. 

              . (2558). มาตรการด�านอสังหาริมทรัพย�ช"วยกระตุ�นตลาดในโค�งสุดท�ายป3 2558. 
กรุงเทพฯ: ศูนย�วิจัยกสิกรไทย.   

              . (2559). อสังหาริมทรัพย�ท่ีอยู"อาศัยป3 2559. กรุงเทพฯ: ศูนย�วิจัยกสิกรไทย . 
สมคิด บางโม. (2552). ภาษีอากรธุรกิจ. พิมพ�ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ: บริษัท วิทยพัฒน� จํากัด. 
สมพร หลิมเจริญ. (2552). “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส งเสริมความคิดสร�างสรรค�สาหรับนักเรียน

ช วงชั้นท่ี 2.” วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สมาคมผู�ค�าอาคารชุดไทย. (2548). “เตือนเจ�าของอาคารเข�าข ายท่ัวประเทศเร งตรวจสอบให�เสร็จ
ก อน 29 ธ.ค. 50.” วารสารสมาคมอาคารชุดไทย 1, 2: 1-12. 

สมาคมอสังหาริมทรัพย�ไทย. (2558). เจาะแนวโน�มตลาดอสังหาริมทรัพย� ป3 58. ใน นายกสมาคม
อสังหาริมทรัพย�ไทย พรนริศ ชวนไชยสิทธ� (บ.ก.). กรุงเทพ: สมาคมอสังหาริมทรัพย�ไทย. 

              . (2558). ตลาดหลักทรัพย�ในประเทศไทย. เข�าถึงเม่ือ  22 ตุลาคม. เข�าถึงได�จาก 
http://www.thairealestate.org/  

              . (2558). “สถานการณ�อสังหาริมทรัพย�ภายใต�เศรษฐกิจฟ��นตัวและแนวโน�มในอนาคต.” 
(พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์, บ.ก.) Real Estate Journal 83, 2. (กรกฎาคม – กันยายน): 
3-24.  

สมาคมอาคารชุดไทย. (2558). เจาะลึกแก�กฏหมายบังคับคดี "ห�องชุดในอาคารชุด". พฤษภาคม - 
มิถุนายน. กรุงเทพฯ: สมาคมอาคารชุดไทย. 

สรรเสริญ วงศ�ชะอุ ม. (2554). การวางแผนพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย�การพิมพ�เพชรรุ ง. 
สุกัญญา มกุฏอรฤดี. (2550). การวางแผนกลยุทธ� : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�.สํานักหอสมุด. 



239 
 

สุกัญญา มกุฏอรฤดี. (2550). การวางแผนกลยุทธ�: สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�.สํานักหอสมุด. 

สุจิตราภรณ� จุสปาโล. (2554). “กลยุทธ�การธูรกิจและการดําเนินงานขององ๕ ืการตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแห งชาติเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการแข งขัน.” สุทธิปริทัศน� 76, 25: 27-50. 

สุนีย� ภู พันธ�. (2546). แนวคิดพ้ืนฐานการสร�างและการพัฒนาหลักสูตร. เชียงใหม : ดวงกมล.
เชียงใหม . 

สุพักตร� พิบูลย�และคณะ. (2552). เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนางาน
วิชาการ (R&D). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุรพล เพชรไกล. (2554). เทคนิคการจูงใจ. อยุธยา: เทียนวัฒนาพริ้นต้ิง. 
สุรางค� โค�วตระกูล. (2545). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: ภาควิชากรแนะแนวและ

จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุริยา อุ มน�อย. (2555). “การศึกษากลยุทธ�การบริหารโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการแข งขัน

อย างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ มบริษัท เจ�าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน).” การศึกษา
ค�นคว�าด�วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย. 

โสภณ พรโชคชัย. (2556). จดหมายถึงนายก แนวคิดใหม"ในการวางแผนพัฒนาเมือง ท่ีดิน และ
อสังหาริมทรัพย�ของไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธีประเมินค าทรัพย�สินแห งประเทศไทย. 

อดุลย� เจียกุลธร. (2550). “การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน�นผู�เรียนเปDนสําคัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง.” วิทยานิพนธ�ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร�ธานี. 

อนันต� พันนึก. (2554). “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน.”  วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก น. 

อนันต� เอนกวิชณกุล. (2550). “การทดสอบโปรแกรมการฝAกอบรมความสามารถในการเผชิญและฟ�น
ฝ�าอุปสรรค (AQ).” วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
องค�การ คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 

อรุณศิริ จานุสรณ�. (2555). เทคนิคเบ้ืองต�นพัฒนาอสังหาริมทรัพย�. กรุงเทพฯ: โฮมบายเออร�ไกด�. 
อัจฉรา หอมจรรยา. (2546). “ป�จจัยจูงใจท่ีมีผลต อการเลือกอาชีพของบัณฑิตใหม  ระดับปริญญาตรี

ของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา.” วิทยานิพนธ�ปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา . 

อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์, ปรีชา ศรี เรืองฤทธิ์ และ ณัชยา หุมนา. (2552). “การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทย ปzท่ีทําวิจัย 2552.” วิจัยในชั้นเรียน  

อัมพร  ไหลประเสริฐ. (2555). “การวิเคราะห�องค�กรโดยใช�เทคนิค SWOT analysis.” เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการบริหารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 



240 
 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. (2557). วิสัยทัศน�และยุทธิศาสตร� การพัฒนาประเทศ สู"ความย่ังยืน. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ(สศช.). 

อารีพงศ� ภู ชอุ ม. (2556). บทบาทการปล"อยสินเช่ือท่ีอยู"อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห�. 
กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง. 

เอกชัย อภิศักดิ และทรรศนะ บุญขวัญ, ผู�แปล. (2549). การจัดการเชิงกลยุทธ�. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�
แห งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

 
ภาษาอังกฤษ 
A. Bandura. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs: NJ: Prentice Hall. 
A. Bandura. (2001). “Social Cognitive Theory: An Angetic Perspective.” Annual Review 

of Psychology  52, 1 (February): 1-26. 
A. Tagagura. (1990). Processding of Research & Development in the Next Decade : 

Asian Perspective. Bangkok: Srinakarintharaviroth University. 
Albert, B (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive 

theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Albright, M.L. (2002). Planning Curriculum for Enhancing parent-teacher communication 

and parent involvement in children’s spelling homework. Accessed  
August 1, 2007. Available from http://www.thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp. 

Maria Christina Barrosa Walker. (2005). An Examination of English Learner 
Academic Performance and Transfer to Teaching Practice Pepperdine 
University: California. Accessed March 20, 2009 Available from 
http://proquest. umi.com/pqdweb. 

Anderson, J.D. (1997). Leadership Training Initiatives for Community College.  
Cambridge: Cambridge University Press 

Anderson, L. W and R. B. Burns. (1989). Research in Classrooms.  New York: Pergamum Press. 
Arich Lewy, 1977. Handbook of curriculum evaluation. Paris: UNESCO. 
Ayala, Gabriel Eduardo. (2006). Perceptions of Immigrant Workers on the Effects of 

Essential Skills Training on Their Motivation and Meaning of Work: Two 
Case Studies. Accessed March 20, 2009. Available from http://proquest. 
umi.com/pqdweb. 

Bandura, A. (1971). Psychological Modeling: Conflicting Theories. Chicago: Alteration. 
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New Jersey: Prentice – Hall. 
Belcourt, M., and K. McBey. (2010). Strategic Human Resource Planning. 4th ed. 

Toronto: Nelson Education Ltd. 
BELCOURT, M., K. J. MCBEY, and K. J. MCBEY. (2010). Strategic human resources 

planning. Toronto: Nelson Education. 



241 
 

Benjamin S. Bloom. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. New York: David 
Mckay Company. 

Bonnie Strickland. (2006). The Gale of Encyclopedia of Psychology. Mich: Farmington 
Hills. 

Boon and Lomore. (2002). "Admirer-celebrity relationships among young adults: 
explaining perceptions of celebrity influence on identity." Human 
Communication Research 27, 3 (September - December): 432-65. 

Boone, Louis E. and Kurtz, David L. (2004). Contemporry Marketing. 11th ed. Mason, 
Ohio: Thomson South-Weatern. 

Brewster, C., Farndale, E., and J. van Ommeren. (2000). HR competencies and 
professional standards. UK, Cranfield: World Federation of Personnel 
Management Association.  

Fleisher, C. S. and B. Bensoussan. (2003). Strategic and Competitive Analysis: 
Method and Technique for Analyzing Business Competitition. New Jersey: 
Pearson Education Inc. 

Caswell, H.L. and D.S. Campbell. (1935). Curriculum Development. New York: 
American Book Company. 

Churchill, G.A, and A. Pecotich. (1982). “A structural equation investigation of the pay 
satisfaction-valence relationship among salespeople.” Journal of Marketing 
46 (Fall.): 114-124. 

D.E. Schendel, and C.W. Hofer. (1979). Strategic Management: A New View of 
Business Policy. Boston, Massachusetts: Little Brow & Co. 

D.E. Schendel, and C.W. Hofer. (1979). Strategic Management : A New View of 
Business Policy. Boston, Massachusetts: Little Brow & Co. 

DA. Aker. (1991). Managing Brand Equity : Captitalizing on the Value of a Brand 
Name. New York: The Free Press. 

DA.Aker. (1991). Managing Brand Equity: Captitalizing on the Value of a Brand 
Name. New York: The Free Press. 

E. St. Elmo Lewis, (1898). US Online Social Network Advertising. Accessed 
September 12, 2015. Available from https://en.wikipedia.org/wiki/E._St._ 
Elmo_Lewis. 

Feurer, R., and K. Chaharbaghi. (1995). “Strategy Development : Past, Present and 
Future.” ManamentDecision 33, 6 (June): 11-21. 

Fishbein, M. (1967). Reading in Attitude Theory and Measurement, Accessed 
September 12, 2015. Available from http://www.apa.org/monitor/2009/09/ 
child-play.html) 



242 
 

Furst, S. et al. (2004). “Managing the life cycle of virtual teams.” Academy of 
Management Executive 18, 2: 6-20.  

Gall M. D., Borg W. R., and J.P. Gall. (1996). Educational Research. 6th ed. White 
Plains, NY: Longman Publishers USA. 

Gaytan, Jogde. (2000). “Multimedia Technology Integration and Instructional Practices 
in a College of Business Administration.” Dissertation Abstracts 
International 61, 4(October): 1368-A. 

Giacomo Rizzolatti, and Laila Craighero. (2004). “The Mirror-Nueron System.” 
Neuroscience 27 (July): 169-192. 

GiacomoRizzolatti, and LailaCraighero. (2004). “The Mirror-Nueron System.” 
Neuroscience 27 (January - December): 169-192. 

Good. (1973). Carter V. Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill, 1973. 
Harvey, Wallerstin. (1968). Dictionary of Psychology. Middlesex: Penguin. 
Henry Fayol. (1949). General & Industrial Management. London : Sir Issac Pitman & 

Sons. Ltd. 
Hitt, M. A., R.D. Ireland, and R.E. Hoskisson. (2007). Strategic Management. Mason: 

Thomson Higher Education. 
Howard, Warren C. (1934). Dictionary of Psychology. Boston: University Houghton 

Mifflin 
Iacoboni, Marco. (2008). “Imitation, empathy, and mirror neurons.” The Annual 

Review of Psychology 60, 1 (September): 653 – 70. 
J.D. McKeen and  H.A. Smith. (2003). Making IT Happen: Critical Issues in IT 

Management. Ontario: Wiley. 
Jackson and Hisrich, (1996). sales management. New Jersey: Prentice-Hall. 
James, David Owen, and Nenry. (2006). “Extension to alliance : Aker and Keller's 

Model Revisited.” Journal of Product & Brand Management 15, 1 (Janu 
- December): 15-22.  

John Wiley, and Sons. (2009). 21th Century Skills Learning for Life in our times. 
San Francisco: Jossey-Bass. 

John Wiley and Sons. (2009). 21th Century Skills Learning for Life in our times. San 
Francisco: Jossey-Bass. 

Kennedy, P. W., and S.G. Dresser. (2005). “Creating a competencybased workplace.” 
Benefits and Compensation Digest 42, 2 (July - December): 20 – 23 

Kotler, Philip. (1991). Marketing Management. 11th ed. Upper Sanddle River,  
New Jersey: Prentice Hall. 



243 
 

Macmillan, Thomas T. 1971. “The Delphi Technique.” Paper Presented at the annual 
meeting of the California Junior Colleges Associations Committee on 
Research and Development, Monterey, California.,  3- 5 May. 

Marmon, DH. (2002). “Core competencies of professional service providers in 
federally Funded education programs.” The University of Tennessee.  

Maruca P.M. (2002). Planning Curriculum for parent involvement on Hispanic, 
Limited English Proficient students and their parent. Accessed August 
1, 2007. Avilable from http://www.thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp. 

Mehren, William A. and Irvin J.  Lehmann. (1944). Standardized Test in Education. 
2nd ed. New York: Rinehart and Winston.  

Michael, E. Porter. (2010). HBR's 10 Must Reads : On Strategy. USA: Harvard Business 
School Publishing Corporation. 

Michael, E. Porter. (2010). HBR's 10 Must Reads : On Strategy. USA: Harvard Business 
School Publishing Corporation. 

Mintzberg, H. (1987). “The Strategic Concept I : Five Ps For Strategy.” California 
Management Review 30, 1 (January - June): 21-30. 

Miller, A., and G.G. Dess. (1996). Strategic Management. New York: The McGraw-Hill 
Company, Inc. 

Nadler, L. (1980). Coporate Humans Resource Development. New York: Van Norstand 
Reinhold. 

Paswan, A. et al. (2010). “Small Versus Large Retail Stores in a E m e r g i n g M a r k 
e t - Mexico.” Journal of Business Research 63, 7 (July): 667-672. 

Pearce, ll. et al. (2007). Strategic Management : Formulation Implementation and 
Control. 3rd ed. New York: Mc-Grew-Hill. 

Peter Doyle. (2002). Marketing Management and Strategy. 3rd ed. Singapore: 
Prentice-Hall. 

Ramachandran V.S. (1 June 2000). Mirror Neuron amd Immitation Learning as the 
Driving Force Behind 'The Great Leap Forward' in Human Evolution. 
Accessed August 1, 2014. Available from http://www.edge.org. 

RIZZOLATTI, G. Y SINIGAGLIA, C. (2006). Las neuronasespejo.Los mecanismos de la 
empatíaemocional. Barcelona: EdicionesPaidósIbérica 

S. Malcolm Knowles, F. Elwood Holton III, and  Richard A. Swanson. (2015). The 
Adult Learner : The Definative Class in Adult Educaton and Human 
Resources Development[eighth edition]. New York: Routledge. 

 



244 
 

Said Echchakoui. (2016). “Relationship Between Sales Forces Reputation and 
customer Behavior : Role of Experiential Value Added by Sale Force.” 
Journal of Retailing and Customer Services 28 (January - December): 
54-66. 

Said Echchakoui. (2016). “Relationship Between Sales Forces Reputation and 
customer Behavior : Role of Experiential Value Added by Sale Force.” 
Journal of Retailing and Customer Services 28 (January - December): 
54-66. 

Singhal, A., Rogers, E.M., and M. Mahajan. (1999). “The Gods are drinking milk! Word-
of-mouth diffusion of a major news event in India.” Asian Journal of 
Communication 9, 1 (January - December): 86-107.   

Spulder, and F. Danial. (2004). Management Strategy. New York: McGraw-Hill. 
Sharplin, A. (1996). Strategic Management. New York: The McGraw-Hill Company, Inc. 
Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New York: Harcourt, 

Brace & World. 
Thomas L. Wheelen, and J. David Hunger. (2004). Strategic Mangement and 

Business Policy. 9th ed. Singapore: Pearson Prentice Hall. 
Tyler, R. W. (1949). Basic Principle of Curriculum and Instruction. Chicago: 

University of Chicago Press.  
Tyler, R.W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The 

University of Chicago Press.  
Ulrich, D. et al.  (1995). Human resource champions: The nest agenda for adding 

value and delivering resluts. MA: Harvard Business School Press. 
Vijay Kumar. (2013). 101 Design Methods : A Structured Approach for Driving 

Innovation in Your Organization. New Jersey: John Willy & Sons, Inc. 
Vittorio Gallese et al. (2005). “Grasping the Intention of Others with One's Own Mirror 

Neuron Syatem.” PLOS Biology 3, 3 (September - December): 0529-0535. 
Walker, Maria Christina Barrosa. (2005). A Reflection on Staff Development Efforts. 

New York: Pearson. 
Walter R. Brog, Merigith D. Gall, and Joyce P. Gall. (2007). Educational Research : An 

Introduction. 8th ed. New York: Pearson. 
Wayne, R. Mondy, and  Robert M. Noe. (1996). Human Resource Management.  

New York: Prentice Hall. 
White, M.A. and G. Bruton. (2007). Strategic Management. Mason: Thomson Higher 

Education. 
 



245 
 

Winerman, L. (2009). “Playtime in peril.” APA Monitor 40, 8 (September): 50. 
Wu, Yongan. (2008). Teaching Young Adult Literature to ESL Students: An 

Experiment The University of Oklahoma: Oklahoma. Accessed March 
20, 2009. Available from http://proquest.umi.com/pqdweb. 

Zajonc, R. (1954). “Some Effects of the “Serials.” Public Opinion Quarterly 18: 367 – 
374. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
แบบประเมิน IOC โปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 

 

แบบประเมินโครงร�างหลักสูตรฝ�กอบรม 
 
 โปรแกรมเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป�าหมายเชิงรุก ผ�านกระบวนการปฏิกิริยาเชิง
สะท�อนในกลุ�มอสังหาริมทรัพย& (โดยผู�เชี่ยวชาญ) 
 แบบประเมินโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรม “การให�ข�อมูลป�อนกลับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองค&กรธุรกิจเอกชน” ฉบับนี้ ใช�ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล�องของ
องค&ประกอบของโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรม ซ่ึงมี 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรม โดยกําหนด ค�าคะแนนใน
การประเมิน ดังนี้ 
 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด =  5  คะแนน 
 มีความเหมาะสมมาก = 4 คะแนน  
 มีความเหมาะสมปานกลาง = 3 คะแนน 
 มีความสมน�อย = 2 คะแนน 
 มีความเหมาะสมน�อยท่ีสุด = 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินความสอดคล�องของโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรม โดยกําหนดแนวทางการ
ประเมินไว� ดังนี้  
 สอดคล�อง เม่ือเห็นว�าข�อคําถามสอดคล�องกับวัตถุประสงค& 
 ไม�แน�ใจ   เม่ือไม�แน�ใจว�าข�อคําถามสอดคล�องกับวัตถุประสงค& 
 ไม�สอดคล�อง เม่ือเห็นว�าข�อคําถามไม�สอดคล�องกับวัตถุประสงค& 
 ผู�วิจัยขอให�ท�านผู�เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล�องขององค&ประกอบ
ต�าง ๆ ของโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรม 
 
ตอนท่ี 1: แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรม 
คําช้ีแจง: ขอให�ท�านพิจารณาความเหมาะสมของโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรมในองค&ประกอบต�อไปนี้ 
 1. หลักการและเหตุผล 
 2. วัตถุประสงค&ของหลักสูตรฝ1กอบรม 
 3. เนื้อหาของการฝ1กอบรม 
 4. วิธีการฝ1กอบรม 
 5. วิทยากรฝ1กอบรม 
 6. เง่ือนไขการฝ1กอบรม (คุณสมบัติและจํานวนผู�เข�ารับการฝ1กอบรม ระยะเวลาฝ1กอบรม) 
 7. เกณฑ&ชี้วัดความสําเร็จของหลักสูตรฝ1กอบรม 
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โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�องระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท�าน 

รายการประเมิน 
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กที่
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ลา
ง 

น�อ
ย 

น�อ
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สุด
 

1. หลักการและเหตุผล  
    1.1 ความจําเปJนท่ีต�องพัฒนาหลักสูตรฝ1กอบรม      
    1.2 ความสมเหตุสมผลท่ีต�องพัฒนาหลักสูตรฝ1กอบรม      
    1.3 ปLญหาท่ีเกิดข้ึนสอดคล�องกับสภาพความเปJนจริง         
ของการปฏิบัติงานของหัวหน�างาน 

     

    1.4 แนวทางการแก�ปLญหาโดยใช�การฝ1กอบรมมีความ
เหมาะสม 

     

    1.5 หลักการและเหตุผลท่ีจะนําหลักสูตรฝ1กอบรมไปใช�      
2. วัตถุประสงค&ของหลักสูตรฝ1กอบรม  
    2.1 ความชัดเจนของหลักสูตรฝ1กอบรม      
    2.2 ความเปJนไปได�ของการนําประโยชน&ท่ีได�รับ 
          จากการฝ1กอบรมไปใช� 

     

    2.3 ความเหมาะสมต�อการนําไปใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
          การปฏิบัติงานของผู�เข�ารับการฝ1กอบรม 

     

    2.4 ความเหมาะสมกับผู�เข�ารับการฝ1กอบรม      
    2.5 ความครอบคลุมความสามารถในการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป�าหมายเชิงรุก  

     

3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรฝ1กอบรม 
    3.1 การตอบสนองวัตถุประสงค&ของหลักสูตรฝ1กอบรม      
    3.2 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหาฝ1กอบรม      
    3.3 ความครอบคลุมความรู�ท่ีผู�เข�ารับการฝ1กอบรม 
          จําเปJนต�องใช� 

     

    3.4 การเชื่อมโยงเนื้อหาฝ1กอบรมกับสภาพการนําไป 
          ปฏิบัติจริง 

     

4. วิธีการฝ1กอบรมโดยประเมินจาก 
    4.1 ความเปJนไปได�ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค& 
          ของหลักสูตรฝ1กอบรม      

    4.2 ความเหมาะสมของวิธีการฝ1กอบรม      
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    4.3 ความสามารถนําไปจัดฝ1กอบรมได�จริง      
    4.4 การกระตุ�นให�เข�ารับการฝ1กอบรมมีส�วนร�วม 
          ในการเสนอความคิดเห็น      

    4.5 ความน�าสนใจของวิธีการฝ1กอบรม      
5. วิทยากร โดยประเมินจาก      
    5.1 ความเหมาะสมด�านคุณวุฒิและประสบการณ&ของ
วิทยากร 

     

    5.2 ความสามารถสนับสนุนให�การฝ1กอบรมบรรลุ
วัตถุประสงค& 

     

6. เง่ือนไขการฝ1กอบรม โดยประเมินจาก      
    6.1 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู�เข�ารับการฝ1กอบรม      
     6.2 ความเหมาะสมของจํานวนผู�เข�ารับการฝ1กอบรม      
     6.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝ1กอบรม      
7. เกณฑ&ชี้วัดความสําเร็จของหลักสูตรฝ1กอบรม       
    7.1 ความชัดเจนของเกณฑ&ชี้วัดความสําเร็จ      
    7.2 ความเหมาะสมของเกณฑ&ชี้วัดความสําเร็จ      
    7.3 ความเปJนไปได�ในการบรรลุผลตามเกณฑ&ชี้วัด
ความสําเร็จ 

     

 
ตอนท่ี 2: แบบประเมินความสอดคล�องของโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรม  
คําช้ีแจง: ขอให�ท�านพิจารณาความสอดคล�องของโครงร�างหลักสูตรฝ1กอบรมในองค&ประกอบต�อไปนี้ 
 1. หลักการและเหตุผล 
 2. วัตถุประสงค&ของหลักสูตรฝ1กอบรม 
 3. เนื้อหาของการฝ1กอบรม 
 4. วิธีการฝ1กอบรม 
 5. วิทยากรฝ1กอบรม 
 6. เง่ือนไขการฝ1กอบรม (คุณสมบัติและจํานวนผู�เข�ารับการฝ1กอบรม ระยะเวลาฝ1กอบรม)  
 7. เกณฑ&ชี้วัดความสําเร็จของหลักสูตรฝ1กอบรม 
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โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�องระดับความสอดคล�อง ตามความคิดเห็นของท�าน 
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1.หลักการและเหตุผลของหลักสูตรกับวัตถุประสงค&ของ
หลักสูตรฝ1กอบรม 

    

2.หลักการและเหตุผลของหลักสูตรกับโครงสร�าง
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรฝ1กอบรม 

    

3.วัตถุประสงค&ของหลักสูตรกับโครงสร�างเนื้อหาวชิาของ
หลักสูตรฝ1กอบรม 

    

4.วัตถุประสงค&ของหลักสูตรกับวิธีการฝ1กอบรม     
5.วัตถุประสงค&ของหลักสูตรกับเง่ือนไขการฝ1กอบรม     
6.วัตถุประสงค&ของหลักสูตรกับเกณฑ&ชี้วัดความสําเร็จของ
หลักสูตรฝ1กอบรม 

    

7.เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกับวิธีการฝ1กอบรม     

8.เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกับเง่ือนไขการฝ1กอบรม     
9.เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกับวธิีการวัดและประเมินผล     

10.เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกับเกณฑ&ชี้วัดความสําเร็จของ
การฝ1กอบรม 

    

11.วิธีการฝ1กอบรมกับวิทยากร     

12.วิธีการฝ1กอบรมกับเง่ือนไขการฝ1กอบรม     
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ภาคผนวก ข  
แบบประเมิน IOC แบบสอบถามเชิงจิตวิทยา 
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แบบประเมินแบบสอบถามเชิงจิตวิทยา 
โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�องระดับความสอดคล�อง ตามความคิดเห็นของท�าน 
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ข�อคิดเห็น 

ข้ันท่ี 1 การเตรียมพร$อมก%อนการเข$าพบลูกค$า 
(Preparing) 

    

1. ข�อใดกล�าวถึงการเตรยีมความพร�อมท่ีดีของนักขาย 
ก. ใส�เสื้อผ�าแบรนด0เนมพบลูกค�าเพ่ือเป2นการให�เกียรติลูกค�าแม�
สีสันจะไม�สุภาพก็ไม�เป2นไร  
 1 คะแนน 
ข. ใส�เสื้อชุดยูนิฟอร0ม และดูแลตัวเองให�เรียบร�อยตลอดท้ังวัน
ทํางาน   
 3 คะแนน 
 ค. ใส�เสื้อชุดยูนิฟอร0ม แต�อาจจะไม�ได�ใส�ไว�ในกางเกงบ�าง     
 2 คะแนน  

    

2.  เมื่อมาถึงท่ีทํางานนักขายควรทําสิ่งใด 
 ก. ทักทายเพ่ือนร�วมงาน และเอ�ยช่ืนชมการแต�งกายเมื่อเห็นว�า
เพ่ือนแต�งกายดี    
             3 คะแนน  
 ข. มาถึงท่ีทํางานยังเวลาเหลือมาก น่ังจิบกาแฟคนเดียวเพ่ือการ
ผ�อนคลายก�อนเริ่มงาน  
             1 คะแนน 
 ค. ซ�อมข�อมูลการขาย แล�วน่ังทบทวนสิ่งท่ีต�องทําเพียงคนเดียว
  2 คะแนน 

    

3. ข�อใดกล�าวถูกต�องท่ีสุด 
ก. เมื่อลูกค�าต�องการแต�งห�องรูปแบบใหม�ท่ีนักขายยังไม�รู�จัก จึง
ต�องแก�ไขป7ญหาเฉพาะหน�าด�วยการบอกว�าการแต�งห�องแบบห�อง
น้ันไม�ดี แล�วแนะนํารูปแบบท่ีเรารู�จัก และทางโครงการมี   
 2 คะแนน   
 ข. เมื่อลูกค�าต�องการแต�งห�องรูปแบบใหม�ท่ีนักขายยังไม�รู�จัก จึง
ต�องแก�ไขป7ญหาเฉพาะหน�าด�วยการบอกว�าทางโครงการของเรา
ไม�มีแบบน้ี ให�ลูกค�าเลือกแบบอ่ืน    
 1 คะแนน 
 ค. เมื่อลูกค�าต�องการแต�งห�องรูปแบบใหม�ท่ีนักขายยังไม�รู�จัก จึง
ต�องแก�ไขป7ญหาเฉพาะหน�าด�วยการบอกว�ารูปแบบน้ียังไม�ทราบ
ว�าโครงการมีอยู�รเึปล�าแต�จะรบีหาข�อมูลมาให� ยังไม�รีบเสนอขายห�อง
 3 คะแนน  
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4. ในกรณีท่ีผู�จัดการต�องการให�ท�านเพ่ิมเป<ายอดขาย ซ่ึงท�านคาด
ว�าไม�น�าจะทําได�ท�านจะแสดงปฏิกิริยาอย�างไร 
 ก. ใบหน�าน่ิงสงบ น�อมรับฟ7งเป<าหมายขายด�วยทัศนคติท่ีด ี
 3 คะแนน 
 ข. ต�อรองกับผู�จัดการ เพ่ือลดยอดขายลงมาเพราะไม�อยาก
รับปากเน่ืองจากคิดว�าทําไม�ได�    
 2 คะแนน 
 ค. ปฎิเสธผู�จัดการทันทีว�าทําไม�ได� แล�วให�ผู�จดัการหาแนว
ทางแก�ไข      
 1 คะแนน 
 

    

5. หากท�านและเพ่ือนร�วมงานได�รบัมอบหมายให�ทํายอดขายให�
สูงข้ึน แล�วเพ่ือนของท�านรู�สึกท�อแท� ท�านควรทําอย�างไร 
 ก. กดดันเพ่ือนเพ่ือให�เพ่ือนมีแรงสู�    
 1 คะแนน  
ข. พาเพ่ือนไปดื่มเพ่ือเป2นการผ�อนคลายแล�วแบ�งงานกับเพ่ือนทํา
คนละส�วน   
 2 คะแนน  
 ค. ให�กําลังใจเพ่ือนแล�วร�วมกันวางแผนงาน  
 3 คะแนน  
 

    

ขั้นท่ี 2 การเป3ดใจ (Opening)     
6. ระหว�างท่ีท�านกําลังปรึกษางานกับเพ่ือนกันอย�างตึงเครียด 
แล�วมีลูกค�าเดินเข�ามาท�านจะทําอย�างไร  
ก. ไม�เป2นไรคนอยู�ตั้งหลายคน ให�คนอ่ืนไปต�อนรับก็ได�   
 1 คะแนน   
 ข. หยุดคุยงานแล�วว่ิงออกไปรับลกูค�าด�วยความรวดเร็ว  
 2 คะแนน 
 ค. หยุดคุยงานแล�วสํารวจการแต�งกาย เพ่ือออกไปต�อนรับลูกค�า 
 3 คะแนน 
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7. ข�อใดเป2นการเรียงลําดับข้ันตอนของการต�อนรับลูกค�าได�
ถูกต�อง 
ก. ต�อนรับลูกค�าด�วยนํ้าดืม่ แนะนําตัว แล�วสอบถามการเรียกช่ือ
ลูกค�า   
 3 คะแนน 
 ข. สอบถามการเรียกช่ือลูกค�า ต�อนรับด�วยนํ้าดืม่ และแนะนํา
ตัวเอง    
 1 คะแนน 
 ค. ต�อนรับลูกค�าด�วยนํ้าดืม่ สอบถามการเรียกช่ือลูกค�า แล�ว
แนะนําตัว     
 2 คะแนน 
 

    

8. ข�อใดกล�าวถูกต�องท่ีสุด 
 ก. เมื่อลูกค�าเดินเข�ามาในสํานักงาน เราต�องสร�างความคุ�นเคยกับ
ลูกค�าด�วยการทักทาย ก�อนเริม่แนะนํารายละเอียดโครงการ 
       
 3 คะแนน 
 ข. เมื่อลูกค�าเดินเข�ามาในสํานักงาน เราต�องแนะนํารายละเอียด
โครงการก�อน แล�วค�อยสร�างความคุ�นเคยกับลูกค�าด�วยการ
ทักทายในภาพรวม      
 2 คะแนน 
 ค. เมื่อลูกค�าเดินเข�ามาในสํานักงาน เราต�องแนะนําโปรโมช่ันเพ่ือ
ดึงดูดใจลูกค�าก�อนอ่ืนเลย 
 1 คะแนน 
 

    

9. ข�อใดกล�าวถึงการเปFดใจกับลูกค�าได�ดีท่ีสุด 
 ก. พนักงานขายต�องนําเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสุด โดยสอดคล�องกับความ
ต�องการของลูกค�า  
 2 คะแนน  
 ข. พนักงานขายต�องนําเสนอด�วยคําพูดท่ีกระชับ รวดเร็ว  
 1 คะแนน 
 ค. พนักงานขายต�องถามไถ�ถึงข�อมูลท่ัวไปของลูกค�า เพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธ0    
 3 คะแนน 
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10. ข�อใดแสดงถึงการสร�างความสัมพันธ0ท่ีดีกับลูกค�า 
ก. เมื่อลูกค�าเกริ่นนําว�าเขาต�องรีบไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทํา
คือรีบนําเสนอเฉพาะสิ่งท่ีสําคัญๆ ของโครงการ  
 2 คะแนน 
ข. เมื่อลูกค�าเกริ่นนําว�าเขาต�องรีบไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทํา
คือแนะนําโครงการเบ้ืองต�นแล�วเอาโบรชัวร0ให�ลูกค�าไปศึกษาเอง
 1 คะแนน 
 ค. เมื่อลูกค�าเกริ่นนําว�าเขาต�องรบีไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทํา
คือให�ข�อมูลโครงการท่ีสอดคล�องกับบริบทการดําเนินชีวิตของ
ลูกค�า       
 3 คะแนน 

    

ขั้นท่ี 3 การรับฟ8ง (Hearing)     
11. ขณะท่ีท�านพาลูกค�าชมห�องตวัอย�างอยู�แล�วลูกค�าต�องการห�อง
ท่ีมีการจองเต็มหมดแล�วท�านจะทําอย�างไร 
ก. แจ�งลูกค�าว�าเน่ืองจากโครงการได�รับความสนใจเป2นอย�างมาก 
ดังน้ันจึงให�ลูกค�ารอห�องเดมิเผื่อมลีูกค�ายกเลิก เพ่ือจะทําให�ลูกค�า
ได�ห�องท่ีถูกใจ     
 1 คะแนน 
ข. แจ�งลูกค�าว�าเน่ืองจากโครงการได�รับความสนใจเป2นอย�างมาก 
ดังน้ันจึงให�ลูกค�าเลือกห�องอ่ืน แม�จะเป2นห�องธรรมดาวิวไม�สวยแต�
ราคาถูกกว�า ลูกค�าอาจจะสนใจ   
 2 คะแนน 
 ค. แจ�งลูกค�าว�าเน่ืองจากโครงการได�รับความสนใจเป2นอย�างมาก 
ดังน้ันจึงนําเสนอห�องท่ีมีความพิเศษใกล�เคียงกันถึงแม�ลูกค�าจะ
ไม�ได�แจ�งความต�องการ แต�ก็เผื่อว�าลูกค�าจะสนใจ   
 3 คะแนน 

    

12. ขณะท่ีท�านพาลูกค�าชมห�องตวัอย�างอยู�แล�วลูกค�าไม�พอใจ
เน่ืองจากห�องท่ีลูกค�าต�องการมีคนจองไปแล�วท�านจะทําอย�างไร 
ก. รีบไปตามผู�จัดการมาช�วยพูดให�    
 1 คะแนน 
ข. นําเสนอสิ่งท่ีดีกว�าหรือใกล�เคียงให�ลูกค�า  
 3 คะแนน 
 ค. พาลูกค�าดูห�องอ่ืนๆ ด�วยความใจเย็น  
 2 คะแนน 
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13. ข�อใดกล�าวถูกต�องถึงการพาลูกค�าชมห�องตัวอย�างท่ีดี  
ก. เมื่อพบว�าลูกค�าเริ่มไม�สนใจ พยายามเบ่ียงเบนประเด็นให�
ลูกค�าไปสนใจเรื่องอ่ืน  
 2 คะแนน 
ข. เมื่อพบว�าลูกค�าเริ่มไม�สนใจ พยายามสอบถามความต�องการท่ี
แท�จริงกับลูกค�า  
 3 คะแนน 
 ค. เมื่อพบว�าลูกค�าเริ่มไม�สนใจ ก�มหน�าสงบสติอารมณ0แล�วเดิน
ตามลูกค�าเงียบๆ   
 1 คะแนน 
 
 

    

14. สิ่งใดคือการรับฟ7งลูกค�าท่ีด ี 
ก. ฟ7งตามลูกค�าอย�างตั้งใจ โดยไม�ตอบโต�กลัวเสยีมารยาท 
 1 คะแนน 
ข. คิดวิเคราะห0ความต�องการของลูกค�าระหว�างฟ7ง  
 2 คะแนน 
 ค. วิเคราะห0ความต�องการของลูกค�าและนําเสนอสิ่งท่ีลูกค�า
ต�องการ    
 3 คะแนน 
 
 

    

15. ข�อใดกล�าวได�ถูกต�อง  
ก. ขณะพาลูกค�าดูห�องตัวอย�าง ท�านได�สอบถามความต�องการของ
ลูกค�าระหว�าด ู  
 3 คะแนน 
ข. ท�านพาลูกค�าดูห�องตัวอย�าง แบบเงียบๆ แล�วค�อยถามตอน
ลูกค�าดูเสรจ็    
 2 คะแนน 
 ค. ท�านพาลูกค�าดูห�องตัวอย�าง แล�วปล�อยให�ลูกค�าคิดวิเคราะห0
เอง    
 1 คะแนน 
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ขั้นท่ี 4 การป3ดการขาย (Closing)     
16. ข�อใดกล�าวได�ถูกต�องเมื่อลูกค�าเกิดความลังเลใจว�าโครงการจะ
ล�มหรือไม� หากได�จองไปแล�ว 
 ก. ไม�ล�มหรอกครับ เพราะโครงการของเรามเีงินทุนสูงไม�เหมือน
โครงการอ่ืนท่ีมีงบน�อยค�ะ      
 1 คะแนน 
ข. ไม�ล�มหรอกครับ เพราะโครงการเรามีมาหลายโครงการก็ไม�เห็น
มีป7ญหานะค�ะ   
 2 คะแนน 
 ค. ไม�ล�มหรอกครับ เพราะโครงการเราเปFดมาหลายโครงการ 
ได�รับการตอบรับเป2นอย�างดี และมีลูกค�าเก�าติดตามกันอย�างมาก
ค�ะ       
 3 คะแนน 
 

    

17. กรณีท่ีลูกค�าต�องการแทรกคิวเพ่ือจองห�องแต�ท�านรับลูกค�า
ท�านอ่ืนไว�แล�วท�านจะทําอย�างไร 
 ก. รับลูกค�าให�มาวันเดียวกัน เพราะคิดว�าทํางานได� 
 1 คะแนน 
ข. เลื่อนลูกค�าไปวันอ่ืน แล�วให�ข�อเสนอสดุพิเศษกับลูกค�า 
 3 คะแนน 
 ค. เลื่อนลูกค�าไปวันอ่ืนแทน     
  2 คะแนน 
 

    

18. หากลูกค�ามีความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึน นอกเหนือโปรแกรมท่ี
โครงการจัดไว�ท�านจะทําอย�างไร 
 ก. ให�ผู�จัดการเป2นคนเจรจา      
 2 คะแนน 
ข. แจ�งลูกค�าไปว�าไม�ได� เพราะต�องให�สิทธิลูกค�าเท�าเทียมกัน 
 1 คะแนน 
 ค. นําเสนอสิทธิพิเศษ ให�กับลูกค�าในด�านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 3 คะแนน 
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19. หากลูกค�าท่ีมาดูห�องตัวอย�างต�องการจองห�องภายในวันน้ี แต�
มีเง่ือนไขต�างๆ มากมายท�านจะทําอย�างไร 
 ก. ฟ7งลูกค�าอย�างตั้งใจ และนําเสนอสิทธิเท�าท่ีลูกค�าควรจะได�
 1 คะแนน 
ข. เจรจาต�อรองกับลูกค�า หากลูกค�าไม�ยอมจริงๆ จึงไปตาม
ผู�จัดการมาเจรจา    
 2 คะแนน 
 ค. วิเคราะห0ความต�องการของลูกค�าแล�วนําเสนอให�สอดคล�องกัน
 3 คะแนน 

    

20. เมื่อลูกค�าไม�พอใจกับข�อเสนอท่ีท�านเสนอให�ควรทําอย�างไร
เพ่ือปFดการขาย 
 ก. ตอบสนองความต�องการของลกูค�า แต�มีเง่ือนไขว�าต�องจอง
ภายในวันน้ี   
 3 คะแนน 
ข. เจรจาต�อรองกับลูกค�า    
 2 คะแนน 
 ค. แจ�งลูกค�าว�าเป2นข�อกําหนดของโครงการ  
 1 คะแนน 

    

หมายเหต ุ
  ผู�ท่ีได�คะแนนตั้งแต� 1-20 อยู�ในระดับของการมี
ศักยภาพน�อย 
   ผู�ท่ีได�คะแนนตั้งแต� 21-40 อยู�ในระดับของการมี
ศักยภาพปานกลาง 
 ผู�ท่ีได�คะแนนตั้งแต� 41-60 อยู�ในระดับของการมี
ศักยภาพสูง 
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ภาคผนวก ง  
แบบประเมินฉบับท่ี 1 แบบสอบถามวัดความรู� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

 

                                                                              (   ) กลุ
มทดลอง       (   ) กลุ
มควบคุม 
 

   (   ) ก
อนการฝ�กอบรม (   ) หลังการฝ�กอบรม 
 

แบบทดสอบความรู�ความเข�าใจก!อน-หลังการการเข�าร!วมโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน  
ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป,าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย. 

 
  คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้เป"นส
วนหนึ่งของการจัดทําดุษฎีนิพนธ- เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท4อนในการเสริมสร4างศักยภาพนักขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย- และผู4วิจัยได4ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท4อน ในการเสริมสร4าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย-ข้ึน สําหรับใช4ในโปรแกรมครั้งนี้ 
โดยแบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 2 ตอน ได4แก
 
 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
  ตอนท่ี 2  ข4อคําถามเพ่ือทดสอบความรู4ความเข4าใจก
อน-หลังเข4าร
วมโปรแกรมฯ 
 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช
อง � หน4าข4อความ 
 

1. เพศ    
 

� 1. หญิง   � 2. ชาย 
 

2. อายุ  
 

� 1. ตํ่ากว
า 25 ปD   � 2. 25-30 ปD � 3. 31-40 ปD � 4. 41-50 ปD� 5. 51 ปDข้ึนไป 
 

3. การศึกษา  
 

� 1. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท
า      � 2. อนุปริญญาหรือเทียบเท
า     
� 3. ปริญญาตรี      � 4. สูงกว
าปริญญาตรี   

 

4. ประสบการณ-ในการทํางาน 
 

 � 1. น4อยกว
า 3 ปD   � 2. 3-5 ปD  � 3. 5-7 ปD  � 4. 8-10 ปD � 5.10 ปDข้ึนไป 

ฉบับท่ี 1/………… 
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ตอนท่ี 2  ข�อคําถามเพ่ือทดสอบความรู4ความเข4าใจโปรแกรม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในข4อท่ีท
านคิดว
าถูกต4องท่ีสุด 
 

1. กระบวนการขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุกมีก่ีข้ันตอน ประกอบด4วยอะไรบ4าง 
 ก. 3 ข้ันตอน ได4แก
 การพบลูกค4า การเปJดการเจรจา การปJดการขาย 
 ข. 4 ข้ันตอน ได4แก
 การเตรียมความพร4อมก
อนขาย การเปJดใจ การรับฟLงความต4องการ การ
ปJดการขาย  
  ค. 5 ข้ันตอน ได4แก
 การเตรียมความพร4อมก
อนขาย การเปJดใจ การเปJดการเจรจา การรับฟLง
ความต4องการ การปJดการขาย 
 ง. 6 ข้ันตอน ได4แก
 การเตรียมความพร4อมก
อนขาย การพบลูกค4า การเปJดใจ การเปJดการ
เจรจา การรับฟLงความต4องการ  การปJดการขาย 
 

2.  ข4อใดจัดเป"นข้ันตอนแรกของกระบวนการขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุก 
  ก. การพบกับลูกค4า     ข. การเตรียมความพร4อมก
อนการขาย 
  ค. การรับฟLงความต4องการของลูกค4า  ง. การสนทนา 
 

3. ข4อใดไม
จัดอยู
ในกระบวนการขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุก 
 ก. การเปJดใจกับลูกค4า     ข. การเตรียมความพร4อมก
อนการขาย 
  ค.การปJดการขาย     ง. การเปJดการเจรจา 
 

4. การขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุกหมายถึงข4อใด 
  ก. การมีประสบการณ-และความสามารถ  ข. การมีจุดแข็งและช
องทาง 
  ค. การมีจุดแข็งและโอกาส   ง. การมีประสบการณ-และโอกาส 
 5. ข4อใดไม
จัดอยู
ในกระบวนการเรียนรู4ของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท4อน (AKEE Model) เพ่ือ
เสริมสร4างศักยภาพพนักงานขาย 
  ก. Attention     ข. Knowledge 
  ค. Echo     ง. Evaluate 
6. กระบวนการ Hearing Opening Preparing และ Closing จัดอยู
ในข้ันตอนใดของ กระบวนการ
เรียนรู4ของโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท4อน (AKEE Model)  
 ก. Attention     ข. Knowledge 
  ค. Echo     ง. Evaluate 
7. ข4อใดแบ
งกลุ
มของตัวบ
งชี้ศักยภาพนักขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุก ได4ถูกต4อง 
 ก. ภาวะผู4นํา การกระตือรือร4น เทคนิคการขาย 
  ข. ภาวะผู4นํา เทคนิคการขาย มุ
งเป8าหมาย 
  ค. มุ
งเป8าหมาย การกระตือรือร4น มนุษยสัมพันธ- 
  ง. เทคนิคการขาย มุ
งเป8าหมาย มนุษยสัมพันธ- 

ฉบับท่ี 1/………… 
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8. ข4อใดไม
จัดอยู
ในภาวะผู4นําของนักขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุก 
  ก. เป"นท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค4า  ข. กล4าตัดสินใจ 
  ค. ริเริ่มสิ่งใหม
     ง. วางแผนการขาย 
 

9. ข4อใดไม
จัดอยู
ในมนุษยสัมพันธ-ของนักขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุก 
  ก. กิริยาท
าทาง     ข. ปรับตนเองเข4ากับทุกคนในทีมและลูกค4า 
  ค. อารมณ-ขัน อารมณ-ดี สร4างบรรยากาศ  ง. ถูกท้ังข4อ ก. และ ข. 
 

10. ข4อใดคือองค-ประกอบท่ีถูกต4องของเทคนิคการขายแบบมุ
งเป8าหมายเชิงรุก 
 ก. มีทักษะการเจรจาต
อรอง ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ีเหมาะกับลูกค4า หม่ันพัฒนา ใฝhรู4 
เรียนรู4  
 ข. มีทักษะการเจรจาต
อรอง ตอบสนองการบริการและแก4ปLญหาให4ลูกค4ารวดเร็ว หม่ันพัฒนา 
ใฝhรู4 เรียนรู4 
  ค. มีทักษะการเจรจาต
อรอง ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายท่ีเหมาะกับลูกค4า เอาใจเขามาใส
ใจเรา 
  ง. ไม
มีข4อใดถูก 
   

คําช้ีแจง  ให4ท
านพิจารณาเลือกโดยใช4เครื่องหมาย �ในช
องท่ีถูกต4อง โดยใน 1 ข4อสามารถ
เลือกตอบได4หลายกระบวนการขาย 
 
ตัวบ!งช้ีต!อไปนี้จัดอยู!ในข้ันตอนใดของกระบวนการขาย 

ท่ี ตัวบ!งชี้ 
กระบวนการขาย 

Preparing Opening Hearing Closing 

1 เป"นท่ีปรึกษาท่ีดีกับทีมงานและลูกค4า     
2 ริเริ่มส่ิงใหม
     
3 มีทักษะการเจรจาต
อรอง     

4 ปรับเปล่ียนเทคนิคการขาย     

5 หม่ันพัฒนา ใฝhเรียนรู4     

6 มีทัศนคติท่ีดีในการขาย     
7 วางแผนการขาย     
8 การแต
งกาย เส้ือผ4า หน4าผม     
9 กริยาท
าทาง การพูด ชัดเจน เข4าใจง
าย อ
อนน4อม น
าเช่ือถือ ไว4ใจได4     
10 ตอบสนองบริการและแก4ปLญหาให4ลูกค4ารวดเร็ว     

11 เอาใจเขามาใส
ใจเรา     
12 ปรับตนเองเข4ากับทุกคนในทีมและลูกค4า     
13 อารมณ-ขัน อารมณ-ดี สร4างบรรยากาศ     
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                                                           (   ) กลุ�มทดลอง          (   ) กลุ�มควบคุม 
                    (   ) ขณะการฝ�กอบรม  (   ) หลังการฝ�กอบรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมก�อนและหลัง 
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท%อน ในการเสริมสร%างศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป*าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย, 

 

ชื่อผู%ถูกสังเกต................................................................................. ชื่อผู%สังเกตการณ,................................................................................. 
  

ตัวบ�งชี้ 
เกิดขึ้นในกระบวนการขาย (ให%ระดับคะแนน จากการสังเกตุเห็นพฤติกรรม) 

Preparing Opening Hearing Closing หมายเหตุ 

จุดแข็ง (Strength)                 

ภาวะผู%นํา (Leadership : L) 
  L1 : เป$นที่ปรึกษาที่ดีกับทีมงานและลูกค,า 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

  L2 : กล,าตัดสินใจ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

  L3 : ริเริ่มสิ่งใหม� นําเสนอสิ่งใหม� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

เทคนิคการขาย (Selling Skills : S) 

   S1 : มีทักษะการเจรจาต�อรอง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

   S2 : ปรับเปลี่ยนเทคนิคการขายที่เหมาะกับลูกค,า 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

  S3 : หมั่นพัฒนา ใฝ8รู, เรียนรู,  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

มุ�งเป*าหมาย (Goal Oriented : G) 

   G1 : มีทัศนคติที่ดีในการขาย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

  G2 : วางแผนการขาย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

ฉบับที่ 2/....... 
MN Program 
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ตัวบ�งชี้ 
เกิดขึ้นในกระบวนการขาย (ให%ระดับคะแนน จากการสังเกตุเห็นพฤติกรรม) 

Preparing Opening Hearing Closing หมายเหตุ 

โอกาส (Opportunity) 

บุคลิกภาพ (Personality : P) 

  P1 : หน,าตา (Appearance) แต�งหน,า หวีผม, การแต�งกาย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

  

P2 : กิริยาท�าทาง อ�อนน,อม, การพูด ชัดเจน เข,าใจง�าย,
เชื่อถือไว,ใจได, 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  

กระตือรือร%น (Enthusiasm : E) 

  E1 : ตอบสนองการบริการและแก,ปMญหาให,ลูกค,ารวดเร็ว 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

  E2 : เอาใจเขามาใส�ใจเรา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

มนุษยสัมพันธ, (Human Relationship : H) 

  H1 : ปรับตนเองเข,ากับทุกคนในทีมและลูกค,า 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

  H2 : อารมณQขัน อารมณQดี สร,างบรรยากาศ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 

 ��������	
��������� :  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฉบับที่ 2/....... 
MN Program 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินฉบับท่ี 3 แบบวัดความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจผู!เข!าร#วมโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท!อน  

ในการเสริมสร!างศักยภาพนักขายแบบมุ#งเป*าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย- 
 
คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ประกอบด�วย 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป 
  ตอนท่ี 2  การประเมินระดับความพึงพอใจ 
  ตอนท่ี 3  การประเมินความคาดหวังและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช.อง � หน�าข�อความ 
 
1.1 เพศ    
 

� 1. หญิง   � 2. ชาย 
 
1.2 อายุ  
 

� 1. ตํ่ากว.า 25 ป5    � 2. 25-30 ป5   � 3. 31-40 ป5   
� 4. 41-50 ป5   � 5. 51 ป5ข้ึนไป 

 
1.3 การศึกษา  
 

� 1. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า      � 2. อนุปริญญาหรือเทียบเท.า     
� 3. ปริญญาตรี      � 4. สูงกว.าปริญญาตรี   

 
1.4 ประสบการณ=ในการทํางาน 
 

 � 1. น�อยกว.า 3 ป5    � 2. 3-5 ป5   � 3. 5-7 ป5   
 � 4. 8-10 ป5   � 5.10 ป5ข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 3 
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ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู!ความเข!าใจ / การนําไปใช! ต#อการเข!าร#วมโปรแกรม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช#องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท#านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น!อย 
2 

น!อยที่สุด 
1 

ด!านวิทยากร 
1. การถ.ายทอดความรู�ของวิทยากรมีความ

ชัดเจน 
     

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝAกอบรม      
4. มีความครบถ�วนของเนื้อหาในการ

ฝAกอบรม 
     

5. การใช�เวลาตามท่ีกําหนดไว�      
6. การตอบข�อซักถามในการฝAกอบรม      
ด!านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม      
2. ความพร�อมของอุปกรณ=โสตทัศนูปกรณ=      
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
4. อาหาร มีความเหมาะสม      
ด!านความรู!ความเข!าใจ 
1. ความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้ ก#อน  

การอบรม 
     

2. ความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้ หลัง  
การอบรม 

     

ด!านการนําความรู!ไปใช! 
1. สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต=ใช�

ในการปฏิบัติงานได� 
     

2. มีความม่ันใจและสามารถนําความรู� 
ท่ีได�รับไปใช�ได� 

     

3. สามารถนําความรู�ไปเผยแพร./ถ.ายทอดได�      
 

ฉบับท่ี 3 
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ตอนท่ี 3  การประเมินความคาดหวังและข!อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 
3.1 ท.านคาดหวังอะไรจากการเข�าร.วมโปรแกรมในครั้งนี้ และได�รับประสบการณ=ตามท่ีคาดหวังไว�
หรือไม. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.2 ท.านชอบอะไรมากท่ีสุดในโปรแกรมครั้งนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.3 ขอให�ท.านให�คะแนนโปรแกรมในครั้งนี้ (คะแนนเต็ม 100)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.4  ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินฉบับท่ี 4 แบบประเมินจิตวิทยา 
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                                                                             (   ) กลุ
มทดลอง        (   ) Mirror Reactor 
 

ประเมินศักยภาพหลังการการเข!าร"วมโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท!อน  
ในการเสริมสร!างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป)าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย+ 

 
  คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้เป%นส
วนหนึ่งของการจัดทําดุษฎีนิพนธ3 เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท:อนในการเสริมสร:างศักยภาพนักขายแบบมุ
งเป>าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย3 และผู:วิจัยได:ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท:อน ในการเสริมสร:าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ
งเป>าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย3ข้ึน สําหรับใช:ในโปรแกรมครั้งนี้ 
โดยแบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 2 ตอน ได:แก
 
 

  ตอนท่ี 1  สถานภาพส
วนตัวของผู:ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ข:อคําถามเชิงจิตวิทยาเพ่ือประเมินศักยภาพหลังเข:าร
วมโปรแกรมฯ 
 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช
อง � หน:าข:อความท่ีตรงกับข:อมูลส
วนตัวของท
าน 
 

1. เพศ    
 

� 1. หญิง   � 2. ชาย 
 

2. อายุ  
 

� 1. ตํ่ากว
า 25 ปJ  � 2. 25-30 ปJ � 3. 31-40 ปJ  � 4. 41-50 ปJ � 5. 51 ปJข้ึนไป 
 
3. การศึกษา  
 

� 1. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท
า    � 2. ปริญญาตรี   � 3. สูงกว
าปริญญาตรี    
 
4. ประสบการณ3ในการทํางาน 
 

 � 1. น:อยกว
า 3 ปJ   � 2. 3-5 ปJ � 3. 5-7 ปJ  � 4. 8-10 ปJ � 5.10 ปJข้ึนไป 
 

ฉบับท่ี 4/………… 
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ตอนท่ี 2  ข!อคําถามเชิงจิตวิทยาเพ่ือประเมินศักยภาพหลังเข!าร"วมโปรแกรมฯ 
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในข:อท่ีท
านคิดว
าถูกต:องท่ีสุด 
 

  ข้ันท่ี 1 การเตรียมพร!อมก"อนการเข!าพบลูกค!า (Preparing) 
1. ข:อใดกล
าวถึงการเตรียมความพร:อมท่ีดีของนักขาย 
 ก. ใส
เสื้อผ:าแบรนด3เนมพบลูกค:าเพ่ือเป%นการให:เกียรติลูกค:าแม:สีสันจะไม
สุภาพก็ไม
เป%นไร  
 ข. ใส
เสื้อชุดยูนิฟอร3ม และดูแลตัวเองให:เรียบร:อยตลอดท้ังวันทํางาน       
  ค. ใส
เสื้อชุดยูนิฟอร3ม แต
อาจจะไม
ได:ใส
ไว:ในกางเกงบ:าง         
 

2.  เม่ือมาถึงท่ีทํางานนักขายควรทําสิ่งใด 
  ก. ทักทายเพ่ือนร
วมงาน และเอ
ยชื่นชมการแต
งกายเม่ือเห็นว
าเพ่ือนแต
งกายดี    
  ข. มาถึงท่ีทํางานยังเวลาเหลือมาก นั่งจิบกาแฟคนเดียวเพ่ือการผ
อนคลายก
อนเริ่มงาน  
  ค. ซ:อมข:อมูลการขาย แล:วนั่งทบทวนสิ่งท่ีต:องทําเพียงคนเดียว   
  

3. ข:อใดกล
าวถูกต:องท่ีสุด 
 ก. เม่ือลูกค:าต:องการแต
งห:องรูปแบบใหม
ท่ีนักขายยังไม
รู:จัก จึงต:องแก:ไขปTญหาเฉพาะหน:า
ด:วยการบอกว
าการแต
งห:องแบบห:องนั้นไม
ดี แล:วแนะนํารูปแบบท่ีเรารู:จัก และทางโครงการมี  
    

  ข. เม่ือลูกค:าต:องการแต
งห:องรูปแบบใหม
ท่ีนักขายยังไม
รู:จัก จึงต:องแก:ไขปTญหาเฉพาะหน:า
ด:วยการบอกว
าทางโครงการของเราไม
มีแบบนี้ ให:ลูกค:าเลือกแบบอ่ืน     
  

  ค. เม่ือลูกค:าต:องการแต
งห:องรูปแบบใหม
ท่ีนักขายยังไม
รู:จัก จึงต:องแก:ไขปTญหาเฉพาะหน:า
ด:วยการบอกว
ารูปแบบนี้ยังไม
ทราบว
าโครงการมีอยู
รึเปล
าแต
จะรีบหาข:อมูลมาให: ยงัไม
รีบเสนอขายห:อง 
 
4. ในกรณีท่ีผู:จัดการต:องการให:ท
านเพ่ิมเป>ายอดขาย ซ่ึงท
านคาดว
าไม
น
าจะทําได:ท
านจะแสดง
ปฏิกิริยาอย
างไร 
  ก. ใบหน:านิ่งสงบ น:อมรับฟTงเป>าหมายขาย ด:วยทัศนคติท่ีดี     
  ข. ต
อรองกับผู:จัดการ เพ่ือลดยอดขายลงมาเพราะไม
อยากรับปากเนื่องจากคิดว
าทําไม
ได:  
  ค. ปฎิเสธผู:จัดการทันทีว
าทําไม
ได: แล:วให:ผู:จัดการหาแนวทางแก:ไข      
 
5. หากท
านและเพ่ือนร
วมงานได:รับมอบหมายให:ทํายอดขายให:สูงข้ึน แล:วเพ่ือนของท
านรู:สึกท:อแท: 
ท
านควรทําอย
างไร 
  ก. กดดันเพ่ือนเพ่ือให:เพ่ือนมีแรงสู:         
 ข. พาเพ่ือนไปด่ืมเพ่ือเป%นการผ
อนคลายแล:วแบ
งงานกับเพ่ือนทําคนละส
วน   
  ค. ให:กําลังใจเพ่ือนแล:วร
วมกันวางแผนงาน       
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 ข้ันท่ี 2 การเป?ดใจ (Opening) 
 
6. ระหว
างท่ีท
านกําลังปรึกษางานกับเพ่ือนกันอย
างตึงเครียด แล:วมีลูกค:าเดินเข:ามาท
านจะทําอย
างไร
  

 ก. ไม
เป%นไรคนอยู
ต้ังหลายคน ให:คนอ่ืนไปต:อนรับก็ได:      
  ข. หยุดคุยงานแล:ววิ่งออกไปรับลูกค:าด:วยความรวดเร็ว    
  ค. หยุดคุยงานแล:วสํารวจการแต
งกาย เพ่ือออกไปต:อนรับลูกค:า   
 

7. ข:อใดเป%นการเรียงลําดับข้ันตอนของการต:อนรับลูกค:าได:ถูกต:อง 
 ก. ต:อนรับลูกค:าด:วยน้ําด่ืม แนะนําตัว แล:วสอบถามการเรียกชื่อลูกค:า   
  ข. สอบถามการเรียกชื่อลูกค:า ต:อนรับด:วยน้ําด่ืม และแนะนําตัวเอง    
  ค. ต:อนรับลูกค:าด:วยน้ําด่ืม สอบถามการเรียกชื่อลูกค:า แล:วแนะนําตัว     
 

8. ข:อใดกล
าวถูกต:องท่ีสุด 
  ก. เม่ือลูกค:าเดินเข:ามาในสํานักงาน เราต:องสร:างความคุ:นเคยกับลูกค:าด:วยการทักทาย ก
อน
เริ่มแนะนํารายละเอียดโครงการ           
  ข. เม่ือลูกค:าเดินเข:ามาในสํานักงาน เราต:องแนะนํารายละเอียดโครงการก
อน แล:วค
อยสร:าง
ความคุ:นเคยกับลูกค:าด:วยการทักทายในภาพรวม         
  ค. เม่ือลูกค:าเดินเข:ามาในสํานักงาน เราต:องแนะนําโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดใจลูกค:าก
อนอ่ืนเลย 
             
9. ข:อใดกล
าวถึงการเปVดใจกับลูกค:าได:ดีท่ีสุด 
  ก. พนักงานขายต:องนําเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสุด โดยสอดคล:องกับความต:องการของลูกค:า  
  ข. พนักงานขายต:องนําเสนอด:วยคําพูดท่ีกระชับ รวดเร็ว      
  ค. พนักงานขายต:องถามไถ
ถึงข:อมูลท่ัวไปของลูกค:า เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ3    
 
10. ข:อใดแสดงถึงการสร:างความสัมพันธ3ท่ีดีกับลูกค:า 
 ก. เม่ือลูกค:าเกริ่นนําว
าเขาต:องรีบไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทําคือรีบนําเสนอเฉพาะสิ่งท่ี
สําคัญๆ ของโครงการ          
  
 ข. เม่ือลูกค:าเกริ่นนําว
าเขาต:องรีบไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทําคือแนะนําโครงการเบ้ืองต:น
แล:วเอาโบรชัวร3ให:ลูกค:าไปศึกษาเอง       
    
  ค. เม่ือลูกค:าเกริ่นนําว
าเขาต:องรีบไปรับลูกสิ่งท่ีพนักงานขายทําคือให:ข:อมูลโครงการท่ี
สอดคล:องกับบริบทการดําเนินชีวิตของลูกค:า       
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 ข้ันท่ี 3 การรับฟDง (Hearing) 
 
 11. ขณะท่ีท
านพาลูกค:าชมห:องตัวอย
างอยู
แล:วลูกค:าต:องการห:องท่ีมีการจองเต็มหมดแล:วท
านจะทํา
อย
างไร 
 ก. แจ:งลูกค:าว
าเนื่องจากโครงการได:รับความสนใจเป%นอย
างมาก ดังนั้นจึงให:ลูกค:ารอห:องเดิม
เผื่อมีลูกค:ายกเลิก เพ่ือจะทําให:ลูกค:าได:ห:องท่ีถูกใจ       
  
 ข. แจ:งลูกค:าว
าเนื่องจากโครงการได:รับความสนใจเป%นอย
างมาก ดังนั้นจึงให:ลูกค:าเลือกห:อง
อ่ืน แม:จะเป%นห:องธรรมดาวิวไม
สวยแต
ราคาถูกกว
า ลูกค:าอาจจะสนใจ     
  
  ค. แจ:งลูกค:าว
าเนื่องจากโครงการได:รับความสนใจเป%นอย
างมาก ดังนั้นจึงนําเสนอห:องท่ีมี
ความพิเศษใกล:เคียงกันถึงแม:ลูกค:าจะไม
ได:แจ:งความต:องการ แต
ก็เผื่อว
าลูกค:าจะสนใจ  
  
12. ขณะท่ีท
านพาลูกค:าชมห:องตัวอย
างอยู
แล:วลูกค:าไม
พอใจเนื่องจากห:องท่ีลูกค:าต:องการมีคนจอง
ไปแล:วท
านจะทําอย
างไร 
 ก. รีบไปตามผู:จัดการมาช
วยพูดให:         
 ข. นําเสนอสิ่งท่ีดีกว
าหรือใกล:เคียงให:ลูกค:า        
  ค. พาลูกค:าดูห:องอ่ืนๆ ด:วยความใจเย็น       
 
13. ข:อใดกล
าวถูกต:องถึงการพาลูกค:าชมห:องตัวอย
างท่ีดี  
 ก. เม่ือพบว
าลูกค:าเริ่มไม
สนใจ พยายามเบ่ียงเบนประเด็นให:ลูกค:าไปสนใจเรื่องอ่ืน  
 ข. เม่ือพบว
าลูกค:าเริ่มไม
สนใจ พยายามสอบถามความต:องการท่ีแท:จริงกับลูกค:า  
  ค. เม่ือพบว
าลูกค:าเริ่มไม
สนใจ ก:มหน:าสงบสติอารมณ3แล:วเดินตามลูกค:าเงียบๆ   
 
14. สิ่งใดคือการรับฟTงลูกค:าท่ีดี  
 ก. ฟTงตามลูกค:าอย
างต้ังใจ โดยไม
ตอบโต:กลัวเสียมารยาท     
 ข. คิดวิเคราะห3ความต:องการของลูกค:าระหว
างฟTง        
  ค. วิเคราะห3ความต:องการของลูกค:าและนําเสนอสิ่งท่ีลูกค:าต:องการ    
 
15. ข:อใดกล
าวได:ถูกต:อง  
 ก. ขณะพาลูกค:าดูห:องตัวอย
าง ท
านได:สอบถามความต:องการของลูกค:าระหว
าดู  
 ข. ท
านพาลูกค:าดูห:องตัวอย
าง แบบเงียบๆ แล:วค
อยถามตอนลูกค:าดูเสร็จ    
  ค. ท
านพาลูกค:าดูห:องตัวอย
าง แล:วปล
อยให:ลูกค:าคิดวิเคราะห3เอง    
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 ข้ันท่ี 4 การป?ดการขาย (Closing) 
 
16. ข:อใดกล
าวได:ถูกต:องเม่ือลูกค:าเกิดความลังเลใจว
าโครงการจะล:มหรือไม
 หากได:จองไปแล:ว 
  ก. ไม
ล:มหรอกครับ เพราะโครงการของเรามีเงินทุนสูงไม
เหมือนโครงการอ่ืนท่ีมีงบน:อยค
ะ 
 ข. ไม
ล:มหรอกครับ เพราะโครงการเรามีมาหลายโครงการก็ไม
เห็นมีปTญหานะค
ะ   
  ค. ไม
ล:มหรอกครับ เพราะโครงการเราเปVดมาหลายโครงการ ได:รับการตอบรับเป%นอย
างดี 
และมีลูกค:าเก
าติดตามกันอย
างมากค
ะ        
   
17. กรณีท่ีลูกค:าต:องการแทรกคิวเพ่ือจองห:องแต
ท
านรับลูกค:าท
านอ่ืนไว:แล:วท
านจะทําอย
างไร 
  ก. รับลูกค:าให:มาวันเดียวกัน เพราะคิดว
าทํางานได:      
 ข. เลื่อนลูกค:าไปวันอ่ืน แล:วให:ข:อเสนอสุดพิเศษกับลูกค:า     
  ค. เลื่อนลูกค:าไปวันอ่ืนแทน           
 
18. หากลูกค:ามีความต:องการท่ีเพ่ิมข้ึน นอกเหนือโปรแกรมท่ีโครงการจัดไว:ท
านจะทําอย
างไร 
  ก. ให:ผู:จัดการเป%นคนเจรจา           
 ข. แจ:งลูกค:าไปว
าไม
ได: เพราะต:องให:สิทธิลูกค:าเท
าเทียมกัน     
  ค. นําเสนอสิทธิพิเศษ ให:กับลูกค:าในด:านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม     
 
19. หากลูกค:าท่ีมาดูห:องตัวอย
างต:องการจองห:องภายในวันนี้ แต
มีเง่ือนไขต
างๆ มากมายท
านจะทํา
อย
างไร 
  ก. ฟTงลูกค:าอย
างต้ังใจ และนําเสนอสิทธิเท
าท่ีลูกค:าควรจะได:     
 ข. เจรจาต
อรองกับลูกค:า หากลูกค:าไม
ยอมจริงๆ จึงไปตามผู:จัดการมาเจรจา    
  ค. วิเคราะห3ความต:องการของลูกค:าแล:วนําเสนอให:สอดคล:องกัน    
 
20. เม่ือลูกค:าไม
พอใจกับข:อเสนอท่ีท
านเสนอให:ควรทําอย
างไรเพ่ือปVดการขาย 
  ก. ตอบสนองความต:องการของลูกค:า แต
มีเง่ือนไขว
าต:องจองภายในวันนี้   
 ข. เจรจาต
อรองกับลูกค:า          
  ค. แจ:งลูกค:าว
าเป%นข:อกําหนดของโครงการ       
 
หมายเหตุ 
  ผู:ท่ีได:คะแนนต้ังแต
 1-20 อยู
ในระดับของการมีศักยภาพน:อย 
   ผู:ท่ีได:คะแนนต้ังแต
 21-40 อยู
ในระดับของการมีศักยภาพปานกลาง 
 ผู:ท่ีได:คะแนนต้ังแต
 41-60 อยู
ในระดับของการมีศักยภาพสูง  

ฉบับท่ี 4/………… 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ซ 
คู�มือโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน  ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป$าหมายเชิงรุก 
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โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขาย 
แบบมุ�งเป$าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย( คู�มือ คู�มือ 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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บทนํา 

พนักงานขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย�  ถือเป�นทรัพยากรท่ีสําคัญของความสําเร็จของ
องค�การ หากพบว&าพนักงานขายมีความสามารถหรือศักยภาพทางการขาย ก็ย&อมถือเป�นป)จจัยท่ี
สําคัญท่ีทุกองค�การต+องการ ดังนั้นองค�การต&างพยายามใช+หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย� เพ่ือเตรียม
ความพร+อมและการสร+างพนักงานขายให+มีความรู+ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานขายได+อย&างเป�นอย&างดี 
ซ่ึงยอมรับกันว&าหากโปรแกรมการพัฒนาท่ีดี ย&อมสามารถสร+างพนักงานขายท่ีมีศักยภาพได+ 

คู&มือประกอบโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท+อนในการเสริมสร+างศักยภาพพนักงานขาย แบบ
มุ&งเป:าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� เล&มนี้เป�นคู&มือประกอบโปรแกรม ท่ีเป�นผลมาจากการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาอย&างเป�นระบบ มีกระบวนการเก็บข+อมูลท้ังจากทฤษฏี แนวคิด หลักการ 
เอกสาร และการสัมภาษณ�เชิงลึก เพื่อถอดบทเรียนจากผู +เชี ่ยวชาญด+านการขาย ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย� จากนั้นพัฒนามาสู&โปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะ และประยุกต�วิธีการเรียนรู+ท่ี
หลากหลาย โดยได+ประยุกต�แนวความคิดจากทฤษฎีเซลล�กระจกเงา เป�นแนวทางในการเสริมสร+าง
ศักยภาพพนักงานขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย�  โดยโปรแกรมนี้ หวังเป�นอย&างยิ่งว&าจะมีส&วนช&วย
พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของพนักงานขาย ให+มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน อันจะส&งผลกับการบรรลุ
เป:าหมายขององค�การ และในภาพรวมจะเกิดประโยชน�กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ต&อไป 
 

 

 

         วุฒิชัย ผาสุขกานนท( 

                                                                                           วิทยากร-ผู+จัดโปรแกรม 
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แนวคิดเชิงประยุกต(ทฤษฎีเซลล(กระจกเงา (Mirror Neuron Theory)   
 

แนวคิดเชิงประยุกต�ทฤษฎีเซลล�กระจกเงา (Mirror Neuron Theory)  ซ่ึงค+นพบในปa 
พ.ศ. 2539 โดย ดร.วิตโตริโอ กอลเลส (Vittorio Gallese) หัวหน+าทีมวิจัย ดร.ลีโอนาโด โฟกัสซิ 
(Leonado Fogassi) และ จิอาโคโม ลิโวลาติ (Giocomo Rizzolatti) ซ่ึงเป�นนักวิทยาศาสตร�จาก
มหาวิทยาลัยพาร�ม&า ประเทศอิตาลี โดยเซลล�กระจกเงา (Mirror Neuron) เป�นเซลล�ประสาทท่ีทํา
หน+าท่ีเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลท่ีมองเห็น กระบวนการทํางานคือ เม่ือเห็นภาพจากต+นแบบ(Mirror 
Reactor) สมองจะรับภาพการกระทํา(Action) ท่ีมองเห็นเข+าไปเหมือนกระจกเงาท่ีสะท+อนภาพทุก
อย&างเข+าไป (Iacoboni. 2008) เซลล�กระจกเงาจะมีกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท+อน(Mirror 
Reaction) ก&อให+เกิดพฤติกรรมและมีความรู+สึกเช&นเดียวกับต+นแบบ (Imitation) และการเลียนแบบ
นั้นเราสามารถเข+าใจ รับรู+ถึงจิตใจและความรู+สึกของคนอ่ืน (Empathy) (Mehta. 2009) แนวคิดเชิง
ประยุกต�ทฤษฎีเซลล�กระจกเงา ถูกนํามาใช+เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเลียนแบบและการเรียนรู+ทาง
สังคม จะพบว&า 1) เห็นการกระทํา (Action)  2) กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท+อน (Mirror Reaction)       
3) พฤติกรรมการเลียนแบบ (Imitation)  4) Empathy การรับรู+ความรู+สึกของต+นแบบ ซ่ึงสามารถ
สรุปเป�นภาพเพ่ือความเข+าใจได+ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 1 สรุปกระบวนการเรียนรู+จากกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท+อน 
 
 
  

Mirror Reactor 

Action Mirror Reaction Imitation Empathy 

• Mirror Neuron (F5) 
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กระบวนการขาย 
กระบวนการขายอย&างเป�นระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายแบบมุ&ง

เป:าหมายเชิงรุก  ประกอบด+วยกระบวนการขาย สรุปได+เป�น 4 ข้ันตอนดังนี้ 1) กระบวนการ เตรียม
ความพร+อมก&อนการเข+าพบลูกค+า (Preparing) 2) การเปZดใจกับลูกค+าและสร+างความสัมพันธ�ท่ีดี 
(Opening) 3) การรับฟ)ง สอบถามและทราบความต+องการของลูกค+า (Hearing) 4) การปZดการขาย
และการขจัดข+อโต+แย+ง (Closing)  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กระบวนการขาย 
 
โดยกระบวนการขายอย&างเป�นระบบนี้ จะถูกใช+เป�นเนื้อหากระบวนการเพ่ือการ

พัฒนาศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป:าหมายเชิงรุก  

การเตรียมพร+อม
Preparing 

การเปZดใจ 
Opening 

การรับฟ)ง 
Hearing 

การปZดการขาย
Closing 

Note :  
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ศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป$าหมายเชิงรุก 

ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป:าหมายเชิงรุก เกิดการจากทบทวนเอกสารงานวิจัยต&างๆ และ
ใช+เครื่องมือทางการจัดการ SWOT และ TOWS Matrix  โดยเลือกใช+กลยุทธ�เชิงรุก (SO Strategy) 
นั่นคือศักยภาพนักขายท่ีเป�น 1. จุดแข็ง (Strength) และ2. โอกาสทางการขาย (opportunity) 
สังเคราะห�ได+เป�นองค�ประกอบของศักยภาพ จากนั้นนําไปสัมภาษณ�เชิงลึก และใช+วิธีการถอดบทเรียน 
ก็จะได+ข+อสรุปเป�น แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร+างศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป:าหมายเชิงรุก  

ศักยภาพนักขายแบบมุ&งเป:าหมายเชิงรุก หมายถึง : 
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การเตรียมความ
พร�อมก�อนการเข�าพบ
ลูกค�า 
(Preparing)  
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ข้ันที่ 1 การเตรียมพร�อมก�อนการเข�าพบลูกค�า (Preparing) 

 ทัศนคติ ( Attitude ) 

คือ ความคิดหรือความรู+สึกท่ีมีต&อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

1. กระตือรือร�น ต+องมีความสนใจอย&างแรงกล+า + ความพยายามอย&างจริงจัง 

2. ความเช่ือม่ัน มาจาก ความรู+ + ประสบการณ� + ความเชื่อท่ีจะทําให+จงได+ 

3. ความจริงใจ มาจากความซ่ือสัตย� + ภักดี + สนใจในความต+องการและป)ญหาของ

ลูกค+า 

4. อัธยาศัยไมตรี คือ เห็นอกเห็นใจ ปรารถนาดี สุภาพและเอ้ือเฟwxอรวมท้ังการยิ้มแย+ม

แจ&มใส และไหว+ทักทายลูกค+า ต+องกระทําต&อลูกค+าอย&างต&อเนื่องเสมอต+นเสมอปลาย 

5. ศีลธรรม เพราะ “ลูกค+าคือพระราชา ลูกค+าถูกเสมอ” พนักงานขายจึงต+อง เป�นคน

เปZดเผย ซ่ือตรงและจริงใจต&อลูกค+า ไม&ขายสิ่งท่ีไร+ประโยชน�ให+ลูกค+าหรือชวนเชื่อให+หลงผิด สินค+าใด

ลูกค+าไม&ต+องการไม&ควรเสนอขาย ให+ความยุติธรรมไม&เอารัดเอาเปรียบลูกค+า ขายสินค+าให+ตรงกับคํา

โฆษณา ไม&ทําให+ลูกค+าเสียเวลา รักษาความลับและคําม่ันสัญญา ช&วยแก+ไขป)ญหาให+ลูกค+า ทัศนคติท่ีดี

ของพนักงานขายสร�างข้ึนได� ถ�าพนักงานขายมีความสนใจต�อสินค�า ลูกค�า อาชีพของเขา มีความ

ตั้งใจแน�วแน�ท่ีจะปรับปรุงตนเอง เพ่ือช�วยเหลือลูกค�า มีความปรารถนาดี เห็นอกเห็นในใจ และ

ซ่ือตรงต�อลูกค�า ย�อมนําพาความสําเร็จมาสู�ตน 
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 ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค(ของพนักงานขาย 

1. มีความสุภาพและเห็นอกเห็นใจ แสดงถึงการได+รับการอบรมและมีวัฒนธรรมท่ีดี 

พนักงานขายต+องมีความกระตือรือร+นท่ีจะต+อนรับลูกค+า ไม&นินทาหรือหัวเราะเยาะลูกค+า 

2. มีความร�าเริงและให�ความร�วมมือ พนักงานขายยินดีให+ความช&วยเหลือและช&วย

แก+ป)ญหาให+ลูกค+าด+วยรอยยิ้ม เป�นกันเอง อย&างมีความสุข จึงจะเรียกว&าให+ความร&วมมือ 

3. มีไหวพริบ ฉลาดแนบเนียน คือการรู+จักพูด และทําในสิ่งท่ีถูกกาลเทศะด+วยความ

รวดเร็ว ฉับพลันและถูกต+อง 

4. ให�ความสนใจลูกค�าอย�างแท�จริง พนักงานขายควรจําชื่อลูกค+าได+ พูดคุยเป�นกันเอง 

ในเรื่องท่ีลูกค+าสนใจ ไม&เถียง และต้ังใจฟ)งลูกค+า จับความคิดของลูกค+าให+ได+ว&าต+องการอะไร และ

ขอบคุณลูกค+าทุกครั้งท่ีซ้ือสินค+า 

5. ความยับย้ังช่ังใจ พนักงานขายต+องรู+จักควบคุมอารมณ� เม่ือเผชิญกับเหตุการณ�ไม&โกรธ 

และไม&คิดเอาชนะ “คนโกรธพอดี ๆ เป�นคนใจคอหนักแน&น คนโกรธง&ายเป�นคนใจร+อน คนไม&รู+จัก

โกรธเป�นคนเฉ่ือยชา” เหล็กกล+าหมดความแข็งแกร&ง และความยืดหยุ&น ย&อมไร+ประโยชน�ฉันใดคนท่ี

หมดความอดทนและความยับยั้งชั่งใจ ย&อมไร+ประโยชน�ฉันนั้น” 

6. รู�จักสัมพันธ(กับผู�อ่ืน คบคนด+วยความจริงใจ มองโลกในแง&ดี คบในส&วนดีของเขา ส&วน

ไม&ดีของเขาเราอย&าไปใส&ใจ พึงระลึกเสมอว&า “ไม&มีใครในโลกนี้จะดี 100 %” ไม&เห็นแก&ตัว ยินดี

ช&วยเหลือ เอาใจเขามาใส&ใจเรา รับผิดชอบ ต&องานท่ีได+รับมอบหมาย จงรักภักดี ศรัทธา เชื่อม่ัน และ

ซ่ือสัตย� มีความคิดริเริ่มสร+างสรรค� คิดก&อนทําก&อนและไม&เหมือนใครจะทําให+ประสบความสําเร็จก&อน

คนอ่ืน ขยันขันแข็ง มีความพยายาม มานะ บากบ่ัน ไม&ย&อท+อต&อความยากลําบาก ต่ืนตัว ทันเหตุการณ� 

มีวินัย ไม&ผิดกฎของกิจการ ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา 
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 บุคลิกภาพของพนักงานขาย ( Sales Personality) 

 บุคลิกภาพ คือ การแสดงออกท่ีทําให+ผู+พบเห็นเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ประทับใจ อยาก

ท่ีจะสมาคมด+วยบุคลิกภาพท่ีสร+างความประทับใจครั้งแรกให+กับลูกค+า จะมีผลต&อความรู+สึกของลูกค+า

ท่ีจะซ้ือหรือไม&ซ้ือสินค+าได+ บุคลิกภาพท่ีดีจะช&วยให+พนักงานขายสามารถ “ขายตนเอง” นั่นคือ สร+าง

ความไว+วางใจ ความรู+สึกท่ีดีกับลูกค+า ช&วยให+การขายประสบความสําเร็จมากข้ึน 

1. รูปร�าง สามารถสร+างพิมพ�ใจแรก (Good Impression) แก&ลูกค+า ดังนั้นเสื้อผ+าแสดง

ถึงการมีรสนิยมดี คือ ต+องสุภาพเรียบร+อย ทันสมัย ถูกกาลเทศะและต+องสะอาด ประหยัด และ

ประณีต 

2. หน�าตาและเนื้อตัว ใบหน+าสะอาดหมดจด มีสุขภาพฟ)นดี ผมไม&เหม็นและจัดทรงดี 

เล็บสะอาด ไม&มีกลิ่นตัวกลิ่นปาก มีการอาบน้ําท่ีสะอาดและมีกลิ่นตัวหอมกรุ&น ดึงดูดใจ 

3. ลักษณะร�างกาย แข็งแรง สง&าผ&าเผย แคล&วคล&องว&องไว 

4. เสียง สําเนียงน&าฟ)ง พูดชัดเจน มีหางเสียง ใช+คําพูดให+ถูกต+อง ทันสมัย หัดพูดภาษา

ท+องถ่ิน (หากเป�นพนักงานขายท่ีต+องไปประจําตามท+องถ่ิน เช&น ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาใต+) 

5. การย้ิม เป�นการลงทุนท่ีน+อยท่ีสุดแต&ได+กําไรงาม 

6. กิริยาและกิริยาซํ้าซาก การแสดงกิริยาอย&างใดอย&างหนึ่งซํ้า ๆ ซาก ๆ 

7. พนักงานขายไม�ควรสูบบุหรี่ ขณะเข+าพบลูกค+า 
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วิธีการแสวงหาลูกค�าผู�คาดหวัง (Prospect) 

       งานแสวงหาลูกค+าผู+คาดหวังจะต+องดําเนินงานอย&างมีหลักเกณฑ� ต+องมีการเก็บข+อมูลท่ี

ถูกต+องและสัมพันธ�กับผลิตภัณฑ�ท่ีขาย และมีการกําหนดแผนงาน รวบรวมรายชื่อลูกค+าผู+คาดหวัง

อย&างสมํ่าเสมอ แหล&งท่ีมาของรายชื่อลูกค+าผู+คาดหวังมักจะมาจากแหล&งต&างๆ ดังต&อไปนี้คือ 

1. การสอบถาม (Inquiries) 

  กิจการเป�นจํานวนมากท่ีได+ลูกค+าใหม&จากการท่ีลูกค+าเหล&านั้นสอบถามเข+ามาทาง

บริษัทเอง ซ่ึงอาจจะเป�นการติดต&อมาทางจดหมาย โทรศัพท� หรือติดต&อด+วยตนเอง และส&วนมากจะ

ติดต&อสอบถามมาเนื่องมาจากการโฆษณาของกิจการ หรือจากการได+รับจดหมายตรงหรือแคตตาล็อก 

2. โซ�ไม�มีปลาย (Endless Chain Method) 

  ลักษณะของเทคนิคโซ&ไม&มีปลายนี้ จะเป�นการแนะนําต&อๆ ไปของลูกค+าของพนักงาน

ขาย นับเป�นแหล&งท่ีมาของรายชื่อลูกค+าท่ีใหญ&และนิยมใช+มากท่ีสุดแหล&งหนึ่ง เนืองจากวิธีนี้เป�น

ลักษณะของการได+รายชื่อลูกค+าอย&างต&อเนื่องอยู&ตลอดเวลา โดยการให+ลูกค+าใหม&หรือลูกค+าเก&าแนะนํา

รายชื่อเพ่ือน หรือคนรู+จักท่ีมีศักยภาพในการท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ�ได+ให+แก&พนักงานขาย เหมาะสําหรับใช+

กับการขายผลิตภัณฑ�ท่ีมีราคาต&อหน&วยสูง หรือขายบริการประเภทต&างๆ เช&น ประกันชีวิต เป�นต+น 

3. ศูนย(อิทธิพล (Center of Influence Method) 

  วิธีนี้เป�นวิธีท่ีคล+ายกับโซ&ไม&มีปลาย เพียงแต&ศูนย�อิทธิพลท่ีพนักงานขายจะติดต&อด+วย

นั้น จะต+องเป�นผู+ท่ีมีอิทธิพลทางด+านความคิดเห็นต&อลูกค+าผู+คาดหวัง ตังอย&างของศูนย�อิทธิพลได+แก& 

กํานัน ผู+ใหญ&บ+าน นักวิศวกร ครูอาจารย� บุคคลท่ีมีชื่อเสียง เป�นต+น เม่ือพนักงานขายสามารถเข+าถึง

บุคคลทีเป�นศูนย�อิทธิพลได+ ย&อมนําไปสู&การติดต&อกับบุคคลอ่ืนได+ และมีโอกาสเป�นไปได+มากท่ีจะขาย

ผลิตภัณฑ�นั้นได+ 

4. งานนิทรรศการและการแสดง (Exhibitions and Demonstration) 

  เป�นการแสวงหาลูกค+าโดยการหาจากประชาชนท่ีเข+าชมนิทรรศการหรืองานแสดง    

สนค+าท่ีจัดข้ึน และได+แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ�นั้นๆ เป�นวิธีท่ีจะได+ลูกค+าคาดหวังท่ีมีโอกาสเป�น

ลูกค+าได+ง&าย เนื่องจากพวกเขามีความสนใจเป�นพ้ืนฐานในผลิตภัณฑ�นั้นอยู&แล+ว 



315 
 

 

5. รายช่ือ (List) 

  พนักงานขายสามารถหารายชื่อลูกค+าผู+คาดหวังด+วยตนเองได+โดยวิธีการค+นหารายชื่อ

จากแหล&งต&างๆ เช&น สมุดโทรศัพท� สมาชิกของสโมสรต&างๆ หนังสืออนุสรณ�ของสถานการศึกษา 

สมาคมศิษย�เก&า รายชื่อผู+ถือบัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน รายงานการประชุมประจําปaของบริษัท

ต&างๆ เป�นต+น 

6. เพ่ือนและคนรู�จัก (Friends and Acquaintances) 

  เป�นวิธีท่ีแสวงหาลูกค+าผู+คาดหวังโดยการขอรายชื่อจากเพ่ือน คนคุ+นเคย หรือญาติ

มิตรของพนักงานขายเอง เป�นแหล&งท่ีเหมาะสําหรับพนักงานขายท่ีเพ่ิงทําอาชีพการขายใหม& ท่ียังไม&

รู+จักแหล&งอ่ืนในการหาลูกค+าผู+คาดหวัง ซ่ึงมักจะเป�นแหล&งท่ีได+รับความช&วยเหลือเป�นอย&างดี 

7. การตระเวนหาลูกค�า (Cold-canvass Method) 

  เป�นเทคนิคการแสวงหาลูกค+าที่พนักงานขายบางประเภทนิยมใช+กันอยู& โดยการ

ตระเวนหาลูกค+าไปตามแหล&งของผู+คาดหวังในเขตที่ตนเองรับผิดชอบอยู& โดยไม&มีการสํารวจหรือ

วางแผนล&วงหน+า พนักงานขายจะไม&มีข+อมูลใดๆ ท่ีเก่ียวข+องกับลูกค+าท่ีเข+าพบแต&ประการใด และเม่ือ

ลูกค+าผู+คาดหวังคนใดท่ีไม&ใช&เป�นผู+ซ้ือก็จะถูกคัดออกไป วิธีนี้เหมาะสําหรับการขายผลิตภัณฑ�ง&าย 

8. วิธีอ่ืนๆ (Other Method) 

  ได+แก& การใช+จดหมายหรือโทรศัพท� การสังเกตส&วนตัว การค+นหาชื่อจากสื่อมวลชน 

หรือการใช+วิธีหาข+อมูลจากบุคคลท่ัวไป เช&น พนักงานเก็บค&าไฟ บุรุษไปรษณีย� คนส&งหนังสือพิมพ� 

เสมียนพิมพ�ดีด คนเฝ:าลิฟต� ช&างเสริมสวย เป�นต+น 
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 การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค�าผู�คาดหวัง (Qualifying Prospects) 

 การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค+าผู+คาดหวัง คือการค+นหาข+อมูลและรายละเอียดต&างๆ 

ของลูกค+าผู+คาดหวังเพ่ิมเติมก&อนการเข+าพบ เพ่ือพิจารณาว&าลูกค+าผู+คาดหวังนั้น มีความเป�นไปได+มาก

น+อยแค&ไหนท่ีซ้ือผลิตภัณฑ�ของเรา หรือผู+ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับกลุ&มลูกค+าเป:าหมายท่ีกําหนดข้ึนมานั้น 

ไม&ใช&ท้ังหมดท่ีมาเป�นลูกค+าหรือผู+ซ้ือผลิตภัณฑ�ของเรา ลูกค+าผู+คาดหวังบางคนเท&านั้นท่ีจะมีโอกาสมา

เป�นลูกค+าของเรา ผู+คาดหวังท่ีมีคุณสมบัติคือ ลูกค+าผู+ซ่ึงมีความสามรถ โดยท่ัวไป คุณสมบัติของลูกค+า

ผู+คาดหวังจะต+องมี คือ 

1. มีความต+องการในผลิตภัณฑ�ท่ีกิจการจําหน&ายอยู& 

2. ต+องมีความสามรถในการจ&าย 

3. ต+องมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ 

4. ต+องสามารถเข+าไปทําการเสนอขายได+ 

5. ต+องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามเง่ือนไขท่ีกิจการกําหนด หรือต+องมีความพร+อมท่ีจะซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



317 
 

 

 การเตรียมตัวก�อนการเข�าเย่ียมพบลูกค�า 
 การเตรียมตัวก&อนการเข+าเยี่ยมพบ หรือบางท่ีเรียกว&า การวางแผนก&อนการขาย คือ การ
เตรียมการเสนอขายของพนักงานขายกระทําให+กับกลุ&มลูกค+าผู+คาดหวังท่ีกําหนดข้ึนมา หรือคือการ
กําหนดรายละเอียดของการเสนอขาย หรือคือ กระบวนการต&อเนื่องในการเก็บรวบรวมข+อมูลด+าน
ต&างๆ เก่ียวกับลูกค+าผู+คาดหวัง เพ่ือวิเคราะห�และวางแผนก&อนการเข+าพบลูกค+าผู+คาดหวัง ข้ันตอนนี้
เป�นงานท่ีกระทําต&อเนื่องมาจากการแสวงหาลูกค+าผู+คาดหวัง กล&าวคือ เม่ือรายชื่อของลูกค+าผู+คาดหวัง
และทําการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค+าแล+ว ก&อนท่ีจะดําเนินการเข+าพบ พนักงานขายจะต+องทําการ
ค+นหาข+อมูลและรายละเอียดต&างๆ เก่ียวกับลูกค+าหรือธุรกิจของลูกค+าผู+คาดหวัง และใช+ข+อมูลต&างๆ ท่ี
หามาได+จัดทําเป�นแผนการดําเนินงานเพื่อให+การเข+าพบลูกค+าเป�นไปด+วยดีตามวัตถุประสงค� การ
เตรียมตัวก&อนเข+าพบลูกค+าผู+คาดหวังของพนักงานขาย จะเป�นไปตามลําดับข้ันตอนดังต&อไปนี้คือ 

1. การกําหนดผลท่ีคาดว�าจะได�จากการเย่ียม 
  การกําหนดผลท่ีคาดว&าจะได+ จะช&วยทําให+เราสามารถวางแผนการขายได+อย&างถูกต+อง 
สามารถวางแผนในการนําเสนอและข+อตกลงต&างๆ ได+อย&างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และทําให+คาดได+
ว&าจะพบกับข+อโต+แย+งในลักษณะใดบ+าง ซ่ึงจะทําให+การปดการขายสามารถทําได+ง&ายข้ึน 

2. การรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับลูกค�าผู�คาดหวัง 
  การวางแผนก&อนการขายจะต+องมีการหาข+อมูลต&างๆ เก่ียวกับลูกค+า ท้ังท่ีเป�นข+อมูล
ส&วนตัวและข+อมูลทางธุรกิจ ตลอดจนการพิจารณาถึงความสัมพันธ�ท่ีผ&านมาระหว&างลูกค+าผู+คาดหวัง
กับธุรกิจ 

3. การวิเคราะห(ข�อมูลเก่ียวกับลูกค�าผู�คาดหวังฃ 
  พนักงานขายสามารถวิเคราะห�ลูกค+าได+จากข+อมูลต&างๆ ที่รวบรวมขึ้นมา ซึ่ง
การวิเคราะห�ดังกล&าวจะช&วยให+พนักงานขายสามารถวางแผนการเข+าพบลูกค+าผู+คาดหวัง และการ
วางแผนเสนอขายให+เป�นไปอย&างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห�ข+อมูลลูกค+าผู+คาดหวัง จะทําให+
พนักงานขายทราบเก่ียวกับลูกค+าในด+านต&างๆ เช&น มีฐานะทางการเงินหรือรายได+ท่ีเหมาะสมหรือไม& 
มีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือมากน+อยแค&ไหน ลูกค+ามีเง่ือนไขผูกพันอยู&กับบริษัทอ่ืนหรือไม& เป�นต+น 

4. การวางแผนและการเตรียมตัวก�อนเข�าพบลูกค�าผู�คาดหวัง 
  ภายหลังจากการรวบรวมข+อมูลต&างๆ เก่ียวกับลูกค+าแล+ว ข้ันต&อมาคือการวางแผนการ
เข+าพบลูกค+า ซ่ึงคือการกําหนดว&าพนักงานขายจะพูดอะไร จะนําเสนอแผนการขายอย&างไร อย&างน+อย
ท่ีสุด พนักงานขายจะต+องมีการกําหนดจุดเริ่มต+นของแนวทางหรือแนวความคิดในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ� คําถามอะไรท่ีพวกเขาจะนําไปสู&การสนทนา ผลประโยชน�อะไรของผลิตภัณฑ�ท่ีจะนําเสนอ
ให+แก&ลูกค+า นอกจากนั้นแล+ว ยังต+องมีการเตรียมพร+อมถึงคําถามหรือข+อโต+แย+งต&างๆ ท่ีคาดว&าจะได+รับ
จากลูกค+า เพ่ือท่ีจะเตรียมกลยุทธ�ในการตอบข+อโต+แย+งเหล&านั้น 
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5. การนัดหมายลูกค�าผู�คาดหวัง 
  การขายผลิตภัณฑ�บางประเภทนั้น การนัดหมายลูกค+าผู+คาดหวังล&วงหน+าเป�น
สิ่งจําเป�น เนื่องจากลูกค+าผู+คาดหวังส&วนมากมีภารกิจประจําท่ีต+องทํา ซ่ึงการนัดหมายล&วงหน+านั้น 
นอกจากจะช&วยให+พนักงานขายประหยัดเวลาในการรอคอยพบลูกค+าแล+ว การนัดหมายล&วงหน+าจะ
เป�นการทําให+ลูกค+ามีการเตรียมตัว และเตรียมพร+อมในการรับฟ)งข+อเสนอขายของพนักงานขายอย&าง
เต็มท่ี ซ่ึงทําให+การเสนอขายแต&ละครั้งประสบผลสําเร็จมากข้ึน 
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การเปoดใจกับลูกค�า
และสร�าง
ความสัมพันธ(ท่ีดี 
(Opening)  
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ข้ันที่ 2 การเปoดใจกับลูกค�าและสร�างความสัมพันธ(ที่ดี (Opening) 

 การเปZดใจ หมายถึง การสร+างความสัมพันธ� หรือความรู+สึกเป�นมิตร ระหว&างพนักงาน

ขายกับลูกค+า เพ่ือให+เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมีแนวทางในการสนทนา ดังนี้ 

1. จงพูดคุยในส่ิงท่ีเขารู�สึกภาคภูมิใจ       

  ด+วยหลักการท่ีว&า… 

  “มนุษย�ปรารถนาท่ีจะบอกเล&า ถึงสิ่งท่ีเขาสร+างข้ึนมาจากความเพียรพยายาม จาก

การต&อสู+ฟ)นฝ�า และสิ่งท่ีเขาได+มาด+วยความยากลําบาก เพ่ือตอกย้ําความภาคภูมิใจในตนเอง” ซ่ึงมี

หัวข+อท่ีพนักขายสามารถใช+เป�นแนวทางในการสนทนาได+ ดังนี้ 

1. วิธีคิดในการเริ่มต+นธุรกิจของเขา 

2. อุปสรรคขวากหนามท่ีเขาต+องพบต+องเผชิญ 

3. หรือสิ่งท่ีทําให+เขาประสบความสําเร็จเช&นในวันนี้ 

4. รางวัล-เกียรติบัตร ท่ีเขาได+รับจากแวดวงธุรกิจ หรือสังคมของเขา 

5. รางวัล-ชัยชนะ ท่ีเขาได+รับจากการแข&งขันกีฬา หรือได+รับจากงานอดิเรกของเขา 

2. จงพูดคุยในส่ิงท่ีเขาช่ืนชอบ  

  มีผู+กล&าวไว+ว&า “คนชอบในสิ่งใด ก็จะมีสิ่งนั้นอยู&รอบๆ หรืออยู&ตัวใกล+ๆเขาเสมอ” โดย

สังเกตสภาพแวดล+อมรอบๆตัวเขา เช&น เครื่องตกแต&ง เครื่องประดับ ฯลฯ และนํามาเป�นหัวข+อหรือ

แนวทางในการสนทนา  เช&น 

1. กีฬา เช&น ฟุตบอล กอล�ฟ 

2. ของสะสม เช&น แสตมป� ของโบราณ 

3. เครื่องราง ของขลัง เช&น พระเครื่อง 

4. เครื่องประดับ เช&น เพชร ลูกป)ด 

5. ความสวย ความงาม และการดูแลสุขภาพ 

6. การตกแต&งบ+าน เช&น ต+นไม+ เฟอร�นิเจอร� 
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3. จงพูดคุยในเรื่องครอบครัวของเขา หรือคนท่ีเขารัก 

  ท้ังนี้ก็เพราะ “บุคคลปรารถนาจะบอกเล&าถึงครอบครัวของเขา หรือบอกเล&าเก่ียวกับ

บุคคลท่ีเขารัก” ดังนั้น จงเตรียมหัวข+อแนวทางในการสนทนา เช&น 

1. ต+นตระกูล ของเขา 

2. ความดีงาม ความมีชื่อเสียง ของบิดา-มารดา 

3. ความน&ารักของ บุตร ธิดา เป�นต+น 

 หลักการเข�าพบลูกค�า (หากต�องมีการเข�าไปพบลูกค�านอกสถานท่ี) 

ในการเข+าพบลูกค+านั้น พนักงานขายควรมีเทคนิคในการเข+าพบลูกค+าดังต&อไปนี้คือ 

1. ควรมีการนัดหมายลูกค�าก�อนเสมอ 

  เพ่ือประหยัดเวลาของพนักงานขาย และเพื่อเป�นการเคารพเวลาและให+เกียรติแก&
ลูกค+า และถ+าเป�นการเข+าพบโดยไม&มีการนัดหมายล&วงหน+า พนักงานขายควรถามลูกค+าก&อนว&าจะ
สามารถให+พูดเรื่องการเสนอขายได+หรือไม& 

2. ต�องเข�าพบให�ตรงเวลา 

  พนักงานขายต+องมีการวางแผนการเดินทางก&อนทุกครั้ง และควรไปให+ถึงก&อนเวลานัด
หมายเล็กน+อย 

3. จงพบลูกค�าด�วยวิธีธรรมดา 

  ยิ้มแย+มแจ&มใส และด+วยท&าทีท่ีสง&าผ&าเผย เนื่องจากลูกค+าไม&ชอบให+พนักงานขายใช+
เล&ห�เหลี่ยมหรือการอําพรางความจริง จงพบลูกค+าด+วยความจริงใจ 

4. มีจุดมุ�งหมายในการเข�าพบและใช�ข�อมูลข�าวสารให�มากท่ีสุด 

  ซ่ึงจะช&วยให+พนักงานขายสามารถเตรียมการขายได+ถูกต+อง และมีความม่ันใจในการ
เสนอขาย 

5. อย�าพูดแต�เรื่องของตัวเองเปpนใหญ� 

  ลูกค+าไม&ชอบให+พนักงานขายทําให+พวกเขาเสียเวลาในเรื่องท่ีไม&ได+เก่ียวข+องกับพวก
เขา แต&ควรต+องมีการเอ&ยชื่อลูกค+าด+วยความชัดเจนและถูกต+อง และแสดงความกระตือรือร+นในสิ่งท่ี
ลูกค+าแสดงความคิดเห็น และอย&าโต+เถียงลูกค+า 
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 การเสนอขายและการสาธิต 

 การเสนอขาย คือการอธิบายให+ลูกค+าได+ทราบถึงรายละเอียดต&างๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ� 

และผลประโยชน�และสิทธิพิเศษต&างๆ ท่ีจะได+รับ ตลอดจนการโน+มน+าวให+ลูกค+าเกิดความต+องการใน

ตัวผลิตภัณฑ�ข้ึนมา 

 การสาธิตการขาย เป�นสิ่งสําคัญท่ีช&วยให+การขายดําเนินไปอย&างมีประสิทธิภาพและ    

ไม&เสียเวลามากนัก เป�นการแสดงหรือทดลองใช+ผลิตภัณฑ�ให+แก&ลูกค+าผู+คาดหวัง ให+เกิดความสนใจ เกิด

ภาพลักษณ�สร+างความปรารถนาไปสู&ความเชื่อม่ัน และตัดสินใจชื้อในท่ีสุด ดังนั้น ในการเสนอขายและ

การสาธิตนั้น พนักงานจะต+องมีการเตรียมความพร+อมในด+านต&างๆ ท้ังเนื้อหาท่ีพูด ลักษณะท&าทาง 

การพูด น้ําเสียง เวลาท่ีใช+ไปในการสาธิต ตลอดจนการเตรียมพร+อมในอุปกรณ�ช&วยการสาธิตต&างๆ 

 หลักสําคัญของการสาธิต องค�ประกอบท่ีสําคัญของการเสนอขายและการสาธิตท่ี

พนักงานขายจะต+องทราบมีอยู& 4 ประการ หรือท่ีนิยมเรียกว&า 4Cs คือ 

1. ความชัดเจน (Clarity) 

  การสาธิตท่ีมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินไปสู&ความชัดเจนและเข+าใจง&าย พนักงานขาย

จะต+องขจัดสิ่งท่ีทําให+ลูกค+าสงสัยหมดไปโดยสิ้นเชิง 

2. ความสมบูรณ( (Completeness) 

  เทคนิคนี้พนักงานขายจะทําการเสนอขายและสาธิตให+ประเด็นประเด็นหนึ่ง 

3. ความเช่ือม่ัน (Confidence) 

  การท่ีลูกค+าผู+คาดหวังจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�นั้น จําเป�นต+องมีความเชื่อม่ันเกิดข้ึน

ก&อน ซ่ึงความเชื่อม่ันนี้จะเกิดข้ึนจากสองทางด+วยกันคือ จากตัวผลิตภัณฑ�และจากตัวของพนักงานเอง 

สิ่งท่ีจะช&วยสร+างความเชื่อม่ันให+เกิดข้ึนกับลูกค+าผู+คาดหวัง ได+แก& หลีกเลี่ยงการพูดโอ+อวดและการการ

โกหก เปZดโอกาสให+ลูกค+าได+ทดลองใช+ผลิตภัณฑ� การรับประกัน 

4. การแข�งขัน (Competition) 

  หลักการสําคัญของการเสนอขายท่ีดี คือ จะต+องสามารถแข&งขันกับคู&แข&งขันได+ 

พนักงานขายจะต+องพยายามกีดกันไม&ให+ผลิตภัณฑ�ของคู&แข&งขันมาอยู&ในความสนใจของลูกค+า              

ผู+คาดหวัง วิธีการเสนอขายท่ีขจัดการแข&งขันคือ จะต+องไม&เอ&ยถึงคู&แข&งขันหรือพยายามกล&าวอ+างให+

น+อยท่ีสุด 
 
 
 
 



323 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับฟrง 
สอบถาม 
และทราบความ
ต�องการของลูกค�า 
(Hearing)  
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ข้ันที่ 3 การรับฟrงความต�องการของลูกค�า (Hearing) 
  

วิธีรับฟ)ง "เสียงของลูกค+า" เพราะ “ลูกค+า” คือป)จจัยสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให+ธุรกิจประสบ

ความสําเร็จและอยู&รอดปลอดภัยได+ในระยะยาว ดังนั้น วิธีการท่ีกิจการจะสร+างความสัมพันธ�เพ่ือสร+าง

ความพึงพอใจให+กับลูกค+า รักษาลูกค+าเดิมไว+ และสร+างความภักดีให+กับลูกค+า จึงเป�นเรื่องท่ีธุรกิจ

จะต+องมีวิธีการดําเนินการในแบบฉบับท่ีเป�นเฉพาะของตนเอง การ “รับฟ)งเสียงของลูกค+า” จึงเป�น

กระบวนการท่ีธุรกิจจะสามารถเข+าใจความต+องการของลูกค+าได+อย&างถ&องแท+และแม&นยํา 

 พนักงานขายหลายคนมักจะยัดเยียดสินค+าท่ีบริษัทต+องการผลักดันหรือสินค+าท่ีมี

โปรโมชั่นให+กับลูกค+าโดยไม&ได+สนใจความรู+สึกหรือความต+องการของลูกค+าเลย พนักงานขายเหล&านั้น

อาจจะเข+าใจว&าการปZดการขายลูกค+าได+อย&างรวดเร็วคือสุดยอดนักขายท่ีประสบความสําเร็จ แต&ความ

เป�นจริงหาเป�นเช&นนั้นไม& เพราะในวันนี้ลูกค+ามีความต+องการท่ีเฉพาะตัวมาก (Unique) การนําเสนอ

สินค+าแบบเดิมๆ (ท่ีน&าเบ่ือและเป�น Mass) ไม&สามารถนํามาใช+ได+อีกต&อไป เพราะนอกจากลูกค+าจะ         

ไม&ซ้ือสินค+าแล+ว ลูกค+าจะรู+สึกรําคาญและมองว&าพนักงานขายไม&เป�นมืออาชีพและไม&เคยรู+อะไรเลยว&า

อะไรคือสิ่งท่ีลูกค+าต+องการ 

 ดังนั้นในการพบลูกค+าทุกครั้งก&อนท่ีจะนําเสนอสินค+าให+กับลูกค+า พนักงานขายควรจะ

ค+นหาสิ่งท่ีลูกค+าต+องการ ควรศึกษาว&าทําไมลูกค+าจึงอยากได+สินค+านั้น ลูกค+ามีเกณฑ�อะไรในการ

ตัดสินใจซ้ือบ+างแล+วก็มีใครบ+างท่ีมีส&วนร&วมในการตัดสินใจซ้ือสินค+านี้ ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะออกแบบ Solution 

ท่ีตรงใจลูกค+า สําหรับเทคนิคในการค+นหาความต+องการของลูกค+าใช+เทคนิคง&ายๆคือ เทคนิคการถาม

คําถาม (Questioning) ซ่ึงเป�นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมามากๆ พนักงานขายควร

ฝ�กฝนทักษะการถามคําถามจนมีความชํานาญเพราะการถามคําถามท่ีเหมาะสมจะทําให+ลูกค+าพูดและ

เล&าป)ญหาท่ีกําลังเผชิญอยู&ซ่ึงช&วยให+พนักงานขายเข+าใจป)ญหาของลูกค+า รู+ว&าลูกค+ากําลังคิดอะไรอยู& 

กังวลใจในเรื่องอะไร รู+ว&าลูกค+าต+องการอะไร พนักงานขายมืออาชีพจะต+องมีศิลปะในการถามคําถาม

อย&างมีจังหวะจะโคน ต+องถามแบบมีวัตถุประสงค� (ไม&ใช&ถามไปเรื่อย) และท่ีสําคัญต+องระวังมิให+ลูกค+า

รู+สึกว&ากําลังถูกสอบสวน (พนักงานขายมือใหม&หลายคนถามคําถามเหมือนสอบสวนลูกค+าซ่ึงทําให+

ลูกค+าไม&พอใจมาก) 
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 รูปแบบของคําถามท่ีใช+กันจะมี 2 รูปแบบคือการถามคําถามปลายเปZด (Open End 

Questions) และคําถามปลายปZด (Close End Questions) ซ่ึงมีวัตถุประสงค�ในการใช+ท่ีแตกต&างกัน 

เม่ือพนักงานขายต+องการค+นหาสิ่งท่ีลูกค+าต+องการ อยากให+ลูกค+าบอกข+อมูลเยอะๆ พนักงานขายต+อง

ใช+คําถามปลายเปZด ซ่ึงได+แก&คําถามท่ีเก่ียวกับอะไร เม่ือไหร& อย&างไร ใคร ตัวอย&างเช&น  

 o พ่ีต+องการห+องชุดประเภทไหนคะ  

 o ห+องชุดนี้ต+องการทิศทางของห+องเป�นอย&างไรดีคะ  

 o ต+องการเข+าอยู&เม่ือไหร&คะ 

 o ได+ไปดูโครงการของใครมาบ+างแล+วคะ   

 เม่ือลูกค+าตอบคําถามเหล&านี้ สิ่งท่ีพนักงานขายต+องทําคือต้ังใจฟ)งและจดบันทึกข+อมูลให+

ครบถ+วนแล+วทบทวนสิ่งท่ีลูกค+าบอกเล&าโดยใช+คําถามปลายปZดเช&น ดิฉันขออนุญาตสรุปทบทวนสิ่งท่ี

เราได+พูดคุยกันนะคะ 

 o พ่ีต+องการชุดท่ีมี 2 ห+องนอน ใช&ม้ัยคะ (ใช&) 

 o พ่ีต+องการให+ห+องหันหน+าไปทางทิศตะวันออกใช&ม้ัยคะ (ใช&) 

 o พ่ีต+องการเข+าอยู&ในช&วงปลายปaนี้ ใช&ม้ัยคะ (ใช&) 

 o พ่ีได+เข+าไปดูโครงการของ XYZ มาด+วยแล+วใช&ม้ัยคะ (ใช&) 

 การใช+คําถามปลายปZดเป�นเทคนิคท่ีช&วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว&างพนักงาน

ขายกับลูกค+าและเป�นการทบทวนข+อมูลท่ีท้ังสองฝ�ายเข+าใจร&วมกัน นอกจากนี้การใช+คําถามปลายปZด

ยังทําให+ลูกค+ารู+สึกม่ันใจว&าพนักงานขายเข+าใจสิ่งท่ีเขาต+องการ 

 

 

 

 

 

 



326 
 

 

 การใช�คําถามให�ได�ผล 

1. ถ+าอยากเป�นพนักงานขายท่ีดี เก&งกล+าสามารถ ต+องออกแรง ทุ&มเท มุ&งม่ัน ต+อง

เดินทางไปยี่ยมลูกค+าตลาด เป�นระยะทางหลายร+อยกิโลเมตรในแต&ละเดือน ต+องเสียเวลาในการออก

ตระเวนเข+าพบลูกค+า ในเขตการขายที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจะเป�นผู+ดูแลรับผิดชอบผลงานท่ีได+ 

รวมท้ังค&าใช+จ&าย และผลตอบแทนให+คุณ  

      ถ+าจะมีผลการขายท่ีดี ต+องออกไปพบลูกค+า หากไม&ออกไปพบลูกค+า ก็ไม&มีโอกาสได+

คุยอะไรกับลูกค+า จะไม&สามารถทําให+งานการขายมีความคืบหน+าต&อไปได+หากไม&ได+รับการสนับสนุน

ช&วยเหลือจากฝ�ายอ่ืนๆ พนักงานขายส&วนใหญ&ไม&ค&อยเห็นคุณค&าของเวลา และใช+เวลาไม&คุ+มค&า 

พนักงานขายจะไม&สนใจข+อมูลรายละเอียดของลูกค+าไม&ได+ เพราะไม&มีเวลาท่ีจะให+เรียนรู+ข+อผิดพลาด

ต&างๆ ได+อีกต&อไป หากปราศจากข+อมูลรายละเอียด ก็จะมองไม&เห็นแนวทาง ไม&เห็นโอกาสท่ีจะขาย  

       พนักงานขายต+องมีความเฉลียวฉลาด เป�นผู+นําท่ีมีคุณค&า มีฝaมือ ต+องรู+จักใช+เวลาให+

เกิดประโยชน�ต&องานการขาย ซ่ึงสามารถสร+างผลงานการขายได+มาก โดยใช+เวลาเพียงนิดเดียว หากมี

ข+อมูลรายละเอียดของลูกค+าท่ีดีและพอเพียง นอกจากนี้ต+องต้ังใจ ใส&ใจ เสาะแสวงหาค+นคว+าข+อมูล

รายละเอียดดังกล&าว ไม&ใช&อาศัยคําบอกกล&าว หรืออ&านเอาจากตํารา หรือประสบการณ�เก&าๆ เท&านั้น 

 2. มีคําถามท่ีควรพิจารณา นําเอามาใช+เพียง 5 แบบคือ 

� คําถามเพ่ือวิเคราะห�ลูกค+า 

� คําถามเพ่ือทราบถึงป)ญหาความต+องการท่ีลูกค+ามีอยู& 

� คําถามท่ีทําให+ลูกค+ามีความอยากได+ ต+องการคุณค&าของสินค+าท่ีนําเสนอ 

� คําถามท่ีเป�นคําถามนํา เพ่ือให+ลูกค+าคิด และตัดสินใจ 

� คําถามท่ีถามลูกค+า เพ่ือปZดฉากการขาย 

       พนักงานขายต+องรู+จักใช+คําถามท้ัง 5 แบบนี้ให+คล&อง ประการแรก ควรถามคําถาม

เพ่ือวิเคราะห�สถานการณ�ของลูกค+าก&อนอะไรอ่ืน ควรถามเรื่องราวต&างๆท่ีเก่ียวข+องกับธุรกิจของลูกค+า 

ควรถามถึงป)ญหา หรือความต+องการท่ีลูกค+ามีอยู& เพ่ือให+รู+ว&า ใครคือคนท่ีมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด ต+อง

ถามคําถาม เพ่ือทําให+ลูกค+ายอมรับ และเข+าใจว&าจะได+ประโยชน�อะไรบ+าง ต+องค+นให+พบ และตอกย้ํา
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ให+ลูกค+าตระหนักถึงป)ญหาท่ีกําลังเกิดข้ึน โดยการใช+คําถามนํา เพ่ือให+ลูกค+าตัดสินใจ โดยชี้ให+เห็นว&า 

ทางเลือกใดเหมาะสมกับลูกค+าท่ีสุด อย&าไปบอกให+ลูกค+าต+องเชื่อตามท่ีพนักงานขายอยากให+เขาเชื่อ 

หรือทําตามท่ีคิด ต+องทําให+ลูกค+ารู+จักคิด และตัดสินใจด+วยตัวของเขาเอง โดยการต+องถามคําถามเพ่ือ

ปZดการขายซ่ึงเป�นคําถามสําคัญ และมีผลต&อความสําเร็จต&องานการขายทุกครั้ง 

 3. พนักงานขายต+องรับผิดชอบ งานการขายท่ีดีมีคุณภาพ สามารถสร+างสัมพันธภาพกับ

ลูกค+า จากการใช+คําถามแบบต&างๆ ไม&มีอะไรดีกว&า เหนือกว&า การใช+คําถามท่ีว&านี้ เป�นเรื่องท่ีต+อง

เตรียมตัว ทําการบ+านไว+ล&วงหน+าด+วยทุกครั้ง คําถามต&างๆต+องอาศัยสามัญสํานึก หรือการสังเกต คุณ

ควรใช+คําถามแบบตรงไปตรงมา ไม&ต+องอ+อมค+อม แล+วนิ่งฟ)งดู ว&าคําตอบท่ีได+รับนั้นเป�นอย&างท่ีคุณคิด

ไว+หรือไม&คุณต+องตั้งใจและจริงจังในเรื่องนี้ คุณจะสามารถเรียนรู+ได+จากการใช+คําถามที่ถูกต+อง 

เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช+คําถามเป�นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพ่ือรับทราบข&าวสารข+อมูลโดยอาศัยการฟ)ง  

 4. พนักงานขายอาจต+องสนทนา หรือพูดถึงภาวะท่ัวๆไปของธุรกิจ หรือเรื่องราวท่ี

เก่ียวข+อง แล+วค&อยเข+าเรื่องท่ีอยากจะคุย หรือท่ีคุณเตรียมมาเสนอกับลูกค+า คุณต+องพยายามเข+าหาผู+

ท่ีมีอํานาจการตัดสินใจสูงสุดให+ได+ ซ่ึงพนักงานขายจะต+องรู+เรื่องราวต&างๆเหล&านี้ได+ ด+วยการใช+คําถาม

เท&านั้น และต+องรู+วิธีการเข+าพบและสร+างความน&าเชื่อถือให+แก&บุคคลเหล&านี้ได+อย&างไร คุณต+องมี

เหตุผลในการชี้แจงจนทําให+เขาอยากจะช&วยสนับสนุนในการเสนอขายครั้งนี้ ต+องใช+คําถามท่ีทําให+คุณ

รู+ได+ว&า ควรจะทําอย&างไรต&อไปกับใคร อย&างไรด+วยคุณต+องทําทุกอย&างด+วยความระมัดระวัง คุณต+อง

สามารถวิเคราะห�ถึงป)ญหา ความต+องการของลูกค+าได+ดี คุณต+องทําด+วยความแนบเนียน นุ&มนวล คุณ

ควรใช+คําถาม ถามนํา เพ่ือให+เขาคิด และคล+อยตามสิ่งท่ีคุณเสนอแนะ คุณต+องเพ่ิมความระมัดระวัง

เป�นพิเศษในช&วงนี้ เพ่ือคุณก็จะได+ใช+คําถาม ในการปZดการขายได+ในท+ายท่ีสุด คําถามท่ีมีอยู&ท้ัง5 แบบ

นี้ คุณต+องฝ�กฝนจนสามารถเอามาใช+อย&างคล&องแคล&ว  
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 การฟrงให�เข�าใจอย�างถ�องแท� 

 การฟ)งเป�นทักษะท่ีมีความสําคัญอย&างสูง ไม&น+อยไปกว&าทักษะการต้ังคําถาม เพราะ

คําถามท่ีทรงพลังเกิดจากการฟ)งท่ีลึกซ้ึง ฟ)งอย&างเข+าถึงสิ่งท่ีซ&อนอยู&เบ้ืองหลังคําพูด สตีเฟน อาร� โคว

วีย� ได+แบ&งประเภทของการฟ)งออกเป�น 5 ระดับ ได+แก& 

� ระดับท่ี 1 ฟ)งแบบไม&สนใจ 

 เป�นการฟ)งท่ีระดับตํ่าสุด ส&วนใหญ&จะเห็นได+จากการเข+าชั้นเรียน การเข+ารับการอบรม 

หรือการเข+าไปในสถานท่ีท่ีมีผู+ฟ)งเป�นจํานวนมาก  

 คําพูดท่ีมักได+ยินจากผู+ฟ)ง เช&น (ไม&ได+ยินอะไรเลย) 

� ระดับท่ี 2 ฟ)งแบบแกล+งฟ)ง 

 การฟ)งแบบนี้ยิ่งกว&าการฟ)งแบบไม&สนใจ เพราะท้ังท่ีไม&สนใจท่ีจะฟ)ง แต&กลับหลอกให+ผู+

พูดพูดต&อไป ด+วยการแกล+งทําเป�นฟ)งเรื่องราวต&างๆ อย&างเต็มใจ  

 คําพูดท่ีมักได+ยินจากผู+ฟ)ง เช&น “เหรอ” “จริงเหรอ” 

� ระดับท่ี 3 ฟ)งแบบเลือกฟ)ง (หู) 

 การฟ)งแบบนี้เริ่มใช+หูเข+ามาเป�นส&วนหนึ่งของการฟ)ง แต&เป�นเพียงการฟ)งท่ีเลือกท่ีจะฟ)ง

ในสิ่งท่ีตนเองสนใจเท&านั้น เรื่องใดท่ีไม&สนใจก็จะฟ)งผ&านๆ ข+ามไป ไม&ได+ตั้งใจฟ)งจริงๆ 

คําพูดท่ีมักได+ยินจากผู+ฟ)ง เช&น “อืมๆ” “ก็ดีนะ” “ไม&จริงม้ัง” 

� ระดับท่ี 4 ฟ)งแบบต้ังใจฟ)ง (หู – ตา) 

 การฟ)งแบบต้ังใจดูเหมือนจะเป�นการฟ)งท่ีดีท่ีสุด ด+วยความท่ีผู+ฟ)งมีความต้ังใจในเรื่องราว

ต&างๆ ท่ีผู+พูดต+องการกล&าวให+ฟ)ง โดยผู+ฟ)งใช+ท้ังหูในการฟ)ง และตาในการบอกความสนใจ ต้ังในท่ีจะ

รับฟ)ง 

 คําพูดท่ีมักได+ยินจากผู+ฟ)ง เช&น “โอ+โห...เยี่ยมเลย” “เราว&ามันไม&ดีนะ” 
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� ระดับท่ี 5 ฟ)งแบบเข+าอกเข+าใจ (หู ตา และใจ) 

 เป�นการฟ)งท่ีเยี่ยมยอดท่ีสุด คือนอกจากท่ีใช+หูและตา ในการท่ีจะต้ังใจฟ)งแล+ว ยังใส&ใจ

เข+าไปในการรับฟ)งครั้งนั้นด+วย นั่นหมายถึง การท่ีผู+ฟ)งฟ)งแบบเข+าอกเข+าใจในเรื่องราวต&างๆ และ

พร+อมท่ีจะเข+าไปช&วยแก+ไข หรือเสนอแนะให+กับผู+พูดอีกด+วย 

 คําพูดท่ีมักได+ยินจากผู+ฟ)ง เช&น “แล+วเป�นไงต&อ” “ทําอย&างนู+น อย&างนั้นดีกว&าม้ัย” “เรา

จะช&วยอย&างไรได+บ+าง”  
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การปoดการขาย 
(Closing)  
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ข้ันที่ 4 การปoดการขาย (Closing) 

 การปoดการขาย คือ การสรุปผลการเสนอขาย เป�นเทคนิคข้ันสุดท+ายท่ีเร+าความสนใจ

ของลูกค+าให+ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�ด+วยความพึงพอใจ การปZดการขายจะกระทําภายหลังจากการท่ี

พนักงานขายสามารถขจัดข+อโต+แย+งของลูกค+าท่ีเกิดข้ึนได+แล+ว เป�นเทคนิคของการขายท่ีเรียกร+องให+

ลูกค+ามีการกระทําเกิดข้ึน การปZดการขายทุกครั้งไม&ใช&ว&าจะประสบความสําเร็จเสมอไป พนักงานขาย

จํานวนมากท่ีประสบความล+มเหลวในการขาย เนื่องจากการขาดหลักการท่ีดีในการปZดการขาย ดังนั้น

การปZดการขายจะเป�นเครื่องชี้ให+เห็นถึงความสําเร็จในการเสนอขายแต&ละครั้ง 

 เวลาท่ีควรปoดการขาย ส&วนใหญ&มีความเชื่อว&าเวลาท่ีดีท่ีสุดของการปZดการขายคือ ช&วง

สุดท+ายของการเสนอขาย แต&มีนักวิชาการบางท&านกล&าวว&า การปZดการขายนั้นสามารถทําได+ทุกขณะ

ของการเสนอขาย อย&างไรก็ตาม เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุกท่ีจะทําการปZดการขาย คือ 

1. เม่ือพนักงานขายได+ทําการสาธิตต&างๆ และชี้แจงรายละเอียดของสนค+ามาเป�น

เวลานานพอควร 

2. เม่ือพนักงานขายได+ตอบข+อโต+แย+งต&างๆ ของลูกค+าจนเป�นท่ีพอใจ 

3. เม่ือลูกค+าแสดงออกถึงความต+องการซ้ือในผลิตภัณฑ� หรือเม่ือมีสัญญาณซ้ือจากลูกค+า

เกิดข้ึนบ+างแล+ว 

 การทดลองปoดการขาย ในบางกรณีลูกค+าไม&แสดงออกถึงการตัดสินใจซ้ือ พนักงานขายก็

อาจใช+คําถามเพ่ือทดสอบการตัดสินใจของลูกค+า หรือพนักงานขายบางคนมีความรู+สึกว&าถ+าการปZด

การขายเร็วเกินไปก็อาจจะพลาดโอกาสในการขายได+ หรือในกรณีท่ีพนักงานขายไม&สามารถท่ีจะ

ตัดสินใจได+ว&าเม่ือไหร&จึงควรจะปZดการขาย พนักงานขายก็จะทําการทดลองปZดการขายก&อน ซ่ึงการ

ทดลองปZดการขายสามารถทําได+หลลายครั้ง และการทดลองปZดการขายท่ีแนบเนียนนั้น โอกาสท่ีจะ

พลาดก็น+อยลง 
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 เทคนิคการปoดการขาย  

ในการปZดการขายจะมีเทคนิคท่ีใช+อยู&หลายวิธี ซ่ึงพักงานขายแต&ละคนไม&จําเป�นต+องใช+เทคนิค

ในการปZดการ 

ขายท่ีเหมือนกันทุกครั้ง โดยท่ัวไปเทคนิคการปZดการขายท่ีนิยมใช+กันคือ 

1. สันนิษฐานเพ่ือปoดการขาย 

  เป�นการสันนิษฐานว&าลูกค+าผู+คาดหวังจะซ้ือผลิตภัณฑ� จะกระทําเม่ือภายหลังการ

นําเสนอเสร็จสิ้นไปแล+ว 

2. สรุปประโยชน(ท่ีจะได�รับจากผลิตภัณฑ( 

  เป�นการกล&าวเน+นถึงประโยชน�ท่ีลูกค+าจะได+รับจากการซ้ือผลิตภัณฑ�ก&อนทําการปZด

การขาย 

3. ถามถึงคําส่ังซ้ือ 

  เป�นการปZดการขายโดยการถามลูกค+าตรงๆ ถึงคําสั่งซ้ือวิธีนี้จะได+ผลต&อเม่ือพนักงาน

ขายแน&ใจว&าคําตอบท่ีได+รับจากลูกค+าคือ การตอบรับ 

4. ปoดการขายโดยเสนอทางเลือก 

  เช&น ท&านจะรับสีแดงหรือสีขาวครับ 

5. การให�ข�อเสนอพิเศษ 

  เช&น การให+ส&วนลดพิเศษ การให+ของแถมเป�นต+น 

6. โอกาสสุดท�าย 

  เป�นการบอกลูกค+าว&าเป�นโอกาสสุดท+ายท่ีพวกเขาจะซ้ือผลิตภัณฑ�ได+ หรือเป�นโอกาส

สุดท+ายท่ีพวกเขาจะได+ข+อเสนอพิเศษ 

7. อ่ืนๆ 

  เช&น ใช+การชักจูงแนะนํา การให+ลูกค+ามีความรู+สึกว&าเป�นเจ+าของแล+ว หรือใช+พลังเสริม

จากบุคคลท่ีสาม เป�นต+น 
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 การขจัดข�อโต�แย�ง 

 ข�อโต�แย�ง (Objection) คือ ข+อแตกต&างระหว&างความคิดเห็นของลูกค+าและพนักงาน

ขายในเรื่องเก่ียวกับสินค+าหรือบริการ ข+อโต+แย+งดูเหมือนว&าจะเป�นอุปสรรคต&อการเสนอขายของ

พนักงานขาย แต&ถ+าข+อโต+แย+งนั้นสามารถขจัดไปได+ ก็จะกลายเป�นเครื่องมือท่ีช&วยในการเสนอขายของ

พนักงานขาย ข+อโต+แย+งเป�นสิ่งปกติท่ีจะต+องเกิดข้ึนในการเสนอขาย 

 

 ชนิดของข�อโต�แย�ง (Type of Objections) 

 ข+อโต+แย+งท่ีเกิดจากลูกค+าผู+คาดหวังจะแบ&งเป�น 2 ประเภทใหญ&ๆ คือ 

� ข�อโต�แย�งแบบจริงใจ 

  เป�นข+อโต+แย+งท่ีพบเห็นบ&อยมากท่ีสุดในการเสนอการขาย เป�นข+อโต+แย+งท่ีเกิดข้ึนจาก

การสงสัยหรือไม&เข+าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆ ของลูกค+าผู+คาดหวัง ซ่ึงข+อโต+แย+งชนิดนี้มักจะเป�นข+อ

โต+แย+งเก่ียวกับความม่ันใจในกิจการ คุณภาพและประโยชน�จากการใช+ผลิตภัณฑ� ราคา และข+อเสนอ

ต&างๆ ท่ีเสนอให+ การให+บริการเพ่ิมเติม รวมท้ังการเปรียบเทียบระหว&างผลิตภัณฑ�และข+อเสนอของ

กิจการและคู&แข&งขัน ข+อโต+แย+งแบบจริงใจท่ีเกิดข้ึน เป�นข+อโต+แย+งท่ีพนักงานขายสามารถขจัดได+ง&าย 

� ข�อโต�แย�งแบบไม�จริงใจ 

  คือ ข+อโต+แย+งท่ีไม&ได+เกิดข้ึนจากการสงสัย หรือมีป)ญหาใดๆ กับข้ันตอนในการเสนอขาย 

แต&เป�นข+อกล&าวอ+างท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากลูกค+าผู+คาดหวังต+องการหลบหน+าพนักงานขาย หรือต+องการท่ี

จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจซ้ือในตอนนั้น หรือเพ่ือเป�นการกําจัดพนักงานขายออกไป ด้ังนั้น พนักงาน

ขายจะต+องเรียนรู+ว&า ลักษณะข+อโต+แย+งใดเป�นข+อโต+แย+งแบบจริงใจและแบบไม&จริงใจ พนักงานขายท่ี

ฉลาดบางครั้งเม่ือเผชิญกับข+อโต+แย+งแบบไม&จริงใจนี้ อาจจะต+องทําเป�นไม&สนใจและยังคงดําเนินการ

ขายต&อไป และถ+าลูกค+ายังคงกล&าวอ+างข+อโต+แย+งเหล&านี้อีก พนักงานขายอาจจะใช+ข+อเสนอพิเศษหรือ

ต้ังคําถามเพ่ือให+การเสนอขายดําเนินต&อไป 
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ภาคผนวก ฌ 
โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน  

ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป"าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย& 
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โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย' 

 
หลักการและเหตุผล 
 พนักงานขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย'  ถือเปAนทรัพยากรท่ีสําคัญของความสําเร็จของ
องค'การ หากพบว"าพนักงานขายมีความสามารถหรือศักยภาพทางการขาย ก็ย"อมถือเปAนปIจจัยท่ี
สําคัญท่ีทุกองค'การต�องการ ดังนั้นองค'การต"างพยายามใช�หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย' เพ่ือเตรียม
ความพร�อมและการสร�างพนักงานขายให�มีความรู�ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานขายได�อย"างเปAนอย"างดี 
ซ่ึงยอมรับกันว"าหากโปรแกรมการพัฒนาท่ีดี ย"อมสามารถสร�างพนักงานขายท่ีมีศักยภาพได� 
 โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในการเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขาย แบบมุ"งเป#าหมาย
เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' เปAนโปรแกรม ท่ีเปAนผลมาจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย"างเปAน
ระบบ มีกระบวนการเก็บข�อมูลท้ังจากทฤษฏี แนวคิด หลักการ เอกสาร และการสัมภาษณ'เชิงลึก 
เพ่ือถอดบทเรียนจากผู�เชี่ยวชาญด�านการขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย' จากนั้นพัฒนามาสู"โปรแกรมท่ี
ออกแบบเฉพาะ และประยุกต'วิธีการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย โดยได�ประยุกต'แนวความคิดจากทฤษฎี
เซลล'กระจกเงา เปAนแนวทางในการเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย'  โดย
โปรแกรมนี้ หวังเปAนอย"างยิ่งว"าจะมีส"วนช"วยพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของพนักงานขายแบบมุ"ง
เป#าหมายเชิงรุก ให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน อันจะส"งผลกับการบรรลุเป#าหมายขององค'การ และใน
ภาพรวมจะเกิดประโยชน'กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย'ต"อไป 

 
วัตถุประสงค&ของโปรแกรม 
 เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพของพนักงานขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทพ
รัย' ภายหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมการพัฒนา 
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กลุ!มผู�เรียน 
 พนักงานขายในธรุกิจอสังหาริมทรัพย' ในระดับปฏิบัติการ หรือหัวหน�างาน จํานวน 15 ท"าน 
 
วิทยากร 

 ผู�วิจัยและทีมผู�วิจัย ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาและจัดโปรแกรม  ผู�เชี่ยวชาญด�านงาน
ขาย  ผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดกิจกรรมส"งเสริมการเรียนรู�  
 
ระยะเวลาโปรแกรม 1 วัน (9 ชั่วโมง) 
 
สถานท่ี   -- 
 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร นายวุฒิชัย ผาสุกกานนท' 
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การออกแบบโปรแกรม 
 การออกแบบโปรแกรม  เปAนการศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสาร รวมถึงการ
สัมภาษณ'เชิงลึก โดยมุ"งเน�นเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกขององค'การ 
ให�มีการตอบสนอง มีการเรียนรู� และมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปตามความคาดหวังของโปรแกรม 
ภายหลังการอบรม โดยแสดงรายละเอียดได�ดังนี้ 
ทฤษฎีและแนวคิดในการออกแบบโปรแกรม 

1. แนวคิดเชิงประยุกต'ทฤษฎีเซลล'กระจกเงา (Mirror Neuron Theory)  ซ่ึงค�นพบในปa 
พ.ศ. 2539 โดย ดร.วิตโตริโอ กอลเลส (Vittorio Gallese) หัวหน�าทีมวิจัย ดร.ลีโอนาโด โฟกัสซิ 
(Leonado Fogassi) และ จิอาโคโม ลิโวลาติ (Giocomo Rizzolatti) ซ่ึงเปAนนักวิทยาศาสตร'จาก
มหาวิทยาลัยพาร'ม"า ประเทศอิตาลี โดยเซลล'กระจกเงา (Mirror Neuron) เปAนเซลล'ประสาทท่ีทํา
หน�าท่ีเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลท่ีมองเห็น กระบวนการทํางานคือ เม่ือเห็นภาพจากต�นแบบ(Mirror 
Reactor) สมองจะรับภาพการกระทํา(Action) ท่ีมองเห็นเข�าไปเหมือนกระจกเงาท่ีสะท�อนภาพทุก
อย"างเข�าไป (Iacoboni. 2008) เซลล'กระจกเงาจะมีกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน(Mirror 
Reaction) ก"อให�เกิดพฤติกรรมและมีความรู�สึกเช"นเดียวกับต�นแบบ (Imitation) และการเลียนแบบ
นั้นเราสามารถเข�าใจ รับรู�ถึงจิตใจและความรู�สึกของคนอ่ืน (Empathy) (Mehta. 2009) แนวคิดเชิง
ประยุกต'ทฤษฎีเซลล'กระจกเงา ถูกนํามาใช�เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเลียนแบบและการเรียนรู�ทาง
สังคม จะพบว"า 1) เห็นการกระทํา (Action)  2) กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน (Mirror 
Reaction) 3) พฤติกรรมการเลียนแบบ (Imitation)  4) Empathy การรับรู�ความรู�สึกของต�นแบบ 
ซ่ึงสามารถสรุปเปAนภาพเพ่ือความเข�าใจได�ดังนี้ 
 
 

 
ภาพท่ี 1 สรุปกระบวนการเรียนรู�จากกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะท�อน 
 

2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการในระบบนักขายมืออาชีพ หมายถึง การจัดการการขายเปAน
ระบบ เน�นท่ีกระบวนการขายอย"างเปAนระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายแบบมุ"งเป#าหมาย
เชิงรุก  ประกอบด�วยกระบวนการขาย ซ่ึงผู�วิจัยได�สังเคราะห'จากกระบวนการขายของนักคิดและนัก
ขายหลายท"าน สรุปได�เปAน 4 ข้ันตอนดังนี้  1) กระบวนการ เตรียมความพร�อมก"อนการขาย 
(Preparing) 2) การเปpดใจกับลูกค�า (Opening) 3) การรับฟIงความต�องการของลูกค�า (Hearing) 4) 
การปpดการขาย (Closing) โดยกระบวนการขายอย"างเปAนระบบนี้ จะเปAนกระบวนการเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก โดยเกิดการจากทบทวนเอกสารงานวิจัยต"างๆ และใช�
เครื่องมือทางการจัดการ SWOT และ TOWS Matrix  โดยเลือกใช�กลยุทธ'เชิงรุก (SO Strategy) นั่น

Mirror Reactor 

Action Mirror Reaction Imitation Empathy 

• Mirror Neuron (F5) 
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คือศักยภาพนักขายท่ีเปAน 1. จุดแข็ง (Strength) และ2. โอกาสทางการขาย (opportunity) 
สังเคราะห'ได�เปAนองค'ประกอบของศักยภาพ จากนั้นนําไปสัมภาษณ'เชิงลึก และใช�วิธีการถอดบทเรียน 
ก็จะได�ข�อสรุปเปAน แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก 

3. แนวคิดการประเมินผลของเคิร'กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห"ง
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับ การประเมินผลโปรแกรม โดยใน
โปรแกรมนี้จะมีการประเมินใน 3 ลักษณะ คือ 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction 
Evaluation) เปAนการตรวจสอบความรู�สึก หรือความพอใจของผู� เข�าอบรมกับโปรแกรม 2) 
ประเมินผลการเรียนรู� (Learning Evaluation) เปAนการตรวจสอบผลการเรียนรู� โดยตรวจสอบ
ครอบคลุมท้ังด�านความรู�(Knowledge) ทักษะ(Skill) และ เจตคติ (Attitude)  3) ประเมินพฤติกรรม
ท่ีเปลี่ยนไปหลังการผ"านโปรแกรม (Behavior Evaluation) เปAนการตรวจสอบว"าผู�ผ"านโปรแกรม มี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนและได�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามความคาดหวังของโปรแกรม ท้ังนี้เปAนการ
ประเมินศักยภาพส"วนบุคคล (Personnel Competency) โดยใช�วิธีการประเมินความรู� 
(Knowledge Test)  วิธีการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) และการสังเกต
พฤติกรรม (Behavior Observation) 
 
กระบวนการเสริมสร�างศักยภาพ 
 กระบวนการเรียนรู�เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขาย ในโปรแกรมปฏิกิริยาเชิง
สะท�อนในการเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขาย แบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' ได�
นํากระบวนการ AKEE Model ซ่ึงได�จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยต"างๆ และสังเคราะห'เปAน
กระบวนการโดยผู�วิจัย ท้ังนี้สามารถกําหนดรายละเอียดกระบวนการได� 4 ข้ันตอน คือ 

1. การปรับทัศนคติและเตรียมความพร�อม (Attitude) เปAนลักษณะของการเตรียมความ
พร�อมของผู�เข�าร"วมโปรแกรม ลดละลายน้ําแข็ง(ตัวตน ตําแหน"ง ความกังวลใจ การเปpดรับ) ท่ีแต"ละ
คนมีอยู"เพ่ือพร�อมรับกับเนื้อหากระบวนการเรียนรู� ประกอบด�วย การทํากิจกรรมกลุ"มสัมพันธ' การ
แสดงความคิดเห็น ผ"านโจทย'ภารกิจท่ีผู�เข�าร"วมโปรแกรมจะได�กระทําร"วมกันอย"างเปAนกันเอง          

2. เนื้อหาการเรียนรู� (Knowledge) เปAนเนื้อหากระบวนการเรียนรู�เ พ่ือเสริมสร�าง
ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก อธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมได�ดังนี้คือ กระบวนการขาย 4 ข้ันตอน 
2.1) เตรียมความพร�อมก"อนการขาย (Preparing) เตรียมความพร�อมเพ่ือเตรียมการขายหรือเข�าพบ
กับลูกค�ารวมท้ังบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค' 2.2) กระบวนการเปpดใจกับลูกค�า (Opening) การเปpดใจ
ลูกค�า วิธีการเข�าพบ สร�างความสัมพันธ'กับลูกค�าอย"างเหมาะสมกับลูกค�า 2.3) กระบวนการรับฟIง
ความต�องการของลูกค�า (Hearing) การฝ~กทักษะการสอบถาม ทักษะของการรับฟIงอย"างต้ังใจ จับ
ประเด็นความต�องการของลูกค�า (Need)  2.4) กระบวนการปpดการขาย (Closing) มีลักษณะเปAนการ
เรียนรู�และฝ~กฝนทักษะของการแก�ไขปIญหาของลูกค�า (Objection) การปpดการขาย การท้ิงท�ายการ
นําเสนอเชิงบวก ซ่ึงสามารถสรุปภาพกระบวนการขาย ได�ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 กระบวนการขาย 
 

 
3. ปฏิกิริยาสะท�อนกลับ (Echo) เปAนกระบวนการเรียนรู�จากตัวแบบ (Mirror Reactor) 

ผ"านปฎิกิริยาเชิงสะท�อน(Mirror Reaction) ก"อให�เกิดพฤติกรรมกระทําตาม (Imitation) และมี
ความรู�สึกเช"นเดียวกับต�นแบบ สามารถเข�าใจ รับรู�ถึงจิตใจและความรู�สึกของคนอ่ืน (Empathy) โดย
เปAนแนวคิดเชิงประยุกต'จากทฤษฎีเซลล'กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) โดยผู�เข�าร"วมอบรมจะ
ได�รับชมสื่อมัลติมีเดียท่ีสะท�อนศักยภาพพนักงานขายแบ"งมุ"งเป#าหมายเชิงรุก 

4. การประมวลเทคนิคและเครื่องมือประมวลผล (Evaluation) เปAนวิธีการ เครื่องมือใน
การพัฒนาโปรแกรมท่ีช"วยประมวลความคิดและการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค' ประกอบด�วยแบบ
เครื่องมือ ได�แก" แบบสํารวจ แบบประเมินตนเอง แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน แบบสังเกตการณ'
ประเมินตามวัตถุประสงค' แบบทดสอบ ส"วนเทคนิควิธีการประเมินผล ประกอบด�วย การบรรยาย 
การโค�ช การระดมสมอง การประชุมกลุ"มย"อย กรณีศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ
กลุ"ม การสรุปบทเรียน การจดบันทึก 

 
ผลท่ีคาดว!าจะได�รับ 
 โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในการเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขาย แบบมุ"งเป#าหมาย
เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย'ครั้งนี้ มีความคาดหวังให�ผู�เข�าร"วมโปรแกรมเกิดการเรียนรู�และมี
ความเข�าใจ และมีการพัฒนาศักยภาพด�านการขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุกท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้
ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก หมายถึง กลยุทธ'เชิงรุก (SO Strategy) ของนักขาย ซ่ึงมี 2 
ส"วน นั่นคือ 1. จุดแข็งทางการขาย (Strength) ประกอบด�วย ภาวะผู�นํา (Leadership) เทคนิคการ
ขาย (Sell Skills) การมุ"งเป#าหมาย (Goal Oriented)  และ2. โอกาสทางการขาย (opportunity) 
ประกอบด�วย บุคลิกภาพ(Personality) ความกระตือรือร�น(Enthusiasm) และมนุษยสัมพันธ' 
(Human Relationship) ซ่ึงสามารถสรุปภาพศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ได�ดังนี้ 

การเตรียมพร�อม
Preparing 

การเปpดใจ 
Opening 

การรับฟIง 
Hearing 

การปpดการขาย
Closing 
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ภาพท่ี 3 ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก 
 
 ท้ังนี้ในโปรแกรมหลักสูตรยังมีการประเมินความรู� ความเข�าใจ ตลอดจนประเมินผลการ
พัฒนาศักยภาพด�านการขายท้ังก"อนและหลังโปรแกรม รวมถึงการประเมินกับกลุ"มควบคุมเพ่ือ
เปรียบเทียบพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนด�วย ซ่ึงด�วยผลของโปรแกรม จะทําให�พนักงานขายมีศักยภาพเพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงส"งผลให�องค'การก็สามารถบรรลุเป#าหมาย ซ่ึงคือยอดขายท่ีวางไว� และหากนําโปรแกรมนี้
ไปปรับใช�กับองค'การในกลุ"มธุรกิจ ก็จะทําให�ธุรกิจอสังหาริมทรัพย'เติบโตข้ึนในภาพรวมอีกด�วย 
 
 
 

 
 
 



 343 

 
 
ภาพท่ี 4 แสดงภาพรวมเชิงระบบของโปรแกรม 
 
 
การประเมินผล 
 โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในการเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขาย แบบมุ"งเป#าหมาย
เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' เปAนโปรแกรมการพัฒนาท่ีมุ"งเน�นให�เห็นผลจริงในการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก ผ"านกระบวนการเรียนรู� AKEE Model ดังนั้นจึงมีการ
วัดผลเปAนก"อนโปรแกรม (Pre-Test ) และ หลังโปรแกรม (Post-Test)  กับผู�เข�าร"วมโปรแกรม โดยมี
การประเมินใน 4 ลักษณะ คือ 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) ใช�แบบ
สํารวจ เพ่ือวัดความรู�สึกและความพอใจของผู� เข�าร"วม 2) ประเมินผลการเรียนรู�  (Learning 
Evaluation) ใช�แบบประเมินตนเอง ก"อนและหลังการเข�าโปรแกรม เพ่ือตรวจสอบด�านความรู�
(Knowledge) ทักษะ(Skill) และ เจตคติ (Attitude)และ 3) ประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปหลังการ
ผ"านโปรแกรม (Behavior Evaluation) และ 4) ประเมินผลทีเกิดกับองค'การ (Result Evaluation) 
ผู�วิจัยได�นํารูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Kirkpatrick (1998) มาใช�วัดผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ฝ~กอบรม โดยแบ"งเปAน 4 ส"วน ดังนี้ ส"วนท่ี 1 การประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�ารับการฝ~กอบรม 2) การ
ประเมินการเรียนรู� 3) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� 4) การประเมินผลลัพธ'จากการเข�าโปรแกรม 
โดยมีกลุ"มทดลองมีการประเมินทุกส"วน แต"กลุ"มควบคุมมีการทดลองเฉพาะส"วนท่ี 3 เพ่ือประเมิน
พฤติกรรมเรียนรู�และนํามาเปรียบเทียบกับกลุ"มทดลอง   
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รายละเอียดของโปรแกรม 
 โปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อนในการเสริมสร�างศักยภาพพนักงานขาย แบบมุ"งเป#าหมาย
เชิงรุก ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย' มีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้ 
 
ลําดับ เวลา รายการ กระบวน 

การขาย 
กระบวนเรยีนรู� 

 08.00 - 08.30 - ลงทะเบียน 
- Pre-Test 

  

1 08.30 – 09.00  - พิธีเปpด 
- ภาพรวมของโปรแกรม (Overview) 
# กิจกรรม My Expectation  
สร�างบรรยากาศ และสร�าง 
ทัศนคติท่ีดี เพ่ือเสริมศักยภาพนักขาย  

 Attitude 
 

2 09.00 – 09.30 - ความเข�าใจเรื่องการขาย  
- กระบวนการขาย เรื่องสําคัญท่ีนักขายต�องรู� 
- ศักยภาพนักขายแบบมุ"งเป#าหมายเชิงรุก 
กิจกรรม  SO Strategy 

การเตรียมตัว 
(Preparing) 

Knowledge 
 

3 09.30 – 10.30 - บรรยายพิเศษ หัวข�อ :    
  พนักงานขายคือหัวใจสําคัญของธุรกิจ 
  (A Salesperson is the Most Important 
in  the World of Business) 

การเตรียมตัว 
(Preparing) 

Knowledge 
 

 10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว"าง   
4 10.45 – 12.00 I. การเตรยีมความพร�อมก"อนการเข�าพบลูกค�า 

# วิเคราะห' สรุปบทเรียน ทดลองปฏิบัต ิ
การเตรียมตัว 
(Preparing) 

Echo + 
Evaluation 

 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
5 13.00 – 14.00 II. การเปpดใจลูกค�า และการสร�าง

ความสัมพันธ'   
   ท่ีดีกับลูกค�า 
# วิเคราะห' สรุปบทเรียน ทดลองปฏิบัต ิ

การเปpดใจ 
(Opening) 

Echo + 
Evaluation 

6 14.00 – 15.00  III. ทักษะการสอบถามและการรับฟIงอย"าง
ตั้งใจ  
   เพ่ือค�นหาความต�องการของลูกค�า 
# วิเคราะห' สรุปบทเรียน ทดลองปฏิบัต ิ

การรับฟIง 
(Hearing) 

Echo + 
Evaluation 

 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว"าง   
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ลําดับ เวลา รายการ กระบวนการขาย กระบวนเรยีนรู� 
7 15.15 – 16.15 IV.กระบวนการปpดการขายและแก�ไขข�อ

โต�แย�ง 
   กับลูกค�า 
# วิเคราะห' สรุปบทเรียน ทดลองปฏิบัต ิ

การปpดการขาย 
(Closing) 

Echo + 
Evaluation 

 16.15 – 16.30 - เตรียมกิจกรรมแสงดศักยภาพนักขาย 
  มุ"งเป#าหมายเชิงรุก (Experience 
Simulation) 

 Evaluation 

8 16.30 – 17.30 # กิจกรรมแสดงศักยภาพนักขาย 
  มุ"งเป#าหมายเชิงรุก (Experience 
Simulation) 

ทุกกระบวนการ 
(All Process) 

Result 

9 17.30 – 18.00 - สรุป / อภิปรายผล 
- Post-Test 

 Result 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

สื่อมัลติมีเดียการสะท�อนศักยภาพนักขายแบบมุ!งเป$าหมายเชิงรุก   
ผ!านกระบวนการขาย 
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ลําดับ สถานการณ� บทสนทนา ตัว
บ�งชี้ 

แนวคิด /ทฤษฎ ี หมายเหต ุ

ก�อนเข(าหนัง 
  ขึ้นหัวข(องานวิจัย:  

การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท(อน ในการเสรมิสร(างศักยภาพนัก
ขายแบบมุ�ง����������	
��ก ��
���ก	����
���	������� 

 แนวคิดเชิงประยุกต�
จากทฤษฏีเซลล�กระจก
เงา กับแนวคิดการขาย 

ก�อนเข(า กระบวนการ
ขายแต�ละตอน 

หนังก�อนเข(ากระบวนการ Preparing : การเตรียมพร(อมก�อนการขาย 
  Graphic : ศักยภาพนักขายนํามาจากการสดุยอดผู(เชี่ยวชาญด(านการ

ขายแบบมุ�งเปEาหมายเชิงรุก ของธุรกิจอสังหารมิทรัพย� 
   

I. Preparing : การเตรียมพร(อมก�อนการขาย 
ภาพรวม : การเตรยีมพร(อมก�อนการขาย เปIนขั้นตอนของพนักงานขาย ที่เตรียมความพร(อมของตนเอง ก�อนจะทําการขาย ไม�ว�าจะเปIนเรื่องการแต�งตัวตามาตรฐานการบริการ การ
ดูแลเสื้อผ(าหน(าผม การศึกษาเรียนรู(และทบทวนข(อมลูสินค(าทั้งของเรา และของคู�แข�ง ตลอดจนถึงพูดคุยและการประชุมก�อนการให(บรกิารลูกค(าในแต�ละวัน 
1.1 พนักงานขายตื่นนอนแต!เช�า: 

รู(จักเลือกสิ่งที่ดี เช�น เครื่องใช( 
เสื้อผ(า ทั้งนี้เพื่อให(ลูกค(าได(สัมผัสถึง
การคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อลูกค(า 
และพร(อมทั้ง การดูแลหน(าตา การ
แต�งกายที่พร(อมสําหรับการ
ให(บริการลูกค(า ทั้งนี้เปIนการเปNดตวั
ด(วยการเห็นหน(านักแสดงครั้งแรก
ผ�านทางกระจกเงา(สอดคล(องกับ
แก�นของหนังสั้นที่เปIนปฏิกิริยาเชิง
สะท(อนจากแนวคิดเชิงประยุกต�จาก
ทฤษฎีเซลล�กระจกเงา) 
 

พข.1 : ตื่นนอนแต�เช(า เดินเข(าห(องน้ํา เลือกใช(สิ่งที่ดีเพื่อลูกค(า เลือก
ชุดที่เหมาะสมกับการทํางาน รวมทั้งการแต�งตัวที่เหมาะสมและพร(อม
สําหรับการให(บรหิารลูกค(า 
 
ระหว�างการอาบน้ํา มีเสยีงทบทวนเนื้อหาการขายไปด(วย 

P1 

 

 

 

 

 

S3 

ทฤษฏีเซลล�กระจกเงา  ที่บ(านของนักขาย 
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1.2 1.2.1 พนักงานขาย1(เตย) 
เดินทางมาถึงที่ทํางาน : 
มีการทักทายกัน และเพื่อนๆชื่นชม
การแต�งกายของพนักงานขายเอย 

พข.1 : สวัสดีทุกคน 
พข.2+3 : สวัสดีจ(า แหมแต�งตัวสวยมาทุกวันเลยนะ 

 

P1 

P2 

 ห(องทํางาน 

1.2.2 พนักงานขายเอยถามถึง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน :  
เพื่อนๆก็พูดคุยกัน แต�มีบางประเด็น
ที่ยังไม�สามารถตอบลูกค(าได( 
พนักงานขาย1 ไม�ลดละที่จะหา
ข(อมูลเพิ่มเติมให(เพื่อนๆ 

พข.1 : เมื่อวานพวกเราเปIนอย�างไรบ(างจVะ? 
พข.2 : เมื่อวานเจอลูกค(าอยู�รายนึง ปEาเหวี่ยงแรง มาถึงก็ใส�ใหญ�
เลยอ�ะ  
พข.3 : ช�างมันเถอะแก 
พข.3 : เมื่อวานก็เจอปXญหาเหมือนกัน คุณลูกค(าเข(ามา อยากจะแต�ง
ห(องใหม� เปIนแบบ Neo-Classic เรานี่เง็งเลยอ�ะ ไปไม�ถูกเลยอ�ะ เลย
ชวนคุยเรื่องอื่น 
พข.2 : ไม�ต(องสนใจหรอก 
พข.1 : “Neo Classic ไม�เปIนไร เดี๋ยวลองหาให(ดูก�อนนะ” 
 (พร(อมท�องคําที่ต(องการค(นหา) “Neo-Classic อืม..น�าสนใจมากเลย” 
  

H1 

 

S3 

 ห(องทํางาน 
 
 
 
 
 

1.3 บรรยกาศช!วง Morning Talk : 
เมื่อพนักงานขายนั่งกันที่โตVะประชุม 
สักครู�ผู(จัดการเข(ามา ทุกคนทักทาย 
จากนั้น ผู(จัดการก็แจ(งเรื่องเปEา
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ซึ่งสร(าง
ความกังวลกับพนักงานขายเพราะ
เปIนยอดเปEาหมายที่ท(าทายเปIน
อย�างมาก 
 

ผจก. : (เดินเข(ามา วางเอกสารบนโตVะ) 
พข. 1+2+3 : ผู(จัดการสวัสดีค�ะ 
ผจก. : พี่ประชุมกับผู(บริหารมา สรุปเปEาหมายของเดือนนี้ของเรา 
เปEาหมายเพิ่มขึ้น 50 %  
พข. 2+3 : หVะ..50% 
พข. 1 : (ใบหน(านิ่งสงบ น(อมรับฟXงเปEาหมายขาย) 

 

 

 

 

 

 

G1 

ทัศนคติบวก ห(องประชุม 
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1.4 1.4.1 ความกังวลใจหลังจากได(ยิน
เรื่องเปEาหมายขาย :  
เมื่อผู(จัดการเดินจากไป พร(อมด(วย
การทิ้งยอดเปEาหมายที่ท(าทายไว(ให( 
ทีมงาน ก็พูดคุยกันความรู(สึกถึงยอด
เปEาหมายที่ได(รับซึ่งส�วนใหญ�รู(สึกท(อ 
แต�พนักงานขาย1 ให(กําลังใจเพื่อน 
พร(อมชักชวนกันวางแผนการขาย 
และริ่เริ่มสิ่งใหม�ในการทําให(บรรลุ
เปEาหมาย 

พข.3 : “อู(หู..ยอดขายตั้ง 50% คราวก�อนเพิ่มขึ้น 20% ยังหืดขึ้นคอ
เลยอ�ะ” 
พข.2+3 : “มันจะไหวเร(อ” 
พข.1 : “ไหวซิ เดีย๋วเรามาช�วยกันคิดช�วยกันวางแผนการขาย ฉันว�า
เราทําได(แน�นอน” 
พข.2+3 : “เอางัยเอากัน” 

 

 

 

 

G1 

G2 

 ห(องประชุม 
 
 
 
 

 1.4.2 ปรึกษาหาทางขาย :  
ระหว�างการประชุมพูดคุยเพื่อให(
บรรลยุอดขาย พนักงานขาย1 
ปรึกษาหารือ และร�วมระดมสมอง
จากเพื่อนๆ  จากนั้นได(ริเริ่มวาง
แผนการขายแนวทางใหม� เพื่อให(
สามารถทํายอดขายได(ถึงเปEาหมาย 

พข.1 : “ถ(าเดินตามวิธีการเดิม ยอดไม�ได(ตามเปEาหมายแน� เราลองหา
วิธีการใหม�ดีมัย้” 
พข.3 : “เห็นด(วยนะ แต�จะทํายังงัยดีละ?” 
พข. 2 : “งั้นเราว�า $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (พูดแบบ Fast 
Speed) 
พข.3 : “แต�ฉันคิดว�าไม� Work หรอก เปIนแบบนี้ดีกว�า 
%%%%%%%%%%% (พูดแบบ Fast Speed) 
พข.2 : “แต�วิธีของเธอจะดีเหรอ ฉันว�าวิธีการของเธอก็ไม�เวิร�คหรอก” 
พข.1 : “ความจริงฉันว�า วิธีการของ โบว� (พข.3) กับเอิง (พข.2) ก็ดีนะ 
เรามารวมกัน และก็มาต�อยอดเปIนเชิงรุกแล(ววางแผนใหม� ฉันว�า
ยอดขายเพิ่ม 50% เราทําได(แน�นอน” 
พข. 1+2+3 : “ใช�..ทําได(แน�นอน” 

L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

L3 
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II. Opening : การเปNดใจและสร(างความสัมพันธ�กับลูกค(า 
ภาพรวม : การเปNดใจและสร(างความสัมพันธ�กับลูกค(า เปIนขั้นตอนของการเจอกันกับลูกค(า พนักงานขายมีความกระตือรือร(นที่จะเจอกับลูกค(า มีการจัดแต�งเสื้อผ(าเครื่องแต�งกายให(
พร(อมสําหรับให(บริการลูกค(า มีการกล�าวต(อนรับ การบริการน้ําดื่ม การพูดคุยเพื่อสร(างความสัมพันธ�ที่ดี ทั้งนี้ในขั้นตอนนี้ เปIนการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมของโครงการ และเรื่อง
เกี่ยวกับตัวลูกค(า เช�น ที่อยู� การเดินทาง การใช(ชีวิต เปIนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับลูกค(า โดยยังไม�เน(นการปNดการขาย แต�หากเรื่องที่พูดคุย จะเปIนประเด็นที่พนักงานขายจะนําไปเปIนข(อมลู
เพื่อนําเสนอสู�ขั้นตอนการปNดการขายได(ในที่สดุ 
2.1 เวลาทํางาน : 

พูดคุยเรื่องการขายระหว�างการ
ทํางานพนักงานขายได(มีการพูดคุย
ปรึกษากันถึงยอดขายที่ได(รับมาเมือ่
เช(านี้ เพื่อนพนักงานขายยังมีการ
บ�นเรื่องยอดเปEาหมายที่สูงขึ้น ส�วน
พนักงานขายเตย ก็ยังคงพยายามให(
กําลังใจเพื่อนในการผลักดันยอด 
ระหว�างนั้นมลีูกค(าเดินตากแดด เข(า
มาที่สํานักงานขาย พนักงานขาย
เตย รีบตอบสนองการให(บริการ
อย�างรวดเร็ว และไม�ลมืที่จะจัด
เสื้อผ(าและสํารวจความเรียบร(อย
ก�อนเข(าพบลูกค(า และรีบไปต(อนรบั
ลูกค(าที่หน(าประตสูํานักงานขาย 
 
 
 
 

พข.2 : “ยอดเดือนนี้สูงจังเลยเนอะ” 
พข.3 : “ใช� ตั้ง 50 %” 
พข.1 : “ท(าทายดี เพราะถ(าเราทําตามแผนที่วางไว( ก็ถึงเปEาได(ไม�ยาก
นะ” 
พข.2 : “ลูกค(าเข(ามาน�ะ” 
พข.1 : “ไม�เปIนไร เราดูแลเองจVะ” (พร(อมจัดระเบียบเสื้อผ(าก�อนเข(า
พบลูกค(า และรีบไปต(อนรับลูกค(าที่ประตสูํานักงานขาย) 

L1 

 

 

 

 

 

 

P1 

E1 
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2.2 พนักงานขายกล�าวต(อนรับลูกค(า :
เสียงดังฟXงชัด พร(อมกับเอ�ยชื่อ
โครงการ และเชิญลูกค(าเข(ามาใน
สํานักงานขาย 

พข.1 : “ABC โครงการตลิ่งชัน สวสัดีค�ะ ที่พักอุ�นใจ ปลอดภัย เราพร(อม
ให(บริการค�ะ” 

P2   

2.3 2.3.1 พนักงานขายบริการน้ําดื่มกับ
ลูกค(า พร(อมแนะนําตนเองและ
สอบถามชื่อของลูกค(า 

พข.1 : “รับเครื่องดื่มเย็นๆก�อนค�ะ” 
ลค. : รับน้ําดื่มแล(ววางลง 
พข.1 : “สดชื่นขึ้นหรือยังคะ” 
ลค. : “ดีขึ้นครับ” 
พข.1 : “ดิฉันชื่อ เอย เปIนพนักงานขายของโครงการ ไม�ทราบว�าคุยอยู�กับคุณ..?” 
ลค. : “เรียก พี่ CK ก็ได(ครับ” 

E2 

 

 

H1 

  

 2.3.2 สร(างความคุ(นเคยกับลูกค(า 
ทักทาย ภาพรวม 

พข.1 : “ขออนุญาติเรียก พี่ CK นะคะ” 
ลค. : “ได(ครับ” 
พข.1 : "ไม�ทราบว�า พี่ Ck ทราบโครงการเราจากไหนคะ" 
ลค. :  "อ�อ พอดี เห็นปEายโฆษณาตัวใหญ� โปรโมทโครงการอยู� เลยแวะเข(า
มาชมครับ” 
พข.1 : "ขอบคุณที่ให(เกียรติโครงการของเราค�ะ" 
พข.1 : “พี่ CK เดินทางมาจากไหนคะเนี่ย” 
ลค. : “มาจากทางศาลายาครับ” "ระยะทางไม�ไกล แต�ตรง 4 แยก รถติด
เอาเรื่องอยู�นะ" 
พข.1 : “โครงการของเรา สามารถกลับรถและเลี้ยวเข(ามาที่โครงการได(เลย 
จึงไม�ต(องผ�านสีแยก ที่เปIนจุดรถติดค�ะ” 
ลค. : อ(าวเหรอ! สงสัยพี่จะเลย U-Turn ไป มิน�ารถถึงติดมาก 
พข. 1 : อีกอย�างคือ โครงการของเราอยู�ติดถนนเส(นหลักมากค�ะ เลี้ยวเข(า
ซอยแค� 50 ม. เองค�ะ 
ลค. : อื่ม ใช�นะ พี่เข(ามานี่ก็เจอเลย หาไม�ยากอย�างที่เราบอก 

H2   
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 2.3.3 แนะนําโครงการภาพรวม พข.1 : “สําหรับ ABC โครงการตลิ่งชัน เปIนโครงการที่ตดิถนนราช
พฤกษ� ตกแต�งสไตล� Modern City แต�มสีระว�ายน้ําและสวนขนาด
ใหญ� เรามีแบบห(องให(เลือกหลายแบบ มีสิ่งอํานวยความสะดวก  และ
ที่สําคัญโครงการของเราสร(างเสรจ็ ตกแต�ง พร(อมเข(าอยู�ได(เลยค�ะ 
ลค. : "อ�อ ครับ" 
 
 

   

 2.3.4 การเปNดใจสร(างความสมัพันธ�
ที่ดีกับลูกค(า บ(านหลังแรก 

พข.1 : “พี่ CK ต(องการซื้อที่พักนี้ เปIนหลังแรกหรือเปล�าคะ” 
ลค. : "ไม�ใช�อ�ะครับ พี่อยากได(ที่พักอีกที่อยู�ใกล(ที่ทํางาน และโรงเรียน
ของลูก เพื่อสะดวกเดินทางในวันจันทร�ถึงศุกร� ส�วนวันหยุดพี่ก็กลับ
บ(านพัก ที่อยู�แถวชานเมืองครับ" 
พข.1 : "อ�อค�ะ แล(วไม�ทราบว�า น(องอยู�ชั้นไหนคะ" 
ลค. : "อยู�ชั้นป.3 ครับ ที่โรงเรียนเพลินพัฒนากว(างไกล ตรงแถวนี้
ครับ" 
พข.1 : "โรงเรียนนี้ดีนะคะ ได(ยินมาว�า เค(าเน(นเรื่องพัฒนาการของเดก็ 
และฝ|กให(รู(จักคิด เห็นว�าเมื่อป}ที่แล(ว น(องๆที่โรงเรยีนนี้แข�งขัน 
Mindmaap ได(รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเลยนะคะ" 
ลค. : "ใช�ครับ ลูกพี่ก็อยู�ในทีมนี้ด(วยนะ เปIนการแข�งในรุ�นจิ๋ว" 
พข.1 : "โอ(โห น(องเก�งจังเลย พ�อแม�ต(องภูมิใจแน�เลยค�ะ นี่สงสัยจะ
ฉลาดและเก�งเหมือนคุณพ�อคุณแม�นะคะ" 
ลค. : (อมยิ้มด(วยความพอใจในคําตอบของพนักงานขายฆ 
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 2.3.4 การเปNดใจสร(างความสมัพันธ�
ที่ดีกับลูกค(า สถานที่ทํางาน 

พข.1 : “ตอนนี่ พี่ CK ทํางานอยู�แถวไหนคะ" 
ลค. : "พี่กับแฟน ทํางานที่เดียวกัน แถวจรัล 35 อยู�เลยโครงการไปอีก 
สัก 3 กิโลครับ" 
พข. 1: "อ�อค�ะ งั้นโครงการของเราก็สะดวกมากเลยนะคะพี่ CK เพราะ
เราสามารถใช(เส(นทางตัดใหม�ที่เพิ่งเปNดใช( ด(านหลังโครงการของเรา พี่ 
CK หรือแฟน สามารถใช(เส(นทางนี้ไปส�งน(องที่โรงเรยีนตอนเช(าและไป
ทํางานต�อได(เลย คิดว�าใช(เวลาไม�เกิน ครึ่งชั่วโมงเองค�ะ" 
ลค. : "อ(าวเหรอ ที่ของโครงการ อยู�ใกล(เส(นทางตดัใหม�ใกล(ๆ นี้ด(วย 
เคยได(ยินแต�ไม�รู(ว�าอยู�ตรงไหน แบบนี้ก็ดีนะ สะดวก 
พข.1 : "นี่ถือเปIนอีกจุดเด�นของโครงการเราเลยค�ะ เพราะใกล(เส(นทาง
ตัดใหม� การเดินทางจะสะดวกขึ้นมากค�ะ" 
ลค. : (ลูกค(าเหลือบดูนาฬิกาและนึกขึ้นมาได(ว�ามีเวลาได(ไม�นาน) 
 "อืม..ขอดูห(องตัวอย�างเลยได(มัย้เพราะเดีย๋วพี่ต(องไปรับลูก เรียนว�าย
น้ําครับ" 
พข. : "ได(เลยค�ะ เดีย๋วเอยพาพี่ CK ไปดูห(องติดสระว�ายน้ําดีกว�าค�ะ 
ต�อไปจะได(พาน(องมาเรียนว�ายน้ํากับคุณครูที่แทนก็ได( เพราะเรามีคุณ
สอนว�ายน้ําทุกวันตอนเย็นค�ะ” 
ลค. : “แบบนี้ก็ดี เอาอย�างนี้แล(วกัน พี่อยากดูห(องตัวอย�างเลย และถ(า
สวยถูกใจ ช�วย Lock ห(องไว(ให(พี่ก�อนเลย แล(ววันอังคารจะพาแฟนมา
จองอีกที” 
พข. : "ด(วยความยินดีค�ะ” 
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III. Hearing : การรับฟ?ง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า 
ภาพรวม : การรับฟ?ง สอบถามและทราบความต�องการของลูกค�า เปAนขั้นตอนของการตั้งคําถาม เพื่อทราบความต�องการด�านที่พักจากลูกค�า บางครั้งอาจต�องใช�มากกว!า 1 คําถามเพื่อทราบ
ความต�องการที่แท�จริงของลูกค�า และต�องรู�จักการรับฟ?งความต�องการของลูกค�า แม�บางครั้งสิ่งที่นําเสนออาจจะไม!โดนใจลูกค�าในครั้งแรก ก็ต�องรู�จักการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเพื่อหา
คําตอบที่โดนใจลูกค�าและประทับใจ  
13 13.1 พาลูกค(าเดินชมห(องตัวอย�าง พข. : “จากที่คุยกัน พี่แหมม�ต(องการห(องที่สามารถเข(าพักได(ทั้งครอบครัวเลย

ใช�มั้ยคะ” 
ลค. : “ใช�ค�ะ พี่กับแฟนและตัวเล็กจะอยู�ด(วยกันเลย” 
พข. : “ดีเลยค�ะ น�ารักดี” 
“เดี๋ยวเอยพาไปชมห(องตัวอย�าง ที่พี่แหมม�ต(องการทางนี้เลยค�ะ” 
“ห(องตัวอย�างสวยถูกใจนะคะ 
ลค. : “อืม..ก็สวยดีค�ะ 

P1 
P2 

 ห(องตัวอย�าง 
 

 1.3.2 สอบถามเพื่อทราบข(อมูล
เกี่ยวกับความต(องการที่พักอาศัย 

พข. : “ตั้งใจว�าจะเข(าอยู�เมื่อไหร�คะ” 
ลค. : “ปลายป}นี้ เพราะว�าทางออฟฟNส จะเปNดสาขาใหม�แถวนี้ พี่ต(องมาคุมสาขาที่นี่” 
พข. : “ดีเลยค�ะ เพราะโครงการของเราจะเสร็จและเข(าอยู�ได(สิงหาคมนี้ น�าจะทัน
กับงานใหม�ที่พี่แหมม�ต(องมาประจําที่นี่ หากพี่แหมม�พอใจโครงการของเรานะคะ” 
พข. : “ไม�ทราบว�าพี่แหมม� ตั้งงบประมาณไวในใจอย�างไรคะ” 
ลค. : “พี่ตั้งงบไว( 2 ล(านเศษๆ” 
พข. : “ตอนนี้มีห(องขนาดใหญ� แบบ Air View ชั้น 18  
บรรยากาศ โปร�งโล�งสบาย ราคาอยู�ที่ 2.2 ล(านบาท พอมีอยู�ค�ะ 
ลักษณะห(องเหมือนห(องตัวอย�างที่เอยพาชมลยค�ะ” 
ลค. : “ประตูหันหน(าไปทางทิศตะวันออกหรอืเปล�า พี่ถือเรื่องฮวงจุ(ยนะ เพราะ
ซินแสแนะนําว�าประตูห(องต(องหันไปทางทิศตะวันออกเท�านั้น” 
พข. : “ถ(าอย�างนั้น ห(องนี้เหมาะเลยค�ะ เพราะเปIฯห(องที่ประตูหันไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งโซนนี้ ได(รับความนิยมและขายดีมากเลยค�ะ” 
“ด(านหลังห(องเปNดโล�งรับวิวสวย” 

H1   
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 13.2 ห(องที่ลูกค(าต(องการ มีคนจอง
หมดแล(ว พนักงานขายใช(การ
ปรับเปลีย่นเทคนิคการขาย เพื่อทํา
ให(ลูกค(าพึงพอใจ 

ลค. : “แล(วโซนที่มองเห็นสระว�ายน้ํา ตรงนั้นล�ะ ยังพอมีว�างมั้ย” 
พข. : “ขออภัยค�ะ พี่แหมม� ห(องวิวสระว�ายน้ํา มีคนจองหมดแล(ว” 
ล.ค. : “หVะ..เต็มได(งัย นี่เพิ่งจะเปNดขายโครงการวันที่สองเองนะ” 
พข. : “คิดหยุดคิดกับตัวเองนิดนึง (ยิ้มสู(แม(ลูกค(าจะวีนใส�) 
ขออภัยจริงๆค�ะ ทางโครงการของเรา ค�อนข(างได(รับความสนใจและ
ลูกค(าประจําก็มาจองกันตั้งแต�ช�วง Presale กันเยอะเลยค�ะ” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
G1 

 สํานักงานขาย 

  ลค. : “ยังงัยพี่ก็ยังต(องการวิวสระว�ายน้ํา!” 
พข. : “เอาอย�างนี้ดีมั้ยคะ เตย ขอแนะนําอีกโซนนึง เปIนวิวที่เห็นสวน
สวย บรรยากาศดี และตอนกลางวันก็ไม�ร(อนด(วยนะคะ” 
ลค. : “อืม..ก็ดีนะ พี่แพ(ฝุ�นด(วย ได(วิวสวนแบบนี้ ก็โอเค” 
พข. : “ถ(าพี่แหมม�สนใจจริงๆ ห(องนี้ใหญ�กว�า ราคาก็สูงกว�าห(องวิวสระ
ว�ายน้ํา เอยสามารถตดัสินใจดูราคาพิเศษให(พี่แหมม�ได(เลยนะคะ 
ลค. : “ดีๆ พี่ชอบ” 
 
 
 
 
 
 

L1 

 

 

 

 

E2 
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IV. Closing : การปNดการขาย และการขจัดข(อโต(แย(งของลูกค(า 
ภาพรวม : การปNดการขาย และการขจัดข(อโต(แย(งของลูกค(า เปIนขั้นตอนที่สําคัญ เปIนการนําเสนอเพื่อให(ลูกค(าตกลงซื้อ โดยลูกค(าอาจตอบปฏิเสธมาในครั้งแรก พนักงานขายต(อง
ปรับเปลีย่นวิธีการ รวมถึงการช�วยแก(ปXญหาให(ลูกค(า เพื่อนําไปสู�การขายสินค(าได( 
14 พนักงานขาย หลังจากพาลูกค(าเดนิ

ชมห(องตัวอย�างแล(ว ในตอนนี้พาเข(า
มาที่สํานักงานขาย ลูกค(ามีข(อ
คําถามที่พนักงานขายตอบซักถาม
และกังวลใจให(กับลูกค(า ด(วยข(อมลู
ที่ถูกต(อง ชัดเจน อย�างมืออาชีพ ทํา
ให(เกิดความเชื่อมั่นและสร(างความ
น�าเชื่อถือให(กับโครงการ 

พข.1 :  “โครงการของเราสวยถูกใจนะคะ” 
ลค. : “ก็โอเครนะ แต�โครงการของเราจะล(มมัย้ละ กลัวโครงการจะล(ม
เหมือนโครงการของเพื่อนที่ไปจองมาอ�ะ” 
พข.1 : “โครงการของเรามีกว�า 50 โครงการและแต�ละโครงการของ
เราต�างได(รับการตอบรับจากลูกค(า รวมทั้งเรายังมลีูกค(าเก�าติดตามกัน
มาอย�างมาก ทําให(โครงการของเราหมดลงไปอย�างรวดเร็วอีกทั้งบรษิัท
ของเราก็ยังอยู�ในตลาดหลักทรัพย� เรียกได(ว�ามีความมั่นคงเปIนอย�าง
มากค�ะพี่เก�ง (ลูกค(า) ดังนั้นพี่เก�ง มั่นใจได(เลยค�ะว�า ไม�ล(มแน�นอน ค�ะ” 

 

 

 

P2 

 

 

H1 

  

 14.1 ดําเนินการโดยใช(เทคนิคปNดการ
ขาย ลูกค(าสนใจ แต�ห(องที่สนใจ มี
ลูกค(าดูไว(และจะตัดสินใจวันพรุ�งนี้ 
ลูกค(าขอแทรกคิว พนักงานขาย
ปฏิเสธเพราะรับปากลูกค(าไว( ต(องรอ
การตัดสินใจจากลูกค(าในวันพรุ�งนี้ 
และได(เสนอเปIนอีกห(อง ที่มีจุดเด�น
และน�าสนใจเพื่อเปIนทางเลือกให(กบั
ลูกค(า     
14.1.1 ลูกค(าดูสนใจห(องใหม�ที่
นําเสนอ เกิดสัญญาณซื้อ มีการ
สอบถามราคา 
 

ลค. : “ห(อง A18 นี่ว�าง มั้ย พี่สนใจห(องนี้” 
พข.1 : “สําหรับห(อง A18 มีลูกค(าเข(ามาดูไว(และขอเวลาตัดสินใจให(
คําตอบ วันพรุ�งนี้ค�ะ” 
ลค. : “ไม�เอาอ�ะ พี่อยากได(ห(องนี้ แทรกคิวให(พี่เลยได(มั้ย พี่จองเลยนะ” 
พข.1 : “ขออภัยนะคะ แทรกคิวให(ไม�ได(จริงๆ เพราะรับปากลูกค(าไว(ว�า
จะรอจนถึงวันพรุ�งนี้ อืม..เอาอย�างนี้มั้ยคะหนูมีข(อเสนอให(กับพี่เก�งค�ะ” 
ลค. : “อะไรล�ะ” 
พข.1 : “เตย ขอเสนอห(อง A20 เปIนชั้นที่สูงขึ้น, วิวสวยขึ้น ขนาดห(องก็มี
พื้นที่มากขึ้น ให(กับคุณเก�งค�ะ เรื่องราคาเดี๋ยวดูแลให(เปIนพิเศษเลยค�ะ” 
ลค. : “อืม น�าสนใจ แล(วราคาล�ะเปIนยังงัย” 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

S2 
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 14.2.1 กระบวนการเจราจาต�อรอง
กับลูกค(า พนักงานขายได(
ปรับเปลีย่นเทคนิคการขายเพื่อให(
โดนใจลูกค(า และได(ตดัสินใจ
นําเสนอเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเปIน
สิทธิพิเศษที่น�าสนใจให(กับลูกค(า แม(
จะต(องไปขออนุมตจิากผู(จดัการ ซึ่ง
ครั้งนี้ลูกค(าดจูะพึงพอใจมาก แต�ตดิ
ที่ตัวลูกค(ามีอาการเปIนโรคภมูิแพ(  
พนักงานขายได(แสดงความห�วงใย
ลูกค(าด(วยการจะขอเปIน
เครื่องปรับอากาศที่มเีครื่องฟอก
อากาศในตัวให(กับลูกค(ารายนี้ ซึ่ง
ด(วยความเปIนกันเองของพนักงาน
ขายและดูเอาในใส�ในเรื่อง
รายละเอียดของลูกค(า ทําให(ลูกค(า
พึงพอใจและตัดสินใจจองห(องทันที  

พข.1 : “พี่เก�งคะ ความจริงส�วนลด A20 เท�ากับ A18 ก็ถือเปIนส�วนลด
สุดพิเศษเลยค�ะ” 
ลค.2 : “แค�นี้มันธรรมดาไป มีอะไรให(พี่อีกมั้ย?” 
พข.1 : (หยุดคิดนิดนึง) “ถ(าพี่ตัดสนิใจจองวันนี้เลย เตยนําเสนอแบบนี้
ดีมั้ยคะ หนูตัดสินใจว�าไปขอผู(จัดการเพื่อมอบสิทธิพิเศษเปIน
เครื่องปรับอากาศ ให(สําหรับห(องนี้อีก 1 เครื่องเพื่อพี่เก�งเลยค�ะ” 
ลค. : “แต�พี่เปIนภมูิแพ(นะ” 
พน.1 : “งั้นเดี๋ยวเตย จะเลือกเครือ่งปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ
ในตัวให(กับพี่เก�งนะคะ” 
ลค. : “แบบนี้พี่ชอบ” 
       “พี่จองเลย” 

 

 

 

 

L2 

 

S1 

S2 

 

 

 

 

E2 

 

H2 

  

  เมื่อเลิกงานและค่ําลง พนักงานขายเตรยีมตัวนอน ก�อนนอนมีการใฝ�
เรียนรู(อ�านหนังสือด(านการขาย ก�อนที่จะหลับตาลงและนอนหลับไปใน
ที่สุด       

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ภาพการลงพ้ืนที่ศึกษาข�อมูลเชิงลึก 
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ภาพท่ี 71  ภาพการเข�าสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญท�านท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 72   ภาพการเข�าสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญท�านที่ 2 
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ภาพท่ี 73   ภาพการเข�าสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญท�านที่ 3 
 

 
 
ภาพท่ี 74   ภาพการสนทนากลุ�มเชิงประเมิน 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ประมวลรูปภาพประกอบการทดลองโปรแกรม 
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ภาพท่ี 75  ผู�วิจัยกล�าวนําถึงภาพรวมและชี้แจงวัตถุประสงค(ของการอบรม 
 

 ตามโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะท�อน ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย( 

 

 
 

ภาพท่ี 76   วิทยากรหลัก  

 ได�แก�ผู�วิจัย วิทยากรพิเศษผู�เชี่ยวชาญด�านการขาย ดร.ณรงค( ศรีเกรียงทอง และ
วิทยากรสังเกตการณ(ทุกท�าน ได�แก� ดร.ธงชัย ทองมา อาจารย(วาสนา ศรีอัครลาภ  อาจารย(วสันต( 
สุทธาวาศ  อาจารย(พสุธิดา ตันตราจิณ คุณโสภี คําเหลา คุณชาติชาย คงเพชรดิษฐ 
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ภาพท่ี 77   กิจกรรมสร�างบรรยากาศและสร�างทัศนคติท่ีดีเพ่ือเสริมศักยภาพนักขาย  

 การปรับทัศนคติและการเตรียมความพร�อม (Attitude) โดยมีวัตถุประสงค(ของกิจกรรม
เพ่ือเตรียมความพร�อมของผู�เข�าร�วมโปรแกรม ปรับเจตคติ ความคาดหวังท่ีมีต�อโปรแกรม ความกังวลใจ 
การเปDดรับสิ่งใหม� 
 

 
 

 

ภาพท่ี 78  ผู�เข�าร�วมโปรแกรมทําแบบทดสอบก�อนอบรม (Pre-test) เพ่ือประเมินวัดความรู� ความเข�าใจ 
เปรียบเทียบกับหลังการผ�านโปรแกรม 
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ภาพท่ี 79  กิจกรรม My Expectation 
  

 เพ่ือทราบความคาดหวังของผู�เข�าร�วมโปรแกรม และการปรับให�เข�าใจในภาพรวมท่ีตรงกัน
กับวัตถุประสงค(ของโปรแกรม โดยให�ผู�ร�วมโปรแกรมเขียนความคาดหวังของตนเองต�อโปรแกรม 
นําไปติดในบอร(ดหน�าห�อง จากนั้นร�วมกันอภิปราย วิทยากรช�วยจัดหมวดหมู�และสรุปภาพรวม 
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ภาพท่ี 80 ช�วงเนื้อหาการเรียนรู�ของโปรแกรม (Knowledge)  
 
 โดยวิทยากรใช�วิธีการบรรยายพร�อมกิจกรรมให�ผู�เข�าร�วมโปรแกรมเข�าใจถึงนิยาม 
ลักษณะ และความสําคัญของการขาย พนักงานขาย และศักยภาพนักขายมุ�งเป1าหมายเชิงรุก  
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ภาพท่ี 81 เครื่องมือช�วยจําศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก (Tool Kits)  

 เพ่ือกระตุ�นการคิด และสะท�อนกลับให�เกิดความเข�าใจที่ถูกต�องของศักยภาพนักขาย
แบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก ตามวัตถุประสงค(โปรแกรม 

กิจกรรม SO Strategy ให�เขียนถึงศักยภาพ
นักขายแบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก พนักงานควร
จะมี คนละ 3 รายการบนกระดาษโน�ต ให�
วิเคราะห(ศักยภาพ ผ�านวงล�อแสดงศักยภาพ 
จากนั้นวิทยากรร�วมวิเคราะห(และสรุป  
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ภาพท่ี 82 วิทยากรผู�เชี่ยวชาญเรื่องการขาย บรรยายเรื่อง พนักงานขายคือหัวใจสําคัญของธุรกิจ 
 
 วิทยากรผู�เชี่ยวชาญเรื่องการขาย ดร.ณรงค( ศรีเกรียงทอง บรรยายเรื่อง พนักงานขายคือ
หัวใจสําคัญของธุรกิจ (A Salesperson is the Most Important in the World of Business จุด
ประกายความคิดเรื่องความสําคัญของพนักงานขาย กระบวนการขายเพ่ือให�เกิดแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานขาย การมีทัศนคติท่ีดีต�อวิชาชีพ 
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ภาพท่ี 83 การเรียนรู�ผ�านปฏิกิริยาเชิงสะท�อน  

 ในการเสริมสร�างศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย( 
(Echo) โดยเรียนรู�ผ�านสื่อภาพยนตร(สั้น  ผู�วิจัยเตรียมความพร�อมของสภาพแวดล�อมเพ่ือการรับชม 
จากนั้นเปDดให�รับชมสื่อภาพยนตร(สั้น รับชมสื่อภาพยนตร(สั้นบทบาทสมมุติ ทีละกระบวนการขาย  
 

 
 
 

ภาพท่ี 84 ตอบแบบวิเคราะห(และสรุปปฏิกิริยาสะท�อนกลับแต�ละข้ันตอนเปdนรายบุคคล 
 
 ให�แต�ละคนตอบแบบวิเคราะห(และสรุปปฏิกิริยาสะท�อนกลับแต�ละข้ันตอน เปdนรายบุคคล 
แลกเปลี่ยนและสรุปการเรียนรู�กับกลุ�ม อภิปราย นําเสนอบนแผ�นชาร(ต หลังจากนั้น ทดลองฝfกปฏิบัติ
ศักยภาพนักขาย ตอนท�ายของแต�ละกระบวนการขาย  
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ภาพท่ี 85 วิเคราะห(การสะท�อนศักยภาพนักขาย และวิเคราะห(ว�าศักยภาพเชิงรุก 
 

 วิเคราะห(การสะท�อนศักยภาพนักขาย และวิเคราะห(ว�าศักยภาพเชิงรุกท่ีสะท�อนในแต�
เรื่องนั้น เกิดขึ้นในเรื่องราวใดจากภาพยนตร(สั ้น (Scenario) โดยใช�เครื่องมือคือแบบวิเคราะห(
ศักยภาพนักขาย ทําด�วยตัวเอง จากนั้นประชุมกลุ�มเพ่ือหาข�อสรุปจากกลุ�มร�วมกัน นําเสนอท่ีประชุม 
วิทยากรอภิปรายพร�อมสรุป 
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ภาพท่ี 86 วิเคราะห(การสะท�อนศักยภาพนักขาย โดยใช�เครื่องมือคือแบบวิเคราะห(ศักยภาพนักขาย  
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ภาพท่ี 87 การประเมินผลศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก 
 
 การประเมินผลศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก (Evaluate) โดยกิจกรรมจําลอง
ประสบการณ( (Experience Simulation) แสดงศักยภาพนักขาย แบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก จับคู�
ผู�เข�าร�วมโปรแกรม จากนั้นมอบโจทย(กิจกรรมจําลองประสบการณ( (Experience Simulation) แสดง
ศักยภาพนักขาย แบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก โดยการจําลองสถานการณ( เสมือนอยู�ในสํานักงานขายจริง 
จากนั้นรอบแรกให�นําเสนอในฐานะเปdนพนักงานขาย ท่ีต�องให�บริการลูกค�าในกระบวนการขายแบบ
ท้ัง 4 ข้ันตอน แบบเต็มรูปแบบ อีกคนทําหน�าท่ีเปdนลูกค�า และรอบท่ีสอง สลับหน�าท่ีกันในการ
ให�บริการ โดยมีการจัดเตรียมสถานท่ี และมีวิทยากรสังเกตการณ(คอยสังเกตและประเมินผล ด�วยแบบ
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ประเมินศักยภาพหลังการเข�าร�วมโปรแกรม ทังนี้ผู�วิจัยได�มีการชี้แจงและทําความเข�าใจในภารกิจ
สังเกตการณ( พร�อมหลักการสังเกตพฤติกรรมตามตัวบ�งชี้ และเกณฑ(การให�คะแนนให�กับวิทยากร
สังเกตการณ(ก�อนหน�านี้แล�ว  
 

 
  
ภาพท่ี 88 สรุปสิ่งท่ีเรียนรู�จากการเข�าโปรแกรม ทําแบบทดสอบและประเมินผล (Post-Test) 
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ภาพท่ี 89 การประเมินผลลัพธ(ศักยภาพเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขายแบบมุ�งเป1าหมายเชิงรุก  
 

หลังจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� ทางผู�วิจัยคัดเลือกผู�เข�าร�วมโปรแกรมท่ีคะแนนสูงสุด 
5 ท�าน เพ่ือนํามาประเมินเปรียบเทียบกับต�นแบบศักยภาพนักขาย (Mirror Reactor) จํานวน 1 ท�าน 
โดยวิธีการประเมินคือ รับชมภาพยนตร(สั้นพร�อมกัน จากนั้นทําแบบประเมินประเมินผลลัพธ(จากการ
เข�าโปรแกรมและสรุปผล พร�อมวิเคราะห(ผลว�าจะมีศักยภาพเทียบเท�ากับต�นแบบศักยภาพนักขาย      
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฐ 
ผลการทดสอบสถิติ Mann-Whitney Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



375 
 

ผลการตรวจสอบความแตกต�างระหว�างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู"เข"าร�วมโปรแกรม  
ก�อนและหลังเข"าร�วมโปรแกรม กลุ�มควบคุมและกลุ�มทดลอง 

 
 
 
Mann-Whitney Test 
 
 

Ranks 
group N Mean Rank Sum of Ranks 

scor 
1.00 14 21.50 301.00 
2.00 14 7.50 105.00 
Total 28   

 
 

Test Statisticsa 
 scor 
Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 105.000 
Z 4.505 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.000b 

a. Grouping Variable: group 
b. Not corrected for ties. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 
ผลการทดสอบสถิติ The McNemar Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



377 
 

ผลการตรวจสอบความแตกต�างระหว�างการประเมินความรู�ของผู�เข�าร�วมโปรแกรม  
ก�อนและหลังเข�าร�วมโปรแกรม กลุ�มทดลอง 

 
NPar Tests 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of 
Ranks 

b - a 

Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 15b 8.00 120.00 
Ties 0c   
Total 15   

a. b < a 
b. b > a 
c. b = a 
 
 

Test Statisticsa 
 b - a 
Z 3.408b 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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ผลการตรวจสอบความแตกต�างระหว�างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู�เข�าร�วมโปรแกรม  
ก�อนและหลังเข�าร�วมโปรแกรม กลุ�มทดลอง 

 
NPar Tests 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of 

Ranks 

b - a 

Negative Ranks 13a 7.92 103.00 
Positive Ranks 1b 2.00 2.00 
Ties 0c   
Total 14   

a. b < a 
b. b > a 
c. b = a 
 
 

Test Statisticsa 
 b - a 
Z 3.173b 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
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