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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การบริหารจัดการองคการในปจจุบันนั้นอยูในกระแสแหงการแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความ
รุนแรงและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให*องคการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต*องการอยูรอดอยางยั่งยืน
จําเป/นต*องประยุกตองคความรู*ตางๆ มาใช*บริหารจัดการและพัฒนาองคการให*มีความสามารถปรับ
หรือเปลี่ยนตัวเอง ให*เข*ากับสถานการณที่พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล*อมในมิติตางๆ ทั้ง
ธรรมชาติของแรงงาน เทคโนโลยี สภาวะของการรับรู*ทางเศรษฐกิจที่กระทบกระเทือนจิตใจอยาง
รุนแรง การแขงขัน แนวโน*มทางสังคม และการเมืองระดับโลก (ร็อบบินส สตีเฟน, 2556: 210) สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงภายในองคการด*านตางๆ คือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือระบบผลิต การ
เปลี่ย นแปลงผลผลิต การเปลี่ย นแปลงโครงสร*าง และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือคน (Daft,
2008: 348-357) ในฐานะผู*นําการเปลี่ยนแปลงจําเป/นต*องมีความพร*อมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับเปลี่ยนองคการ หรือเปลี่ ยนวิกฤติให*เ ป/นโอกาส หรื อมองหาโอกาสใหมๆ ให*กับ
องคการ สร*างแรงบันดาลใจให*กับคนอื่นๆ ด*วยแผนการของเขาที่มีในอนาคต และมีความสามารถใน
การสร*างความมุงมั่นให*ผู*อื่นจากความฝนของเขาเอง (Podsakoff et al, 1990: 107–142) เพื่อให*
องคการสามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ดีมีกําไรในทุกสถานการณ ทั้งนี้ผู*นําจําเป/นต*องแสวงหา
องคความรู*ใหมๆ ติดตามและวิเคราะหข*อมูลขาวสาร และพัฒนาความคิดอยูตลอดเวลา (ร็อบบิส,
สตีเฟน และ และ คอลเตอร, แมรรี, 2555: 163) อันจะนําไปสูการพัฒนาบุคลากรขององคการให*เกิด
ความรู* ทักษะ และความสามารถ
นอกจากนี้ผู*นําต*องเป/นผู*ที่เห็นโอกาสสําหรับการเพิ่มคุณลักษณะ ทักษะ และพฤติกรรม
รวมถึงการพัฒนาทักษะตางๆ (Yukl, 2010: 81-93) ให*กับบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการที่
ต*องการความคิดสร*างสรรคจากบุคลากร เชนบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณานั้นผู*นําต*องให*ความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรให*เกิดความรู* ทักษะอยางดี และให*เกิดความสามารถในการบริหารงานและ
วางแผนกลยุ ทธการโฆษณาให*มีป ระสิทธิ ภาพ (สุ วัฒ นา วงษกะพัน ธ, 2558) อัน จะกอให*เ กิ ดงาน
โฆษณาเชิงสร*างสรรคสามารถสร*างความแตกตางในตัวผลิตภัณฑและเหนือกวาคูแขง ผานกระบวนการ
สื่อสารและสงข*อมูลไปยังลูกค*ากลุมเป\าหมายให*รู*จักสินค*า อยากทดลองใช*สินค*า ตลอดจนเพิ่มความ
ชื่นชอบและผลักดันให*เกิดความผูกพันอยางแนบแนนในตราสินค*า (Fill, Hughes, and Francesco,
2012) ซึ่ ง ต* อ งอาศั ย การทํา งานรวมกั น อยางมี ขั้ น ตอนและเป/ น ระบบของบริ ษั ท ตางๆ ที่ อ ยู ใน
องคประกอบขององคการโฆษณา
อยางไรบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา เชน บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) สื่อ
ในการโฆษณา (Media) และบริ ษั ท รั บ ผลิ ต งานสื่ อ ตางๆ และนั ก โฆษณาอิ ส ระ (Production
Suppliers and vendors) (Belch and Belch, 2009: 11; Wells, Burnett and Moriarty, 2000:
270) สําหรับบริษัทตัวแทนโฆษณา หรือผู*สร*างสรรคงานโฆษณาตางๆ ที่ผู*ทําโฆษณาหรือลูกค*าผู*เป/น
เจ*าของผลิตภัณฑต*องการให*สร*างสรรคออกมา ในขอบเขตของผู*แทนโฆษณาพึงมี คือวางแผนกลยุทธ
1

2
การโฆษณา พัฒนางานโฆษณาเชิงสร*างสรรค ผลิตสื่อโฆษณา วางแผนการใช*และซื้อสื่อตางๆ รวมถึง
การทําวิ จั ย งานโฆษณาที่ ทํา ไปด* ว ย (Zhao, 2005: 258) โดยการทํา โฆษณานั้นเพื่อบอกจุดเดน
ในผลิตภัณฑของตนเองที่แตกตางจากของคูแขง เพื่อติดตอสื่อสารให*ข*อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ทําให*
ผู*บริโภคทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ เพื่อกระตุ*นเรงเร*าให*ผู*บริโภคซื้อผลิตภัณฑไปใช* เพื่อชวยให*
จําหนายผลิตภัณฑได*มากขึ้น เนื่องจากการโฆษณาทําหน*าที่เชิญชวน กระตุ*นให*ผู*ค*าปลีก และผู*ค*าสง
ทําการจําหนายสินค*าเพิ่มขึ้นด*วย เพื่อเพิ่มความชอบและความภักดีในตราสินค*ามากขึ้น เพื่อชวยลด
ต*นทุนโดยรวมการขายให*น*อยลง เพราะการโฆษณาสามารถเข*า ถึงกลุ มเป\า หมายได*อยางทั่วถึงและ
ครั้งละจํานวนมาก และเพื่อเตือนความจําและชวยเสริมแรงด*านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ (Bovee et al.,
1995: 11) สอดคล*องกับแนวคิดที่วาการขายสินค*าหรือบริการถ*าเจ*าของสินค*าทําให*ผู*บริโภค สะดุดตา
สะดุดหู และสะดุดใจ และยิ่งสามารถทําได*ครบทั้ง 3 อยางจะเป/นเรื่องที่วิเศษที่สุด (Biagi, 2005:
210)
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข*องพบวา การโฆษณาที่บริษัทในอุต
สากรรมโฆษณาสร*างสรรคขึ้นมานั้นมีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในระบบเศษฐกิจเสรี
(เสรี วงษมณทา, 2551) โดยที่การโฆษณามีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ ในประเด็นดังนี้ 1) บทบาทใน
การสร*างคุณคาของสินค*า 2) บทบาทตอราคาสินค*า คือทําให*ราคาสินค*าตอหนวยลดลง เพราะผู*ผลิต
สินค*าสามารถผลิตสินค*าได*จํานวนมากขึ้น 3) บทบาทตอการแขงขั้น เพราะการใช*งบประมาณจํานวนมาก
เพื่อเป/นเครื่องมือในการสกัดกั้นคูแขงรายใหมๆเข*าสูตลาด และเป/รการลดการแขงขันกับคูแขงไปด*วย
นั่นเอง 4) บทบาทตอความต*องการและการเลือกของผู*บริโภค โดยการโฆษณานั้นเป/นเครื่องมือชวย
ให*สินค*าและบริ ก ารใหมๆ เป/ น ที่ รู* จั ก และชวยกระตุ* น ความต* อ งการของผู*บริโภค รวมถึงชวยให*
ผู*บริโภคเกิดทางเลือกใหมๆเพิ่มขึ้นจากการแนะนําสินค*าใหมๆของผู*ผลิต ซึ่งจากการที่ผู*บริโภคมีความ
ต*องการบริโภคสินค*ามากขึ้น สงผลให*ผู*ผลิตสินค*าและบริการต*องขยายตัวมากขึ้นตามด*วย ทําให*เกิด
การจ*างงานมากขึ้น และสงผลให*เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากขึ้น และ 5) บทบาทตอวงจรชีวิต
ธุรกิจ เพราะการโฆษณาชวยกระตุ*นและเพิ่มความต*องการของผู*บริโภค สงผลให*ธุรกิจเติบโต และ
นําไปสูการสร*างงานและรายได* ในขณะเดียวกันเมื่อวงจรธุรกิจถดถอย การโฆษณาจะชวยให*ธุรกิจคง
รักษาสวนแบงทางตลาดไว*ได*ด*วย (Arens, 1996) ดังเห็นได*วาการโฆษณานั้น เข*ามามีบทบาทสําคัญ
ตอการทําธุรกิจเกือบทุ ก ประเภท ทั้ ง กลุ มสิ น ค* า และบริ ก าร เชนด* า นอุ ต สาหกรรมยานยนต ด*าน
อุตสาหกรรมค*าปลีก-ค*าสง ด*านสินค*าอุปโภคบริโภค ด*านอสังหาริมทรัพยและกอสร*าง ด*านการเงิน
การธนาคาร ด*านการทองเที่ยว ด*านการสื่อสาร ด*านสุขภาพ ด*านประกันภัย และด*านการศึกษา เป/น
ต*น โดยแตละอุตสาหกรรมนั้นใช*งบประมาณการโฆษณาเป/นจํานวนมหาศาลเพื่อสร*างความได*เปรียบ
คูแขงทางการค*า เพื่อแนะนําผลิตภัณฑใหมสูตลาด เชน ในปr พศ. 2558 ที่ผาน ยูนิลีเวอรไทย โฮลดิ้งส
บจก. ใช*งบทําการสร*างสรรคงานโฆษณาและเผยแพรผานสื่อตางๆ ไปยังกลุมเป\าหมายรวมมูลคา
มากกวาเจ็ดพันห*าร*อยล*านบาท ซึ่งเป/นงบประมาณที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย (สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย, 2559)
ความสําเร็จของการสร*างสรรคงานโฆษณา เพื่อให*สามารถตอบสนองความต*องการของ
ผู*โฆษณาที่เป/นเจ*าของผลิตภัณฑและสามารถเผยแพรไปยังกลุมลูกค*าเป\าหมายผู*ใช*ผลิตภัณฑนั้นต*อง
อาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงานในบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยเฉพาะบริษัทตัวแทนโฆษณาที่มี
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โครงสร*างแบบเต็มระบบ (Full-function Advertising Agency) นั้น สกลธ ภูงามดี (2558) กลาววา
ประกอบด*วย 1) ฝtายบุคคลกรและการเงิน (Personnel and Financing Department) 2) ฝtาย
ประสานงานและบริการงานลูกค*า (Coordination and Client Service Department) ซึ่งประกอบ
ด*วยสวนขายงานโฆษณาและสวนประสานงาน 3) ฝtายสื่อโฆษณา (Media Department) ซึ่ง
ประกอบด*วย สวนวางแผนการใช*สื่อและสวนงานซื้อสื่อ (Media Planning and Buying Units) และ
4) ฝtายวิจัยและวางแผน (Research and Planning Department) ประกอบด*วย สวนงานวิจัยละสวน
งานสร*างสรรค (Research and Creative Units) ในขณะที่ ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร และ สุวัฒนา
วงษกะพันธ, (2558: 4.15-4.20) กลาววาโครงสร*างการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาในปจจุบัน
นิยมแบงโครงสร*างการบริหารงานและโครงสร*างการทํางานออกเป/น 2 ลักษณะคือ แบบกลุม (Group
type) และแบบฝtาย (Department type) โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาที่แบงแบบกลุม (Group type)
นั้นเป/นโครงสร*างที่นิยมใช*กันในบริษัทตัวแทนโฆษณาในปจจุบัน เพราะการทํางานเป/นกลุมนั้นชวยให*
สามารถชวยกันพิ จารณาและได*ชิ้น งานที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยประกอบด*วยฝtายบริหารงานลูกค* า
(Account Management) ฝtายวางแผนกลยุทธ (Strategic Planner) ฝtายสื่อโฆษณา (Media) ฝtาย
สร*างสรรค (Creative) ฝtายประสานงาน (Traffic) ฝtายวิจัย (Research) ฝtายศิลป{ (Arts) ฝtายผลิตสื่อ
(Production) เป/นต* น โดยทั้งกลุมนี้จ ะทํางานรวมกัน เพื่อวางแผนกลยุ ทธ พั ฒนาชิ้ นงานโฆษณา
ดูแลงานจนเสร็จสิ้นการทําโฆษณาแตละโครงการ โดยการประสานงานของฝtายบริหารงานลูกค*า
(Account Executive) โดยบทบาทหน*าที่ของฝtายบริหารงานลูกค*า (Account Management) นั้น
เป/ น ฝt า ยที่ รั บ ผิ ด ชอบในการวางแผนรณรงคการโฆษณาให*กับเจ*าของผลิตภัณฑ เป/นผู*ที่ต*องเข*าใจ
ขั้นตอนและลักษณะการทํางานทั้งหมดของแผนการโฆษณานั้น หรือทําหน*าที่เป/นตัวแทนของบริษัท
ในการแสวงหาลูกค*า และเป/นตัวแทนของเจ*าของสินค*าในการบริหารงานโฆษณาให*เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยประกอบด*วยผู*รับผิดชอบคือ ผู*อํานวนการบริหารงานโฆษณาหรือผู*อํานวนการบริหารงาน
ลู ก ค* า (Account Director: A.D.) จะทํา หน* า ที่ รับผิดชอบบริหารงานโฆษณา และควบคุมการ
ดําเนินงานโฆษณาของลูกค*าให*เป/นไปตามแผนที่วางไว*ทั้งหมด และมีผู*ชวยที่คอยติดตามประสานงาน
กับลูกค*า คือ ผู*บริหารโฆษณาหรือผู*บริหารงานลูกค*า (Account Executive: A.E)
โดยทั่วไปฝtายบริหารงานลูกค*านั้นจะมีผู*อํานวยการฝtายบริหารงานลูกค*า (Account
Director) เป/นผู*รับผิดชอบดูแลการทํางานตลอดจนการตัดสินใจของฝtาย มีพนักงานระดับรองลงไป
คือ ผู*บริหารงานลูกค*าอาวุโส (Account Supervisor) และผู*บริหารงานลูกค*า (Account Executive)
โดยบทบาทหน*าที่ของฝtายบริหารงานลูกค*า (Account Management) นั้นมีหน*าที่สําคัญๆ คือ เมื่อ
เริ่มโครงการใหมกับลูกค*าเจ*าของผลิตภัณฑ ต*องเป/นตัวแทนของลูกค*าเพื่อมาถายทอดข*อมูลที่ลูกค*า
ต* องการให* กับ ที มงานในบริ ษั ทโฆษณาเข* าใจตรงกั น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ลู ก ค* า เจ* า ของผลิ ต ภั ณ ฑ
ต*องการ และเป/นตัวแทนของบริษัทโฆษณา ไปนําเสนองานตอลูกค*ารวมกับทีม เมื่อทีมงานสร*างสรรค
ได*จัดทําชิ้นงานโฆษณาเสร็จแล*ว นอกจากนั้นต*องทําหน*าที่สร*างและรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกค*า
คอยดูแลและตรวจสอบเพื่อให*ทีมงานในบริษัทตัวแทนโฆษณาผลิตงานที่ดี มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค*า
ต*องการ ในขณะเดียวกันผู*บริหารงานลูกค*าในระดับ Account Executive ยังทําหน*าที่ติดตามงานใน
แตละวันวามีความคืบหน*าหรือการดําเนินงานเป/นไปตามที่กําหนดไว*หรือไมและมีสวนในการนําเสนอ
ผลงานที่บริษัทสร*างสรรคขึ้นมาให*กับลูกค*า นอกจากนั้นยังทําการวิเคราะหแนวโน*มของพฤติกรรม
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ของผู*บริโภคและกิจกรรมทางการตลาดของคูแขง รวมถึงทําการสรุปคาใช*จาย รายรับรวมถึงผลกําไร
และทําการประเมินประสิทธิภาพของแผนงานวาประสบความสําเร็จหรือไมปญหาและอุปสรรคคือ
อะไรด*วย (ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร และ สุวัฒนา วงษกะพันธ, 2558: 4.19 - 4.20; อภิชญา อยูในธรรม,
2557: 124-125) สอดคล*องกับแนวคิดของ ควินน (Quinn, 1999: 29) ที่กลาววาบทบาทของ
พนักงานบริหารงานลูกค*านั้น คือการบริหารจัดการงานทั้งหมดของบริษัทตัวแทนโฆษณา และปฏิบัติ
เหมือนเป/นตัวแทนของลูกค*า
นอกจากนั้นพนักงานบริหารงานลูกค*ายังมีบทบาทที่ต*องคอยโทรศัพทหาลูกค*า ไปเยี่ยม
เยือนลูกค*า ทานอาหารกับลูกค*า นําการประชุม ติดตามผลงาน มีความอดทนสูง และสร*างความ
ไว*วางใจจากลูกค*าด*วย (Solomon, 2000: 4) ยิ่งไปกวานั้นพนักงานบริหารงานลูกค*ายังมีบทบาทและ
หน*าที่เป/นผู*ประสานงานระหวางผู*ทําโฆษณา(ลูกค*า) กับบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ตนทํางานอยู รวมทั้ง
การตระหนักถึงการสร*างโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนากลยุทธและการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ
ในบริษัท เพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่วางไว*ให*สําเร็จตามกําหนดการและภายใต*งบประมาณที่ลูกค*า
กําหนดให* ด*วยบทบาทของพนักงานบริหารงานลูกค*าที่เป/นทั้งตัวแทนของบริษัทตัวแทนโฆษณา และ
ในขณะเดียวกันก็เป/นตัวแทนของลูกค*าด*วย (Franke et al, 2003) เมื่อไรก็ตามที่บริษัทตัวแทน
โฆษณาทํางานพลาด ลูกค*าก็จะบอกวาเป/นหน*าที่และความรับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค*า
และเมื่อไรที่ลูกค*าใจดําหรือปฏิเสธงาน พนักงานบริ ห ารงานลู ก ค* า ก็ จ ะได* รั บ การตําหนิจากบริษัท
(Ogilvy, 1983: 45) ด*วยเชนกัน อยางไรบทบาทของพนักงานบริหารงานลูกค*าในมุมมองของ เบอร
นาดินและคณะ (Bernardin et al, 1998) กลาววาพนักงานบริหารงานลูกค*าต*องเกี่ยวข*องกับทั้ง
ลูกค*าภายนอก ซึ่งประกอบด*วย ผู*เชี่ยวชาญด*านการแสดงสินค*า (Trade Show Specialist) บริษัท
วิจัย (Research Firms) ลูกค*า (Client) ผู*ผลิตสิ่งพิมพ (Print Production) เป/นต*น และลูกค*า
ภายใน ซึ่งประกอบด*วย ฝtายสร*างสรรคงานโฆษณา (Creative) ฝtายวางแผนการซื้อสื่อโฆษณา
(Media: Planner and Buyer) พนักงานบริหารงานลูกค*าในระดับหัวหน*า (Account Supervisor)
ฝtายบัญชี (Accounting) ฝtายประสางานทีมสร*างสรรค (Traffic) เป/นต*น
นอกจากหน*าที่และความรับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกค*าดังกลาวข*างต*นแล*ว
อภิชญา อยูในธรรม (2557) ยังกลาววาฝtายบริหารงานลูกค*าจําเป/นต*องมีความรู*ที่หลากหลาย เชน
ด*านการตลาด การโฆษณา รวมถึงทักษะด*านการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถใช*ประสานงานกับ
ฝtายตางๆ ให*บรรลุวัตถุประสงคทั้งของลูกค*าและของบริษัท และพบวาในการทํางานของพนักงานฝtาย
บริหารงานลูกค*านั้นจะพบกั บ ปญหาและอุ ป สรรคมากมาย เนื่ อ งจากเป/ น ฝt า ยที่ ต* อ งประสานงาน
ระหวางลูกค*ากับบริษัทตัวแทนโฆษณา การทํางานให*ประสบความสําเร็จต*องอาศัยความรวมมือจาก
ฝtายตางๆ ฉะนั้นปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งจากลูกค*า จากฝtายอื่นๆ และหนึ่งในปญหาที่พบ
คือ การสื่อ สารเพื่อ การเจรจาเชิงผลได* ทั้ง ระหวางบุค ลากรในองคการและลูกค*า ซึ่งเป/นทักษะที่
พนักงานบริหารงานลูกค*าพึงมี โดยจําเป/นต*องนําหลักการพัฒนาบุคลากรมาประยุกตใช* เพื่อให*เกิด
องคความรู*ตางๆ ตลอดจนทักษะที่สามารถนําไปประยุกตใช*ในการดําเนินงานให*เกิดประสิทธิผล ซึ่ง
สอดคล*องกับแนวคิดของนักบริหารในปจจุบันที่มีความเห็นตรงกันวา มนุษยเป/นทรัพยากรที่สําคัญ
ที่สุดของการบริหารจัดการองคการและเป/นเสมือนทุนมนุษย (พัชสิรี ชมภูคํา, 2009: 4)

5
การพัฒนาบุคลากรในองคการนับวาเป/นนโยบายที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินการ
ขององคการ ซึ่งองคการที่ให*ความสําคัญด*านการจัดการทรัพยากรมนุษย จะเน*นการปฏิบัติงานที่
ให*ผลงานสูง (High-performance Work Practices) ซึ่งสามารถทําได*หลายวิธี โดยมีเป\าหมายเพื่อ
เพิ่มพูนความรู* ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพิ่มแรงจูงใจ ลดการทํางาน
แบบเฉื่อยชา รักษาพนักงานที่มีคุณภาพให*อยูอับองคการ และลดจํานวนพนักงานที่ด*อยประสิทธิภาพ
ขององคการลง (ร็อบบิส, สตีเฟน และคอลเตอร, แมรรี, 2555: 143) รวมถึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและกอให*เกิดประสิทธิผลที่สอดคล*องกับวัตถุประสงคและเป\าหมายหลักขององคการ
เป/นกระบวนการที่ควรทําอยางตอเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ ดังจะเห็นได*วาปจจุบันองคการตางๆ
ให*ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให*มีความรู* ทักษะ และความสามารถในด*านตางๆ
ได*แก การวางแผนเชิงกลยุทธ การทางานเป/นทีม การพัฒนาบุคลากร การตัดสินใจ การสื่อสาร และ
การเป/นผู*นํา (อนันต พันนึก, 2554: 44-45) เพื่อเป/นแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถ
ของบุคลากรในองคการ
การให*ค วามสํา คั ญ กั บ ความรู* ทั ก ษะ ความสามารถของบุคลากร นั้นมีผลตอการเพิ่ม
ขีดความสามารถให* แ กองคการ โดยมุ งเน* น การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ยที่ ดึ ง ความสามารถหรือ
สมรรถนะภายในคน (Human Competency) ออกมาเป/ น สิ น ทรั พ ยทางปญญา (Intellectual
Asset) ที่ปราศจากตัวตน แตเป/นบอแหงความรู*ความสามารถ ที่สร*างคุณคาและกอมูลคาเพิ่มให*กับ
องคการได* (Snell and Bateman, 2014) อั น สงผลให* ไ ด* ม าซึ่ ง ทุ น แหงปญญา (Intellectual
Capital) ที่องคการในยุค “เศรษฐกิจฐานความรู*” (Knowledge-based Economy) ตางแสวงหาให*
ได*มาไว*ค รอบครอง และรวมถึงการจัด การทุน ทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความได*เปรียบ
ทางการแขงขันอยางยั่งยืน นอกจากนั้นองคประกอบที่สําคัญของทุนมนุษย ยังประกอบด*วย ทุนทาง
สังคม (Social Capital) คือคุณคาเชิงเครือขาย รูปแบบ และวิธีการเสริมสร*างบุคลากรให*สามารถ
พัฒนาความรู* ความสามารถและทักษะได* และทุนด*านองคการ (Organizational Capital) ) คือ
คุณคาในเชิงโครงสร*าง วัฒนธรรม คานิยม กลยุทธ และการนําองคการ โดยสงเสริมให*เกิดความรู*
ความสามารถในองคการ เป/นต*น (Youndt and Snell, 2004)
ในขณะที่ แกรทตัน และโกฮแชล (Gratton and Ghoshal, 2003: 1-10) กลาววา
ทุนมนุษย นั้นเป/นสวนผสมของ (1) ทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ประกอบด*วยความรู*
ความสามารถในการเรียนรู* ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณที่สะสมเอาไว* (2) ทุนทางสังคม
(Social Capital) ประกอบด*วยเครือขาย ความสัมพันธ ที่นําไปสูการสร*างคุณคาในรูปแบบตางๆ เชน
ความไว*วางใจ ความนาเชื่อถือ และ (3) ทุนทางอารมณ (Emotional Capital) ประกอบด*วย
คุณลักษณะตางๆ เชน ความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity)
การมีความยืดหยุน (Resilience) ที่แตกตางออกไปจากนักคิดอื่นๆ สงผลให*มนุษยต*องมีการเรียนรู*
มากขึ้นด*วย ความร*ˆนั้นมีความหมายกว*างและใหญกวาข*อมูลหรือสารสนเทศ ความร*ˆคือ กรอบของ
การผสมผสานระหวางประสบการณ คานิยม ความรอบร*ˆในบริบท และความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญ
ในด*านขององคการความร*ˆ มักจะสั่งสมอย̂ในรูปเอกสาร หรือแฟ\มเก็บเอกสารตางๆ รวมถึงสั่งสมอยูใน
รูปของการทํางาน กระบวนการ การปฏิบัติงานและบรรทัดฐานขององคการ (นิสดารก เวชยานนท,
2549)
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มิติด*าน ความรู* ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล
(Traits) และแรงจูงใจหรือเจตคติ (Motives or Attitude) เป/นองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให*มีความสามารถในงานหรือเป/นคุณลักษณะที่อยูในตัวบุคคล ที่สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติได*อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ เ ป\ า หมายได* ดี ก วาหรื อ สู ง กวามาตรฐาน
(McClelland, 1973) โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่มีความสัมพันธกัน 4 ขั้นตอน
ดัง นี้คือ 1) การประเมิน ความจํา เป/น ของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย 2) การออกแบบกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชนการจัดโครงการการฝ‰กอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และ
การพั ฒ นาองคการ 3) การนํา แผนกิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ยไปปฏิ บั ติ จ ริ ง และ
4) การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดให*มีข*อมูลสะท*อนกลับ (Feedback)
(สุทธินี ฤกษขํา, 2557: 19) เพื่อให*ได*มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะตามวัตถุประสงคขององคการ
นอกจากนี้สโลคัม และคณะ (Slocum et al, 2008) ได*เสนอแนวคิดวาสมรรถนะ
ที่จําเป/นของผู*บริหาร 6 สมรรถนะประกอบด* ว ย สมรรถนะด* า นการสื่ อ สาร สมรรถนะด*านการ
วางแผนการบริหาร สมรรถนะด*านการปฏิบัติเชิงกลยุทธ สมรรถนะด*านการบริหารตนเอง สมรรถนะ
ด*านการผสมผสานวั ฒ นธรรม และสมรรถนะด* า นการทํา งานเป/นทีม และจากผลการสังเคราะห
สมรรถนะด*านการบริหารโดย อนันต พันนึก (2554: 43-45) พบวา การสื่อสาร เป/นหนึ่งในสมรรถนะ
ของผู*บริหารที่พึงมี และจําเป/นต*องพัฒนาให*เกิดความรู*และทักษะทางการสื่อสาร รวมถึงการนําไป
ประยุกตใช*ในการดําเนินงานได*อยางมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารนั้นเป/นเครื่องมือที่สําคัญตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษยที่ชวยให*พนักงานเข*ามามีสวนรวม ชวยสร*างความผูกพันทางใจและความ
เป/นน้ํ าหนึ่งใจเดี ยวกั นของพนักงาน ชวยกระตุ*น ให*พนั กงานปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรม ชวยสร*า งแรง
บันดาลใจในการทํางานให*กับพนักงาน นอกจากนั้นยังใช*เป/นเครื่องมือของผู*บริหารด*านการตัดสินใจ
ด*านการลดการขัด แย*งในองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งด*า นทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง
(อรอนงค สวัสดิ์บุรี, 2555)
การเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*นั้นมีความสําคัญตอการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้เพราะบุคลากรมีความหลากหลาย (วันชัย มีชาติ, 2556: 137) และเป/นสมรรถนะหลักที่
สําคัญประการหนึ่งของผู*บริหารหรือผู*นํารวมถึงบุคลากรพึงมี (ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ และธีระวัฒน
จันทึก, 2559ข: 17) โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณานั้ น พนั ก งานบริหารงานลูกค*าเป/น
ตัวจักรสําคัญของบริษัทตัวแทนโฆษณาเพราะเป/นผู*ที่ต*องทําหน*าที่ในการติดตอประสานงานระหวาง
ลูกค*าซึ่งถือวาเป/นผู*ทําโฆษณากับบริษัทของตนเองที่เป/นตัวแทนโฆษณา เพื่อให*ผลงานโฆษณาบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ทั้งสองฝtายต*องการ ผู*บริหารงานลูกค*าจึงมีบทบาทที่เป/นทั้งตัวแทนทางธุรกิจ เป/น
ที่ปรึกษา และเป/นผู*บริหาร (ขนบพันธุ เอี่ยมโอกาส, 2543: 23) จากบทบาทและหน*าที่ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าดังกลาว ทําให*ต*องมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ อยูตลอดเวลา สอดคล*องกับที่
ร็อบบินส (Robbins, 1994: 114) กลาววามากกวา 70% ของเวลาทั้งหมดขององคการใช*ไปกับการ
ติดตอสื่อสาร ทั้งในด*านการพูด การฟง การอาน และการเขียน หัวใจสําคัญของการสื่อสารไมวากับ
เพื่อนรวมงานหรือกับลูกค*า อยูที่วาจะทําอยางไรให*สามารถบรรลุตามเป\าหมายของตน ซึ่งการจะทํา
ให*ตนเองได*ในสิ่งที่ต*องการนั้น บางครั้งต*องอาศัยเทคนิคและหลักการหลายรูปแบบเข*าชวย การเจรจา
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ตอรองก็เป/นสวนหนึ่งที่จะชวยให*ความต*องการบรรลุผล พบวาในการดําเนินชีวิตของมนุษยมีการ
เจรจาตอรองตลอดเวลา โดยบางครั้งรู*ตัวและบางครั้งไมรู*ตัววานั่นคือการเจรจาตอรอง
การเจรจาเชิงผลได*ให*บรรลุผลสําเร็จได*นั้นนักเจรจาตอรองต*องรู*และเข*าใจถึงหลักการ
และเทคนิคตางๆ ในการเจรจาตอรอง รวมถึงบุคลิกลักษณะความแตกตางของแตละบุคคล เพื่อใช*
ประกอบการสร*างสัมพันธภาพที่ดีตอการเจรจา อันเป/นบันไดนําไปสูความสําเร็จของการเจรจาตอรอง
โดยอรอนงค สวัส ดิ์บุรี (2555: 263-264) กลาวไว*ว าการเป/น นักเจรจาตอรองที่ดี ต*องคํานึงถึง
การพัฒนาทักษะการเจรจาตอรองให*มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงวิธีการดังนี้ 1) วิเคราะหคูแขง
2) เริ่มต*นด*วยการเจรจาที่ดี 3) มุงไปที่ประเด็นการตอรองมากกวา การมุงเน*นไปที่บุคลิกภาพของอีก
ฝtายหนึ่ง 4) ให*ความสําคัญไปที่การเป/นผู*ชนะทั้ง 2 ฝtาย และ 5) สร*างบรรยากาศที่เปŒดเผยนาไว*วางใจ และ
ควรให* ค วามสํา คั ญ กั บ หลั ก การพื้ น ฐานของการเจรจาตอรองที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) การสร*าง
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตอรองเมื่ อ ไมมี ข* อ ตกลง (Best Alternatives to Negotiation
Agreement: BATNA) 2) การสร*างและรับรู*ราคาการตัดใจ (Reservation price) หรืออีกชื่อหนึ่งวา
ราคาการเดินหนี ( Walk-Away price) 3) การกําหนดขอบเขตของการเจรจาตอรอง (Zone of
Possible Agreement: ZOPA) ฝtาย และ4) การสร*างคุณคาในการแลกเปลี่ยน โดยฝtายที่ทําการ
เจรจาตอรองสามารถปรับปรุงจุดยืนของตนด*วยการแลกเปลี่ยนคุณคาของตนที่มีอยู (ไพโรจน บาลัน,
2551: 32)
ในขณะที่เพดเลอร (Pedler, 1977: 18-19) กลาววา การเจรจาตอรองนั้น เป/นการแสดง
ถึงลักษณะของความสัมพันธของมนุษยที่แสดงออกทางพฤติกรรมหรือการกระทําด*วยความอดทนใน
ชวงเวลาหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขของการพึ่งพาอาศัย กัน ระหวางทั้งสองฝtา ยและความจํา เป/น ของการที่
จะต*องรักษาความสั มพั น ธนี้ เ ป/ น เสมื อนปจจั ย สํา คั ญ ที่ จ ะต* อ งใช* สั น ติ วิ ธี ในการแก* ไ ขปญหาความ
ขัดแย*ง โดยไมจําเป/นต*องมีการเผชิญหน*าเพื่อหาข*อสรุปหรือตอสู*เพื่อให*ได*มาซึ่งชัยชนะ นอกจากนี้
เพดเลอร ยังกลาววาการฝ‰ ก อบรมด* า นการเจรจาตอรองเป/ น ที่ ต* อ งการยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง ทั้งการเจรจา
ตอรองทั้งภายในและภายนอกทีทํางาน
ด*วยเหตุผลและบริบทตางๆ ที่กลาวมาทําให*เห็นความสําคัญของฝtายบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณานั้น ผู*วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าอุตสาหกรรมโฆษณา ในประเทศไทย
วามีความสอดคล*องกับแนวคิดทฤษฎีและปรากฏการณที่เหมาะสมเพียงใด ที่จะนําไปสูแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ได*ประสิทธิภาพที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยเป/นการศึกษาจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับผู*อํานวยการฝtายบริหารงานลูกค*า ผู*บริหารงานลูกค*าอาวุโส และผู*บริหาร
งานลูกค*า เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานฝtายบริหารงานลูกค*าในโลก
ของความเป/นจริง ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได*จะนําไปสูการรับรู*ถึงทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*
ของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค* า ในอุ ต สาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป/น
แนวทางตลอดจนเป/นโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารให*กับผู*ที่ต*องการที่จะเติบโตในสายงาน
การบริหารงานลูกค*า อีกทั้งจะเป/นประโยชนกับฝtายบริหารงานลูกค*าบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
ที่จะนําไปสูนําไปสูการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งเป/นแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร
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ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป/นเป\าหมายขององคการเพื่อให*ได*มาซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพ
สมรรถนะในการทํางาน ตลอดจนเป/นสินทรัพยที่มีคุณคาขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาท
หน*าที่ของพนักงานบริหารงานลูกค*านั้น จําเป/นต*องใช*การติดตอสื่อสารกับทั้งผู*รวมงานในองคการ กับ
ลูกค*า รวมถึงคูค*าทางธุรกิจตางๆ อยูตลอดเวลา กลาวได*วาการเพิ่มทักษะการสื่อสารซึ่งเป/นสมรรถนะ
หลั กอัน หนึ่ งที่ พึงมี นั้ น เป/ น ประเด็น ที่ สํา คั ญ ตอการพั ฒ นาศั กยภาพของพนั กงานบริ ห ารงานลู กค* า
ดังนั้นผู*วิจัยจึงสนใจจะพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมา เพื่อให*ได*แนวทางการปฏิบัติงานตามโปรแกรมให*มี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปใช*ในการพัฒนาบุคลการกรด*า นบริห ารงานลูกค*าให* เกิดความรู*
ทักษะ และความสามารถ ตามสมรรถนะที่จําเป/นตอการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณาและเมื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงกอให*เกิดประสิทธิภาพในภาระงานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช*โปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
3. เพื่ อ เสนอแนวทางการเสริ ม สร* า งทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได* ข อง
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
ข$อคําถามของการวิจัย
1. โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค*าในอุ ต สาหกรรมโฆษณา มี รู ป แบบของสถานการณและบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าเป/นอยางไร
2. โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค*าที่สร*างขึ้นประกอบด*วยขั้นตอนอะไรบ*าง และมีผลการเปรียบเทียบประสิ ทธิผลของโปรแกรม
เสริ มสร*างทั กษะการสื่ อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* ของพนั กงานบริ หารงานลู กค* าในอุต สาหกรรม
โฆษณา ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองอยางไร
3. แนวทางการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาควรเป/นอยางไร
สมมติฐานการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ได*ออกแบบและพัฒนาจากการศึกษาหลักการ แนวคิด
และทฤษฎี รวมทั้งผลการวิจัยที่เกี่ยวข*อง โดยมีการนําไปตรวจสอบและปรับปรุงแก*ไข โดยผู*เชี่ยวชาญ
และผู* ทรงคุ ณวุ ฒิ และผู* มีส วนได* เ สี ย ที่ ผ านกระบวนการหลายขั้ น ตอน ซึ่งผู*วิจัยได*นําหลักแนวคิด
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ ผลงานวิจัย วิธีการดําเนินการ และนวัตกรรมตางๆ ของนักวิชาการมาใช*
เป/นแนวทางในการวิจัย เชน การวิจัย และพัฒ นาโปรแกรมพัฒ นาสมรรถนะผู*บริหารสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน (อนันต พันนึก, 2554) โดยผลงานวิจัยสวนใหญเมื่อนําผลผลิตหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองในภาคสนาม ซึ่งสามารถกําหนดเป/นสมมติฐานหลักตามแนวทางของผลประเมินโดยเห็นวา
ผลกอนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลหลังการพัฒนาหรือ
การทดลองสูงกวากอนการพั ฒ นาหรื อกอนการทดลอง ดั ง นั้ น ผู* วิ จั ย จึ ง คาดคะเนพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรม
โฆษณา ในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยดังกลาว โดยผู*วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุมทดลองมีคะแนนความรู* ทักษะ สูงกวากอน
การพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีคะแนนผลการปฏิบัติงานของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษานี้ จะศึกษาเฉพาะการเสริ มสร*า งทักษะการสื่ อสารเพื่ อการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยศึกษารูปแบบสถานการณและบทสนทนาที่
เหมาะสมของพนั กงานบริ ห ารงานลู กค* า เพื่ อมุงสูทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* และ
ประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา เพื่อเป/นการตรวจสอบข*อคําถามของการวิจัย โดยผู*วิจัยกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด$านกลุ(มเป)าหมายที่ศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู*วิจัยได*กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย เป/น 2 ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร$างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได$ของพนักงานบริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา
เป/นการศึกษาข*อมูลพื้นฐานด*านการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด*านการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ดังนี้
1. ศึกษาข*อมูลพื้นฐานด*านการติดตอสื่อสารในองคการของพนักงานบริหารงานลูกค*า
จากหั ว หน* า งาน บุ ค คลในแผนกอื่ น ๆ รวมถึ ง ลู ก ค* า ที่พนักงานบริหารงานลูกค*ามีปฏิสัมพันธในการ
ทํางานด*วย ทั้งเอกสาร หนังสือ ตารา แผนพับ สื่อชนิดตางๆ และ Internet ผาน Website ตาง ๆ
2. การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารใน
องคการ กระบวนการสื่ อ สารในองคการ อุ ป สรรคในการติดตอสื่อสารในองคการ โครงสร*างการ
สื่อสารในองคการ การสื่อสารระหวางบุคคลในองคการ การสื่อสารด*วยอวัจนภาษา การสื่อสารด*วย
วาจา การฟง ทั้งเอกสาร หนังสือ ตารา แผนพับ สื่อชนิดตางๆ และ Internet ผาน Website ตาง ๆ
3. ดําเนินการรางรูปแบบสถานการณและบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได* เพื่อนําไป
พัฒนาในลําดับตอไป
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4. ดําเนินการพัฒนารูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม โดยผู*วิจัยได*กําหนดวิธีการศึกษาไว*
คือ ประยุกตใช*เทคนิคการวิจัยแบบการวิเคราะหบทสนทนา (Conversation Analysis: CA) เพื่อราง
รูปแบบการสนทนาที่เหมาะสม
5. ดําเนินการสัมภาษณเชิ ง ลึ ก ผู* เ ชี่ ย วชาญและผู* ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ คั ด เลื อ กรู ป แบบ
สถานการณและการเจรจาที่เหมาะสม แล*วนํารูปแบบการสนทนาที่เหมาะสมไปตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยใช*เทคนิคการหาคาดัชนีความสอดคล*องของรูปแบบการสนทนา (Index of Item
Objective Congruence: IOC) จากผู*เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC
6. นําบทสนทนาที่เหมาะสมไปสังเคราะหขึ้นรูป เพื่อรางเป/นโปรแกรมตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การใช$โปรแกรมเสริมสร$างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได$
ของพนักงานบริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา
เป/นการศึกษาสร*างรายละเอียดองคประกอบของโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิ ง ผลได* ข องพนั ก งานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา เพื่อนําโปรแกรมไป
ทดสอบ การพัฒนาทักษะของพนักงานบริหารงานลูกค*า ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา จัดทําเอกสารและคูมือ เพื่อใช*
ประกอบโปรแกรมฯ
2. ตรวจสอบความสอดคล*อง (Consistency) เชิงเนื้อหาของโปรแกรม ดําเนินการ
ประเมินจากผู*เชี่ยวชาญ 5 คน โดยใช*สัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส (Fleiss’s Kappa)
3. นําโปรแกรมไปทดสอบเพื่อเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* กับ
กลุมเป\าหมาย ในภาคสนาม ได*แก พนักงานบริหารลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาที่สังกัดอยูในสมาคม
โฆษณาแหงประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) โดยใช*ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา
แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental) โดยจําแนกเป/นกลุมทดลอง จํานวน 12 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 12 คน ซึ่งได*มาด*วยการสุมตัวอยางอยางงาย โดยใช*โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทําการ
เปรียบเทียบคะแนนของพนักงานบริหารงานลูกค*าทั้ง 2 กลุม ที่มีทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได* ในระดับตางๆ เชน ระดับ 5 หมายถึ ง ดี มาก ระดั บ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง พอใช*
ระดับ2 หมายถึง ควรปรับปรุง และ ระดับ 1 หมายถึง ไมผาน
4. ปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
5. โปรแกรมเสริ ม สร* า งทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได* ข องพนั ก งาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
2. ขอบเขตด$านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้จะใช*แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach)
ทั้งนี้ Yin (1994) กําหนดวาในการเลือกกรณีศึกษาจําเป/นต*องมีการกําหนดเกณฑการเลือก เพื่อให*
สามารถศึกษาได*ตามกรอบการศึกษา โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling
โดยการศึกษานี้มีเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษาคือเป/นอุตสาหกรรมโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร
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ที่สังกัดสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) มีจํานวน
ทั้งสิ้น 57 บริษัท เพื่อเป/นพื้นที่ตัวแทนในการดําเนินการวิจัยและทดลอง
3. ขอบเขตด$านเนื้อหา
ผู*วิจัยได*ทําการศึกษาค*นคว*าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข*อง ซึ่งประกอบด*วยเนื้อหา
ในเรื่องที่เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข* อ งกั บ การสื่อสารในองคการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข*องกับงานวิจัยนี้
สามารถแบงได* 10 สวน ได*แก
3.1 ข* อ มู ล ทั่ ว ไปและระบบการบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณาและการ
บริหารงานลูกค*าสัมพันธ
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
3.3 แนวคิดที่เกี่ยวข*องการเสริมสร*างศักยภาพบุคลากร
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู* และการเรียนรู*
3.5 แนวคิดเกี่ยวบุคลิกภาพ
3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในองคการ
3.7 แนวคิดที่เกี่ยวกับการเจรจาตอรอง
3.8 แนวคิดสถานการณเชิงผลได*
3.9 แนวคิดเทคนิคการวิจัยวิเคราะหบทสนทนา
3.10 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข*อง
4. ขอบเขตด$านเวลา
ในการศึกษาข*อมูลและดําเนิน การวิจัย โปรแกรมเสริมสร*า งทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริ หารงานลู กค*าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ผู*วิ จัย ใช*ร ะยะในการ
ดําเนินการวิจัยนี้ รวม 18 เดือน
4.1 ชวงเดือนที่ 1-10 เป/นการศึกษาองคประกอบของการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า
4.2 ชวงเดือนที่ 11-18 เป/นการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า
นิยามศัพทเฉพาะ
1. โปรแกรมเสริ ม สร$ า งทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได$ ข องพนั ก งาน
บริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง แนวทางการดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา เพื่อให*
ผู* รั บ การอบรมมี ค วามรู * ทั ก ษะ และความสามารถตามสมรรถนะที ่ กํา หนด ซึ่ งโปรแกรมฯ มี
สวนประกอบที่สําคัญ 2 โครงการคือ 1) โครงการภาคทฤษฎีเพื่อเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ 2) โครงการภาคทฤษฎีสู
การปฏิบัติในภาระงานของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา 3) กลุมทดลอง 4) กลุม
ควบคุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 โครงการภาคทฤษฎีเพื่อเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง แนวทางการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
เพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได* ข องพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค* า ในอุตสาหกรรมโฆษณา ในระยะที่ 1 มี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ให*มีความรู* ทักษะ และความสามารถตามสมรรถนะของพนักงานบริหารงาน
ลูกค*า โดยนํารูปแบบการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* มาใช*ในการพัฒนาแบบ
ผสมผสานและบูรณาการดังนี้
1.1.1การจัดทําคูมือ หมายถึง การจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรมเพื่อนํามาใช*
พัฒนาความรู* ความเข*าใจเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* ของพนักงาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
1.1.2การศึกษาด*วยตนเอง หมายถึงรูปแบบการดําเนินการพัฒนาความรู*ความ
เข*าใจเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงารบริหารงานลูกค*า
อุตสาหกรรมโฆษณา ด*วยการศึกษาชุดการเรียนรู*ด*วยตัวเอง
1.1.3การฝ‰ กอบรม หมายถึ งรูป แบบการดํ า เนิ น การพัฒ นาความรู* ทั กษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* ด*วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 วัน โดยมีการให*ความรู*โดย
วิทยากรผู* เชี่ ยวชาญ การเรีย นรู* จากบุ คคลต*น แบบ การฝ‰กปฏิ บัติ จริ ง และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู*
ระหวางผู*เข*ารวมโปรแกรม
1.2 โครงการภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติในภาระงานของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง แนวทางดําเนินการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*
ของพนั กงารบริหารงานลูกค*าในอุ ตสาหกรรมโฆษณา ในระยะที่ 2 โดยมีวั ตถุประสงคเพื่ อพัฒนา
ทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงารบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
และสงเสริมให*กลุมเป\าหมายที่เข*ารวมโปรแกรมนําความรู* ทักษะที่ได*รับจากการพัฒนาไปประยุกตใช*
ในการปฏิ บั ติ ง านตามภาระหน* า ที่ ข องพนั กงานบริ ห ารงานลู ก ค* าในอุ ต สาหกรรมโฆษณา ให* เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยการนํารูปแบบการพัฒนาบุคลากร มาใช*พัฒนา
แบบบูรณาการ ดังนี้
1.2.1การสังเกตหรือการประเมิน หมายถึง รูปแบบการพัฒนาและสงเสริมการนํา
ความรู* ทั ก ษะตามสมรรถนะของพนั ก งานบริ ห ารงานลูกค*าไปสูการปฏิบัติ โดยการสังเกต และ
ประเมินจากผู*มีสวนได*สวนเสีย
1.2.2การให*มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง หมายถึง รูปแบบการ
พัฒนาผู*เข*ารวมโปรแกรม โดยการให* มี ส วนรวมในกระบวนการพั ฒ นา และสะท*อนข*อมูลเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงารบริหาร
งานลูกค*าอุตสาหกรรมโฆษณา ให*มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.2.3การจัด ระบบพี่เ ลี้ย ง หมายถึง รูป แบบการการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงารบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยการจัดให*มีระบบการนิเทศ ติดตาม
ชวยเหลือ จากผู*ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนําความรู* ทักษะตามสมรรถนะของพนักงารบริหาร
งานลูกค*าไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.2.4การพัฒนาในระหวางปฏิบัติงาน หมายถึง รูปแบบการพัฒนาความรู* ทักษะ
ตามสมรรถนะของพนักงารบริหารงานลูกค*า และสงเสริมการนําความรู* ทักษะไปสูการปฏิบัติงานใน
ระหวางที่ผู*เข*ารวมโปรแกรมปฏิบัติหน*าที่ในองคการ
1.3 กลุมทดลอง หมายถึง พนักงานบริหารงานลูกค*าระดับ Account Executive
(AE) ในอุ ต สาหกรรมโฆษณา ที่ มี อ ายุ ก ารทํา งาน ไมเกิ น 2 ปr เป/ น ผู* ที่ ผู* วิ จั ย คัดเลือกเข*าสู
กระบวนการพัฒนาผานโปรแกรมการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* และได*รับ
การประเมินผานเครื่องมือทั้งกอนการเข*าโปรแกรมฯ และหลังการเข*าโปรแกรมฯ
1.4 กลุมควบคุม หมายถึง พนักงานบริหารงานลูกค*าระดับ Account Executive
(AE) ในอุ ต สาหกรรมโฆษณา ที่ มี อ ายุ ก ารทํา งาน ไมเกิ น 2 ปr เป/ น ผู* ที่ ไ มได* รับเลือกเข*าสู
กระบวนการพัฒนาผานโปรแกรมการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได* และได*รับ
การประเมินผานเครื่องมือกอนการเข*าโปรแกรมฯ เพียงขั้นตอนเดียว
2. ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได$ ข องพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค$ า ใน
อุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง ความรู* ทักษะและความสามารถของพนักงานบริหารงานลูกค*าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ในการพูด การเขียน การสื่อสาร การโต*ตอบ ในโอกาสและสถานการณตางๆ
ตลอดจนสามารถชักจูงโน*มน*าวให*ผู*อื่น เห็น ด*ว ย ยอมรับ คล*อยตาม เพื่อให*บรรลุจุดมุงหมายของ
การสื่อ สาร ประกอบด*ว ย 4 ตัว บงชี้ คือ 1) ความสามารถในการพูด และเขีย นในโอกาสตางๆ
2) ความสามารถในการสื่อสารผานสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม 3) ความสามารถในการจูงใจ โน*มน*าวให*
ผู*อื่นเห็นด*วย ยอมรับคล*อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร และ 4) ความสามารถในการ
นําเสนอเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
นิยามปฏิบัติการ
1. การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม หมายถึง การตรวจสอบโปรแกรมโดยการนําไป
ทดลองในภาคสนามเพื่อประเมิน ผลที่เกิดจากการทดลองโปรแกรม ประกอบด*วย 1) การประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนองตอโปรแกรม 2) การประเมินความรู*ด*านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุ ต สาหกรรมโฆษณา 3) การประเมิ น ทั ก ษะด* า นการสื่ อ สารของพนั ก งานบริ ห ารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา 4) การประเมินการนําความรู* ทักษะไปสูการปฏิบัติ และ 5) การประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน*าที่ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองตอโปรแกรม หมายถึง การตรวจสอบระดับความ
คิดเห็นหรือทัศนคติของกลุมเป\าหมายที่เข*ารวมโปรแกรม ที่มีตอโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา เพื่อให*ได*ข*อมูลสะท*อน
กลับในการนํามาปรับปรุงแก*ไขโปรแกรม
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1.2 การประเมิ น ความรู* ด* า นการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได* ข องพนั ก งาน
บริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง การตรวจสอบความรู*ที่เกิด จากการเข*ารับการ
พัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา ของกลุมเป\าหมาย
1.3 การประเมินทักษะด*านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรม
โฆษณา หมายถึง การตรวจสอบทักษะและความสามารถตามสมรรถนะของพนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา ที่เกิดจากการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ของกลุมเป\าหมาย
1.4 การประเมินการนําความรู*และทักษะสูการปฏิบัติในหน*าที่ หมายถึง การตรวจสอบผล
การนําความรู* ทักษะที่ได*จากการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได*ข องพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค* า ในอุ ต สาหกรรมโฆษณา ไปใช* สู การปฏิ บั ติ ใ นภาระงานของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ของกลุมทดลอง
1.5 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน*าที่ หมายถึง การตรวจสอบผลงานที่
เกิดขึ้นจากการที่กลุมเป\าหมายนําความรู*และทักษะไปสูการปฏิบัติงานในหน*าที่
2. การบริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา หมายถึง ขอบขายภาระหน*าที่ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ที่ต*องปฏิบัติเพื่อให*เกิดผลงานตามเป\าหมาย โดย
การเป/นตัวแทนของบริษัท ในการประสานกับลูกค*า และมีบทบาทหน*าที่ดังนี้ 1) พัฒนากลยุทธการ
สื่อสาร เพื่อนําเสนอจุดเดนหรือจุดที่สร*างความแตกตางให*กับผลิตภัณฑ โดยให*มีความแตกตางจาก
ผลิตภัณฑของคูแขง พร*อมกลยุทธที่จะขายจุดตางๆนั้น 2) ศึกษาข*อมูลของสินค*าและบริการ ทั้งของ
ลูกค*าและคูแขง พร*อมนําเสนอให*ทีมงานที่เกี่ยวข*องทราบ เพื่อใช*เป/นข*อมูลในการผลิตชิ้นงานโฆษณา
ที่มีประสิทธิภาพ 3) บริหารทีมและประสานงานกับทุกฝtาย รวมถึงกําหนดการทํางาน การสงมอบงาน
ให*ทํางานจนสํา เร็ จ ตามกํา หนดการ และงบประมาณตามที่ลูกค*ากําหนด 4) ควบคุมผลกําไรและ
ขาดทุน (Control Profit & Loss) โดยต*องมีความเข*าใจในระบบต*นทุนของแตละกิจกรรมที่ทํา เพื่อ
สามารถนําเสนอราคาที่เหมาะสมให*กับลูกค*า
2.1 ผู*อํานวยการบริหารงานโฆษณา (Account Director: A.D.) หมายถึง ผู*มีหน*าที่
รับผิดชอบการบริหารงานโฆษณาตลอดจนควบคุมการดําเนินงานโฆษณาของลูกค*าให*เป/นไปตาม
แผนงานที่วางไว*ทั้งหมด
2.2 พนักงานบริหารงานลูกค*าระดับ Account Executive: A.E.) หมายถึง ผู*มีหน*าที่
คอยติ ดตามและประสานงานกั บลูกค* า กั บฝtา ยสร* างสรรคงานโฆษณา กับฝt ายวางแผนการใช*สื่อ
เป/นต*น
ประโยชนที่ได$รับ
ผลจากการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ยังผลให*เกิดประโยชน ดังนี้
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1. ประโยชนในเชิงวิชาการ
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา ที่ผู*วิจัยได*ดําเนินการจัดทําขึ้นครั้งนี้ อันจะกอให*เกิด
ประโยชนในเชิงวิชาการที่สามารถนําไปพัฒนาเป/นตํารา คูมือการเรียนการสอน สํา หรับ ครู อาจารย
และนัก ศึก ษา ของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด*านนิเทศศาสตร ที่ยังขาดแคลนตําราที่มี
เนื้อหาเชิงวิชาการ และการนําไปประยุกตใช*เพื่อพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะอยางยิ่งด*านทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิง ผลได* นอกจากนั้น ยัง สามารถใช*เ ป/น แนวทางในการดํา เนิน การวิจัย และพัฒนาใน
ประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจได* เชน
1.1 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
1.2 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานในอุตสาหกรรมอื่น
1.3 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะที่จําเป/นตอการบริหารงาน ในหน*าที่
ของบุคลากร ในอุตสาหกรรมโฆษณา ตําแหนงอื่นๆ
1.4 การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา
1.5 การศึ ก ษารู ป แบบการฝ‰ ก อบรมและพั ฒ นาที่ ส อดคล* อ งกั บ ทั ก ษะที่ จํ า เป/ น ตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับบุคคล
2. ประโยชนในเชิงของการนําไปใช$
2.1 อุตสาหกรรมโฆษณาสามารถนําโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า ไปเป/นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
โฆษณา
2.2 ผู*เข*ารับการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า จะชวยพัฒนาความก*าวหน*าในวิชาชีพผู*บริหารงานลูกค*า เพราะผู*
ที่มีสมรรถนะสูงอาจจะได*รับแตงตั้งให*อยูในตําแหนงที่สําคัญและสูงขึ้น
2.3 โปรแกรมเสริ ม สร* า งทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได* ข องพนั ก งาน
บริหารงานลู กค* า จะชวยให* ผู* เ ข* า รั บ การพั ฒ นาทราบถึงระดับความรู* ทักษะและความสามารถด*าน
การสื่อสารของตนเองวาอยูในระดับใด
2.4 โปรแกรมเสริ ม สร* า งทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได* ข องพนั ก งาน
บริ ห ารงานลู ก ค* า จะเป/ น แนวทางในการออกแบบการพั ฒ นาทั ก ษะบุ ค ลากรในตํ า แหนงอื่ น ใน
อุตสาหกรรมโฆษณาทุกระดับ
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3. ประโยชนเชิงนโยบาย
ผู* บ ริ ห ารสามารถนํา ไปเป/ น นโยบายการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย โดยกํา หนดวา
พนักงานบริหารงานลูกค*าในระดับ A.E. ทุกคนต*องผานกระบวนการฝ‰กอบรมของโปรแกรมเสริมสร*าง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ฯ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ผู*วิจัยได*กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย จาก
องคความรู*ในเรื่ องการสื่ อสารในองคการเพื่ อการเจรจาเชิ ง ผล ด* ว ยการประยุ ก ตเทคนิ ค การวิจัย
เอกสาร การสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครื อ ขายที่ เ กี่ ย วข* อ งทางด* า นการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย
ทางด*านทักษะการสื่อสารในองคการ ซึ่งเป/นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช*
พนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค* า ในอุ ต สาหกรรมโฆษณาเป/ น หนวยวิ เ คราะห (Unit of Analysis)
ประกอบด*วยขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให*ได*คําตอบของรูปแบบสถานการณ
และบทสนทนาการเจรจาเชิ ง ผลได* เพื่ อ เป/ น แนวทางการพั ฒ นาโปรแกรมการเสริ ม สร* า งทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า ตามความเห็นของผู*เชี่ยวชาญและ
การวิจัย ผู*วิจัยได*กําหนดขั้นตอนในการวิจัย โดยมีการวิจัยแบงออกเป/น 2 ขั้นตอน
โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาโดยเริ่มต*นจากการศึกษางานวิจัยเชิง
คุณภาพ เป/นการศึกษาข*อมูลพื้นฐานด*านการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได* ผานวิธีการศึกษาข*อมูลพื้นฐาน การสังเคราะหเอกสารโดยผู*วิจัย ประกอบกับ
การวิ เ คราะหบทสนทนาระหวางพนั กงานบริ ห ารงานลู กค* า กั บ ลู กค* า หรื อ เพื่ อ นรวมงาน โดยการ
วิเคราะหบทสนทนาและการสั งเกตจากอากัปกิ ริย าของพนั กงานบริ หารงานลูกค* าในระหวางการ
สนทนาที่เกิดขึ้น เมื่อได*ข*อมูลทั้งสองสวนนี้ผู*วิจัยจักนําไปสังเคราะหเพื่อรางรูปแบบสถานการณและ
บทนทนาการเจรจาเชิ ง ผลได* แล* ว พั ฒ นาบทสนทนาตอ โดยการสั ม ภาษณเชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสร*าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งเป/นการสัมภาษณที่มี
การวางแผนการสัมภาษณไว*กอนลวงหน*าอยางเป/นขั้นตอนแบบเข*มงวดพอประมาณและข*อคําถามใน
การสัมภาษณมีโครงสร*างแบบหลวม (Loosely structure) กับพนักงานบริหารงานลูกค*าในระดับ
ผู*อํานวยการฝtายบริหารงานลูกค*า (Account Director) ผู*มีสวนได*สวยเสียที่มีประสบการณในการ
บริหารงานลูกค*า และนักวิชาการรวมจํานวน 11 คน เพื่อให*ได*รูปแบบการเจรจาที่เหมาะสมแล*วทํา
การคัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม เพื่อนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช*เทคนิคการ
หาคาดัชนีความสอดคล*องของรูปแบบการสนทนา (Index of Item Objective Congruence: IOC)
จากผู*เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC เพื่อนําไปปรับปรุงแก*ไขกอนนํารูปแบบของสนทนาไป
สังเคราะหขึ้นรูป แล*ว รางเป/น โปรแกรมตอไปเพื่อนําไปสู ขั้น ตอนการสร*า งรายละเอีย ดการพัฒนา
โปรแกรมเสริ มสร* า งทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได* ของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค* า ใน
อุตสาหกรรมโฆษณาตอไป
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จากนั้นจึงเข*าสูขั้นตอนที่ 2 การใช*โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา เป/นการศึกษาจัดองคประกอบของ
โปรแกรมเสริ มสร* า งทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได* ของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค* า ใน
อุตสาหกรรมโฆษณา เพื่อนําโปรแกรมไปทดสอบการเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*า ดังนี้ จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา จัดทําเอกสารและคูมือ
เพื่อใช*ประกอบโปรแกรม แล*วนําไปทําการประเมินโดยผู*เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข*องจํานวน 5 คน โดยใช*
สัมประสิทธิ์ แคปปา ของฟลิสส (Fleiss’s Kappa) ซึ่งเป/นคาสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติระหวางผู*ให*
ความเห็ น สองฝt า ยวามี ค วามเห็ น สอดคล* อ งกั น มากน* อ ยอยางไร โดยมี ค าสู ง สุ ด ที่เป/นได*คือ 1.0
หมายถึ งทุกฝt า ยมี ความเห็น ตรงกั นหมด สวนคา 0.0 หมายถึ ง ไมมีฝt า ยใดมี ความเห็ น ตรงกัน เลย
จากนั้ น นํา ไปปรั บ ปรุ ง แก* ไ ขโปรแกรมกอนนําไปทดลองใช*กับกลุมเป\าหมาย ในภาคสนาม ได*แก
พนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สังกัดสมาคมโฆษณาแหง
ประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) มีจํานวนทั้งสิ้น 57 บริษัท โดยทําการ
คัดเลือกวิธีการสุมอยางงายเพื่อเป/นตัวแทนของการเก็บข*อมูล โดยจําแนกเป/นกลุมทดลอง จํานวน 12
คน และกลุมควบคุม จํานวน 12 คน ซึ่งได*มาด*วยวิธีการสุมอยางงาย โดยใช*โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ และทําการเปรียบเทียบคะแนนของพนักงานบริหารงานลูกค*าทั้ง 2 กลุม ที่มีทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได*ในระดับตางๆ เชน 5) ดีมาก 4) ดี 3) พอใช* 2) ควรปรับปรุงและ 1) ไมผาน
โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนาให*พิจารณา ดังแสดงตามภาพที่ 1
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ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร$างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได$ของ
พนักงานบริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา
การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของงานวิจัยและ
วรรณกรรม
(Documentary Research)

วิเคราะหบทสนทนา
(Conversation สังเคราะห
Analysis: CA)

รางรูปแบบสถานการณ
และบทสนทนาการเจรจา
เชิงผลได*

พัฒนาบทสนทนา
การสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth
Interview)

IOC รูปแบบการเจรจา
ที่เหมาะสม
จากผู*ทรงคุณวุฒิ

บทสนทนาที่เหมาะสม
สังเคราะหขึ้นรูป
รางโปรแกรม

คัดเลือกรูปแบบการ
เจรจาที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 : การใช$โปรแกรมเสริมสร$างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได$ของพนักงาน
บริหารงานลูกค$าในอุตสาหกรรมโฆษณา

- จัดทํารายละเอียดของ
โปรแกรมเสริมสร*าง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได*ของ
พนักงานบริหารงานลูกค*า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา
- จัดทําเอกสาร / คูมือ
เพื่อใช*ประกอบโปรแกรม

ผู*เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข*อง
ประเมิน 5 คน

ใช*สัมประสิทธิ์
แคปปา ของฟลิสส
(Fleiss’s Kappa)
วัดประสิทธิภาพของ
โปรแกรม

โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*า
อุตสาหกรรมโฆษณา
นําไปทดลองภาคสนามโดยใช$
วิธีกึ่งทดลอง

กลุมควบคุม
12 คน

กลุมทดลอง
12 คน

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรม

โปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได*
ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร*างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได*ของพนักงานบริหารงานลูกค*าในอุตสาหกรรมโฆษณา

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา” นี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การสื่อสารในองค6การ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ สามารถแบ8งได 10 ส8วน ไดแก8
1. ขอมูลทั่วไปและระบบการบริหารจัดการบริษัทตัวแทนโฆษณาและการบริหารงานลูกคา
สัมพันธ6
2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
3. แนวคิดที่เกี่ยวของการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
4. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู และการเรียนรู
5. แนวคิดเกี่ยวบุคลิกภาพ
6. แนวความคิดดานการสื่อสารองค6การ
7. แนวคิดที่เกี่ยวกับการเจรจาต8อรองและการเจรจาเชิงผลได
8. แนวคิดสถานการณ6เชิงผลได
9. แนวคิดเทคนิคการวิจัยการวิเคราะห6การสนทนา
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ขอมูลทั่วไปและระบบการบริหารจัดการบริษัทตัวแทนโฆษณาและการบริหารงานลูกคาสัมพันธ)
การโฆษณาเปDนเครื่องมือที่สําคัญอย8างหนึ่งของการสื่อสารการตลาด ที่นักการตลาดนิยม
ใชเพื่อทําการติดต8อสื่อสารไปยังลูกคากลุ8มเปFาหมาย ดวยสถานการณ6ปGจจุบันองค6การภาคธุรกิจตอง
เผชิญกับการแข8งขันอย8างรุนแรง ส8งผลใหบทบาทของการโฆษณามีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ดังเห็นได
จากตารางที่ 1 เห็ น ไดว8 า บริ ษั ท ต8 า ง ๆ ทุ8 ม งบประมาณจํา นวนมหาศาลในการโฆษณา เพื่อให
ผลิตภัณฑ6 หรือตราสินคาของตนสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอย8างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประงค6ขององค6การที่กําหนดไว
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณานั้นมีนักวิชาการต8างใหความหมายของคําว8า การ
โฆษณา ไวหลายท8านดวยกันคือ การโฆษณาว8า หมายถึง การใหขอมูลข8าวสารเกี่ยวกับสินคา หรือ
ความคิ ดที่ไม8ใช8ส8วนบุ คคล ผ8 านสื่อต8 าง ๆ ที่เปDน ภาพ เสียง หรือขอความ เพื่อเชิญ ชวน โนมนาว
พฤติกรรมของผูบริโภคหรือผูรับสาร ใหเกิดความคลอยตาม โดยมีผูอุปถัมภ6 (sponsor) ที่ระบุชื่อเปDน
ผูออกค8าใชจ8าย (Ayanwale et al., 2005 and Bovee et al., 1995) ในการโฆษณานั้นๆ และจาก
การศึกษาของ อาร6ชาด และคณะ (Arshad et al., 2014: 224-213) พบว8า การโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพนั้น เปDนจุดกําเนิดที่สําคัญในการสรางความรูสึกตื่นเตนใหกับผูบริโภค และกระตุนให
ผู บริโ ภครู สึก ตองการซื้อ ผลิต ภัณ ฑ6 (โทรศัพ ท6มือ ถือ ) ที่ทํา การโฆษณา ส8ว น เวลลส6 เบอร6เน็ต
และโมเรียร6ตี (Wells, Burnett and Moriarty, 2000: 6) กล8าวถึงมาตรฐานของการโฆษณาว8า
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ประกอบดวย 6 ประเด็นคือ 1) ตองอยู8ในรูปของการสื่อสารที่ตองเสียค8าใชจ8าย 2) ตองมีการระบุชื่อ
ผูอุปถัมภ6การโฆษณา หรือคือเจาของผลิตภัณฑ6ที่ทําการโฆษณา 3) การโฆษณาส8วนใหญ8 มีวัตถุประสงค6
เพื่อเชิญชวนหรือโนมนาวจิตใจผูบริโภค ใหมีพฤติกรรมบางอย8าง แมว8าบางครั้งอาจทําการโฆษณา
เพื่อใหผูบริโภครูจักผลิตภัณฑ6 หรือบริษัทเท8านั้น 4) ขอมมูลข8าวสารการโฆษณานั้น จะส8งผ8านทาง
สื่อมวลชน จํานวนหลายชนิด เช8น โทรทัศน6 วิทยุ อินเตอร6เน็ต สื่อสิ่งพิมพ6 เปDนตน 5) ขอมูลข8าวสาร
การโฆษณาที่เผยแพร8ออกไปยังผูรับจํานวนมากซึ่งจะเปDนลูกคาที่มีศักยภาพในอนาคต และ 6) การ
โฆษณาจะผ8านสื่อที่ไม8ใช8ตัวบุคคล เนื่องจากอยู8ในรูปของการสื่อสารมวลชน
นอกจากนี้ริชาร6ดและเคอร6แรน (Richards and Curran, 2002) ยังไดศึกษารวบรวม
ความคิดเห็น จากผูเชี่ยวชาญหลายท8า น และใหคํ าจํากัดความ การโฆษณา ไวคือ การสื่อสารผ8า น
สื่อกลางจากแหล8งสารที่สามารถระบุตัวตนได ซึ่งตองเสียค8าใชจ8ายเพื่อโนมนาวใหกลุ8มผูรับสารที่เปDน
กลุ8มเปFาหมายเกิดพฤติกรรมขึ้นในทันที หรืออาจเปDนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่ ชื่นจิตต6
แจงเจนกิจ (2544: 32) กล8าวว8า การโฆษณา เปDนช8องทางการสื่อสารการตลาดที่ไม8ใชบุคคล (nonpersonal communication channel) ซึ่งสามารถแจงข8าวสาร เตือนความจํา และชักชวนผูบริโภค
ที่เปDนกลุ8มเปFาหมาย รวมถึงผูเกี่ยวของในธุรกิจ เช8น ผูจําหน8ายวัตถุดิบ สถาบันการเงิน ผูจําหน8ายหรือ
ตัวแทนจําหน8ายสินคา คู8แข8งทางการคา เปDนตน ใหมีพฤติกรรม ทัศนคติ รวมถึงความเชื่อไปในทิศทาง
เดียวกัน ส8วนกรูรูทางดานการสื่อสารของประเทศไทย ไดใหคําจํากัดความไวว8า การโฆษณา เปDน
การสื่อสารมวลชน เพื่อจูงใจผูบริโภคกลุ8มเปFาหมายมีพฤติกรรมที่เอื้อต8อการเจริญเติบโตของธุรกิจ
เช8น การซื้อ การใช หรือบริการ โดยอาศัยเหตุผล ทั้งเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติ ในการจูงใจ ผ8าน
การซื้อสื่อและเวลาจากสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร8ขอมูลข8าวสารเกี่ยวสินคาและบริหาร รวมถึงมีการระบุ
ผูประสงค6 จ ะทํา การโฆษณาใหทราบอย8 า งชั ด เจน (เสรี วงษ6 ม ณฑา, 2531: 656) เมื่อพิจารณา
ความหมายของการโฆษณาตามราชบั ญ ฑิ ต ยสถาน ไดใหความหมายของ โฆษณา ไวว8าหมายถึง
เผยแพร8ขอความออกไปยังสาธารณชน ปiาวรอง ปiาวประกาศ เช8น โฆษณาสินคา (กฎ) กระทําการ
ไม8ว8าโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความเพื่อประโยชน6ในทางการคา (ราชบัญฑิตยสถาน,
2546)
จากความหมายของการโฆษณาดังกล8าวขางตนสามารถใหนิยามของ “การโฆษณา” ได
ว8าคื อ กิจกรรมที่ใชทุ นและแรงงานเพื่อผลิ ตโฆษณา เพื่อการติด ต8อสื่ อสารที่ ไม8 ไดใชตั วบุคคลเปD น
สื่อกลาง โดยมีผูอุปถัมภ6หรือเจาของผลิตภัณณ6เปDนผูออกค8าใชจ8ายในการโฆษณาให และใชสื่อมวลชน
หลายชนิด เช8นโทรทัศน6 วิทยุ อินเตอร6เนต และสื่อสิงพิมพ6 เปDนตน เพื่อใหสามารถเขาถึงผูรับขอมูล
หรือผูบริโภคไดอย8างทั่วถึง และสามารถเชิญชวนหรือโนมนาวจิตใจผูรับสารหรือผูบริโภคใหแสดง
พฤติกรรมบางอย8าง เมื่อไดสัมผัสโฆษณานั้น
การโฆษณา (Advertising) เขามามีบทบาทสําคัญต8อการทําธุรกิจเกือบทุกประเภท ทั้ง
กลุ8มสินคาและบริการ เช8นดานอุตสาหกรรมยานยนต6 ดานอุตสาหกรรมคาปลีก-คาส8ง ดานสินคา
อุปโภคบริโภค ดานอสังหาริมทรัพย6และก8อสราง ดานการเงินการธนาคาร ดานการท8องเที่ยว ดานการ
สื่ อ สาร ดานสุ ขภาพ ดานประกั น ภั ย และดานการศึ ก ษา เปD น ตน โดยแต8 ล ะอุ ต สาหกรรมนั้ น ใช
งบประมาณในการโฆษณาเปDนจํานวนมหาศาล เช8น ในปk พศ. 2558 ที่ผ8าน ยูนิลีเวอร6 ไทย โฮลดิ้งส6
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บจก. ใชงบโฆษณารวมมู ล ค8 า กว8 า เจ็ ด พั น หารอยลานบาท ซึ่ ง เปD น งบประมาณที่ ม ากที่ สุ ดเมื่อ
เปรียบเทียบกับทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สมาคมโฆษณาแห8งประเทศไทย, 2559) ดังแสดง
ตามตารางที่ 1 จากงบประมาณมหาศาลที่ใชโฆษณาดังกล8าว ส8งผลใหบริษัทตัวแทนโฆษณามีการ
เติบโตอย8างต8อเนื่อง และมีการแข8งขันกันสูงตามไปดวย ในขณะเดียวกันการดําเนินกิจการของภาค
ธุ ร กิ จ จํ า เปD น ตองใชการโฆษณาเปD น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ที่ นิ ย มนํ า มาใชในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
การตลาด เพื่อการติดต8อสื่อสารเชิญชวน นําเสนอข8าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ6และบริการ เพื่อกระตุน
เร8งเรา เชิญชวนใหกลุ8มเปFาหมายตองการซื้อหรือใชบริการ (ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน6 ทีปะปาล,
2557: 93)
ตารางที่ 1 มูลค8าการใชงบประมาณในการโฆษณาสูงสุด 10 บริษัทแรกในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(มูลค8าลานบาท)
ลําดับ
ที่

รายชื่อบริษัท

2515

2514

1

ยูนิลีเวอร6 ไทย โฮลดิ้งส6 บจก.

7,573,103

9,082,018

2

บริษัท โตโยตา มอเตอร6 ประเทศไทย จํากัด

2,974,294

2,961,658

3

บริษัท ไบเออร6สดmอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

2,578,195

2,781,266

4

สํานักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)

1,997,969

1,273,948

5

บริษัท แอดวานซ6 อินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)

1,736,803

1,811,873

6

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

1,718,059

1,699,302

7

บริษัท พรอคเตอร6 แอนด6 แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
จํากัด

1,658,297

1,349,054

8

บริษัท โคคา-โคล8า (ประเทศไทย) จํากัด

1,607,016

1,564,407

9

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

1,557,543

1,613,990

10

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส6 จํากัด

1,354,673

1,260,328

ที่มา: สมาคมโฆษณาแห8งประเทศไทย, Ad Expenditure, เขาถึงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559,
เขาถึงไดจาก http://www.adassothai.com/index.php/main/ad_expenditure
โบวี และคณะ (Bovee et al., 1995: 11) กล8าวถึงวัตถุประสงค6ของการโฆษณาไวว8า
เพื่อทําหนาที่ต8าง ๆ ดังนี้คือ 1) เพื่อบอกจุดเด8นในผลิตภัณฑ6ของตนเองที่แตกต8างจากของคู8แข8ง เช8น
ดานคุณภาพ ดานรสชาติ และคุณค8าอย8างอื่นที่ผูบริโภคจะไดรับ เปDนตน 2) เพื่อติดต8อสื่อสารใหขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ6 ทําใหผูบริโภคทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ6 เช8น วิธีใชผลิตภัณฑ6 ประโยชน6
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ความสะดวกสบาย ที่ผูบริโภคไดรับจากการใชผลิตภัณฑ6 เปDนตน 3) เพื่อกระตุนเร8งเราใหผูบริโภคซื้อ
ผลิตภัณฑ6ไปใช 4) เพื่อช8วยใหจําหน8ายผลิตภัณฑ6ไดมากขึ้น เนื่องจากการโฆษณาทําหนาที่เชิญชวน
กระตุนใหผูคาปลีก และผูคาส8งทําการจําหน8ายสินคาเพิ่มขึ้นดวย 5) เพื่อเพิ่มความชอบและความภักดี
ในตราสินคามากขึ้น 6) เพื่อช8วยลดตนทุนโดยรวมการขายใหนอยลง เพราะการโฆษณาสามารถเขาถึง
กลุ8มเปFาหมายไดอย8างทั่วถึงและครั้งละจํานวนมาก และ 7) เพื่อเตือนความจําและช8วยเสริมแรงดาน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ6 สอดคลองกับการศึกษาของ เนียซี และคณะ (Niazi et al., 2012: 114-119)
กล8าวว8า ผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ6ต8าง ๆ จากการที่ผูบริโภค ไดรับความรูสึกทางอารมณ6จาก
การโฆษณา ซึ่งผลิตออกมาเปDนเสียงวิดีโอ และรูปแบบขอความ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค
อย8างไรก็ตาม ในปGจจุบันผูทําการโฆษณา ไดพยายามพัฒนารูปแบบการโฆษณาใหสอดคลองกับบริบท
ของการทํา ธุร กิจ และพฤติก รรมของผู บริโ ภคมากขึ้น โดยเพิ ่ม ช8อ งทางการโฆษณาออกไปให
หลากหลายขึ้น เช8นการโฆษณาทางอินเตอร6เน็ต
จากการศึกษาของโซแจอ6และคณะ (Shojaee et al. 2014: 262-266) เกี่ยวกับการ
สํารวจกลยุทธ6การโฆษณาผ8านช8 อ งทางอิ น เตอร6 เ น็ ต ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต8 อ พฤติ ก รรมการซื้อของผูบริโภค
พบว8า กลยุทธ6การโฆษณาออนไลน6 (ตัวแปรอิสระ) มีผลกระทบอย8างมีนัยสําคัญต8อการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค (ตัวแปรตาม) นอกจากนี้ กาญจนา มีศิลปวิกกัย (2547: 98) ชี้ใหเห็นว8าการโฆษณานั้นมี
ประสิทธิภาพที่สําคัญคือ ช8วยใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ การโฆษณาเปDนกลไกทางธุรกิจที่สําคัญ
ในสถานการณ6แข8งขัน เพราะช8วยสรางสินคาให ดูเด8น แตกต8าง เปDนที่รูจัก ยอมรับ อยากทดลองและ
ตัดสินใจซื้อในที่สุด อย8างไรก็ตามผูที่รับผิดชอบในงานโฆษณาทั้งหมดจะตองทําความเขาใจบทบาทที่
สําคัญของการโฆษณา และทํางานร8วมกันเพื่อการรณรงค6ทางการโฆษณาที่มีการวางแผนงาน มีการ
ประสานงานเพื่อประสิทธิผลของงานโฆษณาภายใตระยะเวลาที่กําหนด การรณรงค6จะเกิดขึ้นในทุกๆที่
ภายใตวัตถุประสงค6ตามกลยุทธ6เพื่อการขายสินคาหรือบริการนั้น ๆ
เสรี วงษ6มณทา (2551) จําแนกบทบาทของการโฆษณาออกเปDน 6 ประเด็น คือ บทบาท
ที่ 1 บทบาทของการโฆษณาสิน คาที่มีต8อ การตลาด จากองค6ป ระกอบของส8วนผสมทางการตลาด
4 อย8างคือ สินคาหรือผลิตภัณฑ6 (product) การส8งเสริมทางการตาด (promotion) สถานที่การจัด
จําหน8าย (place) และราคาสินคา (price) ในการดําเนินการทางการตลาดนอกจากผูผลิตจะผลิต
สิน คาที่ มีคุณภาพเหมาะสมสอดคลองตามความตองการของตลาดแลวจํ า เปD นตองกํ าหนดวิ ธีการ
ส8งเสริมการตลาด เพื่อใหผูบริโภครูจักสินคาหรือผลิตภัณฑ6 รวมทั้งวิธีการทําใหผลิตภัณฑ6นั้นเปDนที่
รูจักไดรั บ ความนิ ย ม ซึ่ งตองพิ จ ารณาถึ งสถานที่ จั ด จํา หน8 า ยและราคาที่ ส ามารถแข8 ง ขั น กั บ คู8แข8ง
ประกอบดวย อย8างไรก็ตามมีความจําเปDนที่ตองใชการโฆษณาเขามาสนับสนุนเพื่อสื่อสารขอมูลต8าง ๆ
ของผลิตภัณฑ6 ใหผูบริโภครับรู รวมถึงขอมูลดานราคา ดานกิจกรรมส8งเสริมการขายอื่น ๆ ที่ตองการ
กระตุนหรือจูงใจผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น
ส8วนบรายเออร6ลี่ย6 (Brierley, 2002) กล8าวว8าบทบาทของการโฆษณาต8อการตลาดนั้น
ประกอบดวย 1) เผยแพร8คุณสมบัติของสินคาและบริการใหผูบริโภคทราบผ8านสื่อต8าง ๆ 2) ช8วยย้ํา
เตือนการจดจําสินคาและบริการใหกับผูบริโภคระลึกถึงสินคาและบริการของผูโฆษณา 3) เผยแพร8
ขอมูลสินคาที่สอดคลองกับกับภาพลักษณ6ของสินคานั้นๆ 4) จูงใจผูบริโภคใหเกิดความตองการอยาก
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ลองใชสินคาและบริการ 5 )สนับสนุนแผนการส8งเสริมการตลาดสินคาและบริการ เช8นใชการโฆษณา
ควบคู8 กับ การประชาสั มพั น ธ6 ห รื อใชการโฆษณาเพื่ อสนั บ สนุ น ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห นาที่ ของ
พนักงานขาย ในขณะที่ วิทยา พรพัชรพงศ6 (2550) กล8าวว8าโฆษณายังมีบทบาทต8อการตลาดสําหรับ
สินคาที่อยู8ในวงชีวิต (Life Cycle) ที่ต8างกันดวยซึ่งประกอบดวย 1) ช8วงแนะนําสินคาเขาสู8ตลาด ซึ่ง
เปDนช8วงที่สินคายังไม8เปDนที่รูจักของลูกคา 2) ช8วงสินคาไดรับความนิยมอย8างรวดเร็ว ช8วงนี้การโฆษณา
เขามามีบทบาทในการกระตุนใหผูบริโภคทดลองใชสินคา ใหจดจําสินคา ใหซื้อซ้ํา และมีความมั่นใจใน
ตัวสินคาจนเกิดความภักดีกับสินคา 3) ช8วงสินคาติดตลาด ช8วงนี้ถือว8าการโฆษณามีบทบาทนอยลง
ใชเพียงเพื่อตอกย้ําความมั่ น ใจในสิ น คาแก8 ลู ก คาเปD น ระยะๆ 4) ช8 ว งสิ น คาตกต่ํา ซึ่งเปDนช8วงที่การ
โฆษณามีบทบาทนอยที่สุด
สําหรับบทบาทที่ 2 นั้นการโฆษณามีบทบาทต8อระบบเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจเสรีนั้น
อุปสงค6 (demand) ของผูบริโภค เปDนขอมูลที่สําคัญต8อผูผลิตว8าควรผลิตสินคาใดออกสู8ตลาด หรือ
บริการใดควรมีไว กล8าวคือการที่ผูบริโภคซื้อสินคาหรือใชบริการสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว8าชนิด
อื่นๆ เปDนการชี้นําใหผูผลิต สามารถวางแผนไดว8าสินคา ควรผลิตหรือไม8ควรผลิต ดังนั้นการที่ผูผลิต
ตองการใหสินคาไดรับความนิยมจากผูบริโภค จําเปDนตองใชการโฆษณาเปDนเครื่องมือในการเผยแพร8
ออกไปใหผูบริโภครูจักสินคา เพราะการโฆษณาเปDนตัวกระตุนใหเกิดการยอมรับหรือทําตามเร็วขึ้น
ส8 ว นสิ น คาใดที่ ผู บริ โ ภคไม8 น อมรั บ ก็ ต องวางแผนเพื่ อ ยกเลิกการผลิตไป นอกจากนั้นการโฆษณา
ยังส8งผลใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นทั้งในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และกระบวนการบริโภค
ซึ่งส8งผลใหภาพรวมของเศรษฐกิจขยายตัวตามดวย
ในแนวคิดของ เอเรนส6 (Arens, 1996) กล8าวว8า การโฆษณามีบทบาทต8อระบบเศรษฐกิจ
หลายประเด็นคือ 1) บทบาทในการสรางคุณค8าของสินคา 2) บทบาทต8อราคาสินคา เช8นทําใหราคา
สินคาต8อหน8วยลดลง เพราะผูผลิตสินคาสามารถผลิตสินคาไดจํานวนมากขึ้น เปDนตน 3) บทบาทต8อ
การแข8งขั้น เช8นการใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อเปDนเครื่องมือในการสกัดกั้นคู8แข8งรายใหม8 ๆ เขาสู8
ตลาด เพื่อ ลดการแข8ง ขัน กับ คู8แ ข8ง ไปดวยนั่น เอง 4) บทบาทต8อความตองการและการเลือกของ
ผูบริโภค โดยการโฆษณานั้นเปDนเครื่องมือช8วยใหสินคาและบริการใหม8 ๆ เปDนที่รูจัก และช8วยกระตุน
ความตองการของผูบริโภค และช8วยใหผูบริโภคเกิดทางเลือกใหม8 ๆ เพิ่มขึ้นจากการแนะนําสินคาใหม8 ๆ
ของผูผลิต ซึ่งจากการที่ผูบริโภคมีความตองการบริโภคสินคามากขึ้น ส8งผลใหผูผลิตสินคาและบริการ
ตองขยายตัวมากขึ้น ตามดวย ทําใหเกิด การจางงานมากขึ้น และส8ง ผลใหเศรษฐกิจ ของประเทศ
ขยายตัวมากขึ้น และ 5) บทบาทต8อวงจรชีวิต ธุร กิจ เพราะการโฆษณาช8วยกระตุนและเพิ่มความ
ตองการของผูบริโภค ส8งผลใหธุรกิจเติบโต และนําไปสู8การสรางงานและรายได ในขณะเดียวกันเมื่อ
วงจรธุรกิจถดถอย การโฆษณาจะช8วยใหธุรกิจคงรักษาส8วนแบ8งทางตลาดไวได
ส8วนบทบาทที่ 3 คือบทบาทของการโฆษณาสินคาต8อการแข8งขันและปรับปรุงคุณภาพ
สินคา เนื่องจากยุคปGจ จุบัน ผู บริโ ภคมีเ สรีภ าพในการเลือกซื้อ สิน คาตามความพอใจของตนมากขึ้น
หากสินคาใดที่ไม8ทําการสื่อสารออกไปใหผู บริโ ภครู จักแลว สิน คานั้น อาจมีโ อกาสที่จะหายไปจาก
ลูกคาได ดังนั้นการโฆษณาจึงมีส8วนช8วยส8งเสริมใหการคามีความเสรี และกาวหนาและเปDนประโยชน6
ต8อผูบริโภค โดยมีบทบาทช8วยใหผูบริโภคทราบถึงแหล8งจําหน8ายสินคา ทั้งของตนเองในขณะเดียวกัน
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ทราบแหล8งจําหน8ายของสินคาคู8แข8งดวย ซึ่งช8วยปFองกันระบบการผูกขาดกับผูบริโภค ทําใหผูบริโภคมี
ทางเลือกบริโภคสินคาไดมากขึ้น นอกจากนั้นการคาเสรียังส8งผลใหผูผลิตสินคา เกิดการแข8งขันกันเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงสินคาที่มีประโยชน6และคุณภาพต8อผูบริโภคมากขึ้น
สําหรับบทบาทที่ 4 บทบาทของการโฆษณาสินคาต8อระบบการสื่อสารมวลชน ซึ่งเปDน
เสมือนเครื่องมือที่สําคัญที่ใชสรางความเขาใจในสังคม เช8น หนังสือพิมพ6 วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน6 เปDนสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต8อความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพราะทําใหประชาชนทราบ
ข8าวที่เกิดขึ้นทั้งในระดั บ ทองถิ่ น ระดั บ ชาติ และสั ง คมโลก นอกจากนั้ น ระบบสื่อสารมวลชนยัง
ก8อใหเกิดแนวคิดใหม8 ๆ และความบันเทิงต8าง ๆ เพิ่มขึ้นดวย อย8างไรก็ตามการดําเนินกิจการของ
สื่ อ สารมวลชนนั้ น มี ต นทุ น ในการดํา เนิ น การ จํา เปD น ตองมี ก ารสรางรายไดใหคุ มกั บ ค8 า ใชจ8 า ย
นอกจากนี้การโฆษณายังมีบทบาทต8อระบบสื่อสารมวลชนในประเด็นต8าง ๆ ดังนี้ (Brierley, 2002;
Leiss, Kline, and Jhally, 1990) ช8วยสรางระบบสื่อสารมวลชนเพื่อการคา สรางระบบสื่อสารมวลชนที่
เนนการเจาะกลุ8มผู บริ โ ภคที่ เ ปD น กลุ8 ม เปF า หมาย สรางระบบการสื่ อ สารมวลชนที่เนนความบันเทิง
มากกว8 า สาระ เช8 น ละคร เกมโชว6 ข8 า วบั น เทิ ง เปD น ตน รวมถึ งการกระตุ นใหเกิ ด การแทรกแซง
ระบบสื่อ สารมวลชนจากองค6ก ารต8า ง ๆ เช8น สถาบัน การศึก ษา องค6การไม8แสวงหากําไร เพื่อ
กลั่นกรองหรือวิพากษ6ใหเกิดงานโฆษณาที่เหมาะสม และการกระตุนใหเกิดการวิจัยอย8างเปDนระบบ
และถูกตองตามระเบียบวิธีเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อสารมวลชน
ส8วนบทบาทที่ 5 บทบาทของการโฆษณาสินคาต8อพฤติกรรมของผูบริโภค ลักษณะ
จิตวิทยาของมนุษย6มักจะชอบทําอะไรตามกัน เมื่อการโฆษณามีลักษณะจูงใจเพื่อใหเกิดการคลอยตาม
ก็จะส8งผลต8อพฤติกรรมของผูบริโภคใหเกิดการอยากลอง หรือเมื่อซื้อสินคาที่เปDนเชิงนวัตกรรมมาแลว
ก็ทําใหเปลี่ยนวิธีการเดิมๆ เปลี่ยนไป ส8งผลใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไปดวย เช8นเดิมเคยซักผาดวยมือ เมื่อเห็น
โฆษณาขายเครื่องซักผา แลวมีความตองการอยากไดหรืออยากทดลองใช เปDนตน นอกจากผูบริโภค
ตองการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพแลว แต8ยังตองการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตวิทยาทางสังคม
เช8น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ค8านิยม เปDนตน ดังนั้นการโฆษณาสินคาก็เปDนการตอบสนอง
ทางดานจิต วิท ยาสัง คมสํา หรับ ผู บริโ ภค โดยส8งผลใหมีก ารเปลี่ย นแปลงทางดานบุคลิกภาพของ
ผูบริโภคใหม8
นอกจากนี้ในบทบาทที่ 6 คือบทบาทของการโฆษณาสินคาต8อสังคม กล8าวไดว8าการ
โฆษณานั้นเปDนกลไกสําคัญหนึ่งของสังคม เพราะการโฆษณาเปDนช8องทางหนึ่งที่ช8วยใหสื่อมวลชนมี
รายได ทําใหสามารถดําเนินกิจการไดอย8างต8อเนื่อง ส8งผลใหประชาชนในทุกระดับชั้นเขาถึงความรู
ดานข8 า วสารต8 า ง ๆ ไดอย8 า งทั่ ว ถึ ง เพราะประชาชนในทุ ก ระดั บ สามารถซื้ อ หนั ง สื อ พิ ม พ6 ฟG ง
วิทยุกระจายเสียง ดูข8าวจากวิทยุโทรทัศน6 ยิ่งในปGจจุบันสามารถรับขอมูลข8าวสารผ8านสื่ออินเตอร6เน็ต
ไดอย8างสะดวกยิ่งขึ้น ก8อใหเกิดวัฒนธรรมมวลชน หรือค8านิยมทางวัฒนธรรม ที่แพร8กระจายเร็วกว8า
และไดรับการยอมรับมากกว8าค8านิยมเดิมที่ปลูกฝGงโดยสถาบันครอบครัวหรือการสถาบันการศึกษา
โดยมีเหตุผลคือ (Arens, 1996) การโฆษณาใชสื่อมวลชนเปDนช8องทางการสื่อสาร ทําใหสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดอย8างกวางขวางและรวดเร็ว กว8า การสื่อ สารระหว8า งบุค คล ที่ส ถาบัน ครอบครัว และ
สถาบั น การศึ ก ษาใช รวมถึ งค8 า นิ ย มที่ โ ฆษณาเผยแพร8 นั้ น เนนความบั น เทิ ง รู ป แบบการใชชี วิ ต
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(Lifestyle) ที่สนุกสนาน ทําใหเกิดการคลอยตามไดง8ายกว8า ซึ่งต8างจากค8านิยมที่ปลูกฝGงโดยสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่เนนการใชชีวิตที่จริงจัง เนนการทํางาน ที่เปDนประโยชน6ต8อสังคม ซึ่ง
เปDนกิจกรรมที่ไม8เราใจ และใชเวลานานในการปลูกฝGง
สรุปไดว8าการโฆษณามีบทบาทและความสําคัญต8อการทําธุรกิจในปGจจุบัน เพราะเปDนการ
นําเสนอต8อสาธารณชนโดยไม8ใชตัวบุคคล แต8มีการระบุชื่อสินคา บริการ หรือองค6การที่เปDนเจาของ
สิ น คาอย8 า งชั ด เจน โดยวั ต ถุ ป ระสงค6 พื้ น ฐานของการโฆษณานั้ น เพื่ อ ใหความรู ความเขาใจ
(Comprehensive Advertising) เกี่ยวกับสินคาและการบริการ สามารถทําไดหลายรูปแบบซึ่งเปDน
ประโยชน6 ต8 อ การทํ า ธุ ร กิ จ ไม8 ว 8 า จะเปD น ทางตรงหรื อ ทางออม เพื่ อ ใหข8 า วสาร (Informative
Advertising) เปDนการโฆษณาเพื่อใหขอมูลข8าวสารที่เปDนประโยชน6แก8ผูบริโภค ซึ่งมีหลายประเภท
และเปDนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกระบบของธุรกิจอาทิเช8น ข8าวสารการลงทุน ข8าวสารการผลิต ข8าวสาร
ดานการตลาด เปDนตน และการโฆษณาเพื่อจูงใจ (Persuasive Advertising) เปDนรูปแบบการโฆษณา
ที่จําเปDนจะตองสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูบริโภค ทําใหผูบริโภคเกิดการคลอยตามและตองการที่จะซื้อ
สินคาและบริการจากการโฆษณา นอกจากนั้นการโฆษณายังมีบทบาทต8อการตลาด ระบบเศรษฐกิจ
การแข8งขันและปรับปรุงคุณภาพสินคา ระบบการสื่อสารมวลชน พฤติกรรมผูบริโภค และสังคม
อย8างไรการจัดทําโฆษณามีความจําเปDนตองมีกลุ8มบุคคลหรือหน8วยงานที่เกี่ยวของเปDนผู
ดําเนินกิจกรรม และคอยช8วยเหลือสนับสนุน ใหการโฆษณานั้นประสบผลสําเร็จ องค6ประกอบที่สําคัญ
และเกี่ ย วของในการโฆษณานั้ น มี กลุ8 มบุ คคลหรื อหน8 ว ยงานที่ มีความสํ า คั ญ และเกี่ ย วของกั บ การ
โฆษณา ซึ่งประกอบดวย (Belch and Belch, 2009: 11; Wells, Burnett and Moriarty, 2000:
270) 1) ผูจัดทําโฆษณา (Advertiser) การจัดทําโฆษณาจะเริ่มตนดําเนินการต8าง ๆ ดวยผูจัดทํา
โฆษณา ซึ่งผูจัดทําโฆษณานั้นอาจจะเปDนลักษณะในรูปแบบของตัวบุคคลหรือองค6การก็ได โดยมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องต8าง ๆ เช8น กลุ8มเปFาหมายคือใคร สื่อประเภทใดที่จะใช และ
งบประมาณจํานวนเท8าใด เปDนตน 2) บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) การจัดทําโฆษณา
ในบางครั้ ง ผู จั ด ทํา โฆษณาจะทํา การจางบริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณาจากภายนอก เพื่อช8วยวางแผนการ
แนะนําผลิ ต ภั ณ ฑ6 ใ หม8 การคั ด เลื อ กใชสื่ อ ต8 า ง ๆ ที่ เ หมาะสมกั บ ผู บริ โ ภคที่ เ ปD น เปFาหมายและ
งบประมาณของผู จัด ทํา โฆษณา เปDน ตน โดยขอดีข องบริษัท ตัว แทนโฆษณาจากภายนอกคือ
มีความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการช8วยใหการโฆษณาประสบความสําเร็จเพราะมีผูเชี่ยวชาญทั้ง
ดานกลยุทธ6และการสรางสรรค6งานโฆษณา มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกสื่อประเภทต8าง ๆ อย8าง
เหมาะสมและทีมงานที่มีความสามารถในการเจรจาติดต8อกับผูบริโภคที่ดีเปDนตน
นอกจากนั้ น ยั ง ประกอบดวย 3) สื่ อ ในการโฆษณา (Media) สื่ อ ในการโฆษณา คื อ
ช8องทางของการสื่ อ สารที่ เ ปD น ตั ว นํา เนื้ อ สารจากผู จั ด ทํา โฆษณาไปถึ ง ผู รั บ สาร โดยการเสี ย
ค8าธรรมเนียมหรือค8าใชจ8าย 4) ตัวแทนว8าจางจากภายนอก (Vendors) การจัดทําโฆษณาในบางครั้ง
ผูจัดทําโฆษณาจะใชตัวแทนว8าจางจากภายนอก เช8น พนักงานอิสระ (Freelancers) บุคคลที่ปรึกษา
(Consultants) หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปDนตน สาเหตุที่จางนั้นมาจากหลายเหตุผล เช8น ผูจัดทํา
โฆษณาอาจจะไม8 มี ค วามชํา นาญในสถานที่ วิ จั ย ความตองการความคิดที่มีความแปลกใหม8 หรือ
บุคลากรมีจํ านวนไม8เ พียงพอต8อจํานวนของงาน เปDน ตน และ 5) ผูบริโ ภคกลุ8มเปF าหมาย (Target
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Audience) การกํา หนดกลยุ ท ธ6 ต8 า ง ๆ ในการจั ด ทํา โฆษณาจะเริ่มตนที่ผูบริโภคกลุ8มเปFาหมาย
ก8อนเสมอ คือ กลุ8มผูบริโภคที่คาดว8าจะซื้อสินคา และที่ไม8ไดบริโภคสินคานั้นๆ เอง แต8เปDนผูซื้อ เช8น
พ8อแม8จะเปDนผูที่ซื้ออาหารสําหรับเด็กแทนเด็ก เปDนตน ผูบริโภคกลุ8มเปFาหมายจะเปDนผูกําหนดทิศทาง
ของกลยุทธ6ทั้งหมดที่ใชในการจัดทําโฆษณาดังนั้นการจัดทําโฆษณาควรที่จะมีความรูและความเขาใจ
ในผูบริโภคกลุ8มเปFาหมายซึ่งจะช8วยใหการโฆษณาที่จัดทํานั้นสามารถที่จะตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค
องค6ประกอบของการโฆษณาในเชิงธุรกิจนั้น เสรี วงษ6มณฑา (2551: 150-151) กล8าวว8า
มี 5 ลักษณะ ประกอบดวย 1) ผูจัดทําโฆษณา (Advertiser) คือองค6การที่เปDนเจาของผลิตภัณฑ6
2) บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือองค6การที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานโฆษณาใหกับ
องค6การที่เปDนผูจัดทําโฆษณา 3) องค6การเจาของสื่อ (Media Owners) คือผูที่ขายเวลาหรือเนื้อที่ใน
สิ่ งพิ มพ6 ปF า ยโฆษณา เช8 น สถานี วิ ทยุ โ ทรทั ศน6 เจาของหนั งสื อพิ มพ6 เจาของเวปไซต6 เจาของสื่ อ
ออนไลน6 เปDนตน 4) องค6การที่ใหบริการประเภทต8าง ๆ ที่สนับสนุนการงานดานโฆษณา เช8น บริษัท
วิจัย บริษัทจัดหานางแบบ โรงพิมพ6 บริษัทผูผลิตภาพยนตร6โฆษณา เปDนตน และ 5) องค6การของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของกับการโฆษณา (Private and Public Organization) เช8น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) คณะกรรมการ
บริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน6 (กบว.) เปDนตน
หนึ่งในองค6ประกอบของการโฆษณาเชิงธุรกิจนั้น คือบริษัทตัวแทนโฆษณาสามารถแบ8ง
ออกไดเปDน 3 ประเภทคือ (ธิติพัฒน6 เอี่ยมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6, 2558: 3.18) 1) บริษัท
ตัวแทนโฆษณาในประเทศ (Local Advertising Agency) เปDนบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ก8อตั้งและ
ดํา เนิน ธุร กิจภายในประเทศ เช8น บริษัท ฟาร6อีส ต6 แอดเวอร6ไทซิ่ง จํา กัด (มหาชน) บริษัท สปาร
แอดเวอร6ไทซิ่ง จํากัด บริษัท คอนสแตนท6 แอดเวอร6ไทซิ่ง จํากัด เปDนตน 2) บริษัทตัวแทนโฆษณา
ระหว8างประเทศ (International Advertising Agency) เปDนบริษัทตัวแทนโฆษณาจากต8างประเทศ
ที่เขามาดําเนินธุรกิจเปDนบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย ทั้งจากอเมริกา ยุโรปและในเอเชีย โดย
ส8วนใหญ8บริษัทตัวแทนโฆษณากลุ8มนี้มักใหบริการแบบครบวงจร (Full Sevice Agency) เช8น บริษัท
ลินตาส จํากัด บริษัท ลีโอเบอร6เนท จํากัด บริษัท เดนท6สุ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เจ วอลเตอร6
ทอมสัน จํากัด และ 3) บริษัทตัวแทนโฆษณาประเภทร8วมทุน (Co-investment Advertising
Agency) เปDนบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกิดขึ้นนจากการร8วมทุนกันดําเนินธุรกิจ จากบริษัทตัวแทน
โฆษณาในประเทศกับต8างประเทศ หรือเกิดจากการร8วมทุนของบริษัทตัวแทนโฆษณาจากต8างประเทศ
ดวยกัน เช8น บริษัท ประกิต แอนด6 เอฟ ซี บี จํากัด (มหาชน) บริษัท ซินเนอยี่ โตเกียยว ดีแอมบี
แอนด6 บี จํากัด (Synergie Tokyu DMB & B Co., Ltd.)
บริษัทตัวแทนโฆษณาในปGจจุบันนิยมแบ8งโครงสรางการบริหารงานและโครงสรางการ
ทํางานออกเปDน 2 ลักษณะคือ (ธิติพัฒน6 เอี่ยมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6, 2558: 4.15-4.20)
แบบกลุ8ม (Group type) และแบบฝiาย (Department type) โครงสรางการทํางานของบริษัท
ตัวแทนโฆษณาที่แบ8งแบบกลุ8ม (Group type) นั้นเปDนโครงสรางที่นิยมใชกันในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ในปGจจุบัน เพราะการทํางานเปDนกลุ8มนั้นช8วยใหสามารถช8วยกันพิจารณาและไดชิ้นงานที่มีคุณภาพดี
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ที่สุด โดยในกลุ8มนี้ จะประกอบดวยฝiายบริหารงานลูกคา (Account Executive) ฝiายวางแผนกลยุทธ6
(Strategic Planner) ฝiายสื่อโฆษณา (Media) ฝiายสรางสรรค6 (Creative) ฝiายประสานงาน (Traffic)
ฝiายวิจัย (Research) ฝiายศิลป‰ (Arts) ฝiายผลิตสื่อ (Production) เปDนตน โดยทั้งกลุ8มนี้จะทํางาน
ร8วมกัน วางแผนกลยุทธ6 พัฒนาชิ้นงานโฆษณา ดูแลงานจนเสร็จสิ้นการทําโฆษณาแต8ละโครงการ โดย
การประสานงานของฝiายบริหารงานลูกคา ดังแสดงตามภาพที่ 2

ฝiายวางแผน
กลยุทย6
(Strategic
Planner)

ฝiายวิจัย
(Research)

ฝiายสรางสรรค6
งานโฆษณา
(Creative)

ประสานงานโดยผู
บริหารงานลูกคา
ฝiายสื่อโฆษณา
(Media)

ฝiายศิลป‰ (Art)
ผูประสานงาน
(Traffic)

ภาพที่ 2 โครงสรางการทํางานเปDนกลุ8ม
ที่มา: ปรับปรุงจาก Kenneth E. Runyon, Advertising, 2nd ed. (Ohio U.S.A.: Charles E.
Publishing Company, 1984), 78.
นอกจากการแบ8งกลุ8มโครงสรางการทํางานดังกล8าวแลว ในแต8ละฝiายของบริษัทตัวแทน
โฆษณา ยังมีการแบ8งกลุ8มการทํางานอีก เช8น ฝiายบริหารงานลูกคา จะประกอบดวยผูอํานวยการฝiาย
บริหารงานลูกคา (Account Director) ซึ่งทําหนาที่ดูแลการทํางานของกลุ8ม และมีอํานาจการ
ตัดสินใจ ดังแสดงตามภาพที่ 3
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ผูอํานวยการฝiายบริหารงานลูกคา
(Account Director)

ผูช8วยผูอํานวยการฝiาย
บริหารงานลูกคา กลุ8ม 1
(Account Supervisor
1)

ผูช8วยผูอํานวยการฝiาย
บริหารงานลูกคา กลุ8ม 2
(Account Supervisor
2)

ผูช8วยผูอํานวยการฝiาย
บริหารงานลูกคา กลุ8ม 3
(Account Supervisor
3)

บริหารงานลูกคา
(Account Executive)

บริหารงานลูกคา
(Account Executive)

บริหารงานลูกคา
(Account Executive)

ภาพที่ 3 แสดงโครงสรางการทํางานแบบกลุ8มของฝiายบริหารงานลูกคา
ที่มา: ธิติพัฒน6 เอี่ยมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ): อุตสาหกรรมโฆษณา (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), 4.18.
โครงสรางการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่แบ8งแบบฝiาย (Department type)
เปDนโครงสรางเพื่อการบริหารงาน จะแบ8งตามลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของงานไดดังนี้
กรรมการผูจัดการ

ผอ. ฝiายสรางสรรค6

แผนก
ศิลป‰

แผนก
เขียน
บท
โฆษณา

ผอ. ฝiายบริหารงาน
โฆษณา
แผนก
ผลิตสื่อ
โฆษณา

แผนก
บริหาร
งาน
ลูกคา

ผอ. ฝiายการตลาด

แผนก
สื่อ
โฆษณา

แผนก
วิจัย

แผนก
บุคคล

ผอ. ฝiายบริหารงาน
ทั่วไป
แผนก
บัญชี

แผนก
การเงิน

ภาพที่ 4 โครงสรางของบริษัทตัวแทนโฆษณาแบ8งตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่มา: ธิติพัฒน6 เอี่ยมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ): อุตสาหกรรมโฆษณา (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), 4.19.
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ฝiายสรางสรรค6งานโฆษณา (Creative Management) เปDนฝiายที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การคิดคนและสรางสรรค6แนวความคิดและกลยุทธ6ทางการโฆษณา รวมถึงชิ้นงานโฆษณาที่ตองการ
สื่อสารไปยังกลุ8มลูกคาเปFาหมาย เพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค6ของการโฆษณา และ
แผนที่เตรียมไว นอกจากนี้ภายในฝiายสรางสรรค6โฆษณา ยังแบ8งหนาที่ที่สําคัญๆ คือ หนาที่รับผิดชอบ
ในการคิดกลยุทธ6ทางการโฆษณา (Advertising Strategy) แนวความคิดทางโฆษณา (Advertising
Concept) และการนําเสนอเรื่อง (Execution) ตามแนวความคิดของการโฆษณาซึ่งเปDนหนาที่ของนัก
สรางสรรค6 (Creative man) โดยมีผูเขียนบทโฆษณา (Copywriter) ทําหนาที่เขียนบทโฆษณา
ที่เขาใจและสามารถจดจําไดง8าย และเพื่อใหงานโฆษณามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจําเปDนตองนําเสนองาน
โฆษณาดวยภาพ ซึ่งเปDนหนาทีของ ผูเขียนภาพโฆษณา (Visualizer)
ฝiายต8อมาคือ ฝiายบริหารงานลูกคา (Account Management) เปDนฝiายที่รับผิดชอบใน
การวางแผนรณรงค6การโฆษณาใหกับเจาของผลิตภัณฑ6 เปDนผูที่ตองเขาใจขั้นตอนและลักษณะการ
ทํางานทั้งหมดของแผนการโฆษณานั้น หรือทําหนาที่เปDนตัวแทนของบริษัทในการแสวงหาลูกคา และ
เปDนตัวแทนของเจาของสินคาในการบริหารงานโฆษณาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยประกอบดวย
ผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการบริหารงานโฆษณาหรือผูอํานวยการบริหารงานลูกคา (Account Director:
A.D.) จะทํา หนาที่ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารงานโฆษณา และควบคุ ม การดําเนินงานโฆษณาของลูกคาให
เปDนไปตามแผนที่วางไวทั้งหมด และมีผูช8วยที่คอยติดตามประสานงานกับลูกคา คือ ผูบริหารโฆษณา
หรือผูบริหารงานลูกคา (Account Executive: A.E.)
นอกจากนั้นโครงสรางการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาแบ8งตามหนาที่และความ
รับผิดชอบ ยังประกอบดวยฝiายบริการดานการตลาด (Marketing Service) ซึ่งเปDนฝiายที่ทําหนาที่
ใหบริการฝiายอื่นๆ ในบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทลูกคา ที่ตองการขอมูลต8าง ๆ โดยแบ8งหนาที่
ความรับผิดชอบออกเปDน 2 แผนกดวยกันคือ แผนกสื่อโฆษณา ซึ่งทําหนาที่ใหบริการวิเคราะห6หา
ขอมูลดานสื่อโฆษณา การวางแผนการใชสื่อโฆษณา รวมถึงการจัดหาและซื้อสื่อโฆษณาตามแผนที่
ลูกคาไดพิจารณาและอนุมัติแลว อีกแผนกคือ แผนกวิจัย เปDนแผนกที่ทําหนาที่ใหบริการดานการวิจัย
เช8นการวิจัยตลาด วิจัยผลิตภัณฑ6ใหม8 วิจัยผูบริโภค วิจัยดานการโฆษณา เปDนตน ฝiายสุดทายของ
โครงสรางการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาแบ8งตามหนาที่และความรับผิดชอบ คือฝiายบริหารงาน
ทั่วไป (Operation Management) โดยฝiายนี้มีหนาที่และความรับผิดชอบเหมือนกับงานบริหารของ
ธุรกิจอื่นๆ เช8นบริหารงานบุคคล รับผิดชอบดานการเงิน และการบัญชี โดยบทบาทของงานฝiายหนี้
ไม8 ค8อยไดติ ด ต8อประสานงานกั บ ลู กคาโดยตรงนั ก ยกเวนแผนกการเงิ น ที่ ต องติ ด ต8อเรี ย กเก็ บ ค8 า
โฆษณาจากแผกการเงินของบริษัทเจาของสินคา (ธิติพัฒน6 เอี่ยมนิรัดร6 และ สุวัฒนา วงษ6กะพันธ6,
2558: 4.19-4.20)
จากโครงสรางการทํางานของบริษัทตัวแทนโฆษณาดังกล8าวขางตน สามารถกล8าวไดว8า
ฝiายบริหารงานลูกคานั้นมีหนาที่สําคัญๆ คือ เมื่อเริ่มโครงการใหม8กับลูกคาเจาของผลิตภัณฑ6 ตองเปDน
ตัวแทนของลูกคาเพื่อมาถ8ายทอดขอมูลที่ลูกคาตองการใหกับทีมงานในบริษัทโฆษณาเขาใจตรงกัน
ตามวัตถุประสงค6 ที่ลูกคาเจาของผลิตภัณฑ6ตองการ และเปDนตัวแทนของบริษัทโฆษณา ไปนําเสนอ
งานต8อลูกคาร8วมกับทีม เมื่อทีมงานสรางสรรค6ไดจัดทําชิ้นงานโฆษณา เช8น แบบงานโฆษณาทางสื่อ
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โทรทัศน6 (Storyboard) หรือแบบงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ6 (Layout) เสร็จแลว นอกจากนั้นตอง
ทําหนาที่สรางและรักษาความสัมพันธ6ที่ดีกับลูกคา คอยดูแลและตรวจสอบเพื่อใหทีมงานในบริษัท
ตัวแทนโฆษณาผลิตงานที่ดี มีคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ เพื่อไม8ใหเกิดการแกไขงานบ8อยครั้ง ซึ่ง
เท8ากับเปDนการลดการสิ้นเปลืองใหกับบริษัทตัวแทนโฆษณาดวย ในขณะเดียวกันผูบริหารงานลูกคา
(Account Executive) ยังทําหนาที่ ติดตามงานในแต8ละวันว8ามีความคืบหนาหรือการดําเนินงาน
เปDนไปตามที่กําหนดไวหรือไม8และมีส8วนในการนําเสนอผลงานที่บริษัทสรางสรรค6ขึ้นมาใหกับลูกคา
สอดคลองกับแนวคิดของ ควินน6 (Quinn, 1999: 29) ที่กล8าวว8าบทบาทของพนักงานบริหารงานลูกคา
นั้น คือการบริหารจัดการงานทั้งหมดของบริษัทตัวแทนโฆษณา และปฏิบัติตัวเหมือนเปDนตัวแทนของ
ลูกคา รวมถึงตองทําหนาที่คอยโทรศัพท6หาลูกคา ไปเยี่ยมเยือนลูกคา ทานอาหารกับลูกคา นําการ
ประชุม ติดตามผลงาน มีความอดทนสูง และสรางความไววางใจจากลูกคาดวย (Solomon, 2000: 4)
ยิ่งไปกว8านั้นพนักงานบริหารงานลูกคายังมีบทบาทและหนาที่เปDนผูประสานงานระหว8าง
ผูทําโฆษณา(ลูกคา)กับบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ตนทํางานอยู8 รวมทั้งการตระหนักถึงการสรางโอกาส
ทางธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ6และการประสานงานกับหน8วยงานอื่นๆในบริษัท เพื่อดําเนินการตาม
กลยุทธ6ที่วางไวใหสําเร็จตามกําหนดการ ภายใตงบประมาณที่ลูกคากําหนดให ดังนั้นดวยบทบาทของ
พนักงานบริหารงานลูกคาที่เปDนทั้งตัวแทนของบริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณา และในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ปD น
ตัวแทนของลูกคาดวย เมื่อไรก็ตามที่บริษัทตัวแทนโฆษณาทํางานพลาด ลูกคาก็จะบอกว8าเปDนความ
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกคา และเมื่อไรที่ลูกคาไม8พึงพอใจหรื อปฏิเสธงาน พนักงาน
บริหารงานลูกคาก็จะไดรับการตําหนิจากบริษัท (Ogilvy, 1983: 45) นอกจากนั้นยังทําการวิเคราะห6
แนวโนมของพฤติกรรมของผูบริโภคและกิจกรรมทางการตลาดของคู8แข8ง รวมถึงทําการสรุปค8าใชจ8าย
รายรับ และผลกํ าไร และทําการประเมินประสิ ทธิภาพของแผนงานว8าประสบความสําเร็จหรือไม8
ปGญหาและอุปสรรคคืออะไรดวย
อย8 า งไรสามารถสรุ ป บทบาทหนาที่ ของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาในบริ ษั ท ตั ว แทน
โฆษณา ซึ่งตองติดต8อประสานงานกับบุคคลต8าง ๆ ไดตามภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 บทบาทความสัมพันธ6ของพนักงานบริหารงานลูกคา (The Account Executive’s
Constituents)
ที่มา: R. G. Bernardin, J. H. II Murphy, and S. S. Nadler, “Apprising Account Executive
Performance Appraisal: Current Practice and Managerial Implication,” Journal of
Current Issues and Research in Advertising 25, 1 (1998): 1-11.
2. การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
การออกแบบโปรแกรมเพิ่มทักษะความสามารถการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดครั้งนี้
ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มาเปDนแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอความหมายของการวิจัย
และพัฒนา ลักษณะและรูปแบบ การวิจัยและพัฒนา ตามลําดับ ดังนี้
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เปDนรูปแบบการวิจัยที่
สําคัญและไดรับการยอมรับในการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) วรรณี โสมประยูร
(2546: 10-14) ใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาไวว8า เปDนการวิจัยที่นําองค6ความรูเดิมที่ไดจาก
ผลการวิจัยต8าง ๆ หรือนําสิ่งประดิษฐ6ที่มีอยู8แลว ไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาต8ออย8างเปDนระบบและ
ต8อเนื่อง และเชื่อมโยงกันเปDนชุดโครงการวิจัยที่มีหลายโครงการอย8างสมบูรณ6 เพื่อต8อยอดของเดิมให
เกิดผลผลติใหม8ที่มีคุณค8ายิ่งขึ้น เปDนที่เชื่อถือและยอมรับทางวิชาการและเปDนประโยชน6ต8อผูที่จะนํา
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ผลการวิจัยไปใชในสังคมไดอย8างแทจริง ในขณะที่ นรินทร6 สังข6รักษา (2556: 50) ไดสรุปความหมาย
การวิจัยและพัฒนา ว8าคือ กระบวนการของการศึกษาเรียนรู และการคิดคนอย8างมีเหตุผลและเปDน
ระบบ เพื่อคนพบความรูความเขาใจในเทคนิคหรือวิธีการใหม8 ๆ และนําสิ่งที่คนพบนั้นไปทําการ
ออกแบบ ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ใหเกิ ด การเรี ย นรู ที่ มี รู ป แบบ หรื อ ปรั บ ปรุ ง ใหดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนั้น รัตนะ บัวสนธ6 (2556: 94) กล8าวว8า การวิจัยและพัฒนา เปDนการนําวิธีการวิจัยมาใชใน
กระบวนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ6ที่บุคคลหรือหน8วยงานนั้นจัดใหมีขึ้น และ
ผลิต ภัณฑ6ที่ส รางขึ้ นนั้น สามารถนํ าไปใชไดจริ งๆตามวัต ถุประสงค6 ส8ว น ผ8องพรรณ ตรัยมงคลกู ล
(2555: 209) กล8าวว8า การวิจัยและพัฒนา เปDนการวิจัยที่มีจุดมุ8งหมายเพื่อสรางหรือคนหาแนวคิด วิธี
ปฏิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ6ที่สามารถนําไปพัฒนากลุ8มคน หน8วยงาน หรือองค6การ โดยมีจุดมุ8งหมายเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในดาน แนวคิด พฤติกรรม วิธีปฏิบัติ ในทางที่ดีขึ้น ในขณะที่ บอร6ก และกอลล6
(Borg and Gall, 1989: 782) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนา ว8าเปDนกระบวนการพัฒนา
และนํามาซึ่งเหตุผลของผลิตภัณฑ6ทางการศึกษา โดยผลิตภัณฑ6นี้จะไม8ไดหมายถึงเฉพาะสื่อการสอน
เช8 น ตํ า รา ฟ• ล6 ม สไลด6 หรื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร6 เ ท8 า นั้ น แต8 ยั ง หมายถึ ง วิ ธี ก ารและโปรแกรม
การศึกษา จุดเนนของการวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนาโปรแกรมที่จะทําใหเกิดระบบการเรียนรู ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ6และการฝ•กอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
ดังนั้นความหมายของการวิจัยและพัฒนา โดยสรุปคือ การนําองค6ความรูเดิมที่ไดจากผล
ของการวิจัยต8าง ๆ รวมถึงสิ่งประดิษฐ6เดิมที่มี อ ยู8 แ ลว ไปดํา เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาต8ออย8างเปDน
กระบวนการที่มีระบบ และมีเหตุผล เพื่อใหไดองค6ความรูใหม8 วิธีการใหม8 สิ่งประดิษฐ6หรือผลิตภัณฑ6
ใหม8 และสามารถนําสิ่งใหม8 ๆ เหล8านี้ไปใชไดจริงอย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา พบว8า
นรินทร6 สังข6รักษา (2556: 57-59) ไดประยุกต6ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาจากการวิจัยในชั้นเรียนที่มี
11 ขั้นตอน ใหเหลือ 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน (Research: R1) คือ
การศึ ก ษาขอมู ล ปG ญ หา และความตองการของผู มี ส8 ว นไดส8 ว นเสี ย ซึ่ ง มี ค วามหลากหลายใน
กระบวนการวิจัย ตั้งแต8การวิเคราะห6เอกสารต8าง ๆ (Documentary Analysis) การสํารวจเบื้องตน
(Pilot Study) และศึกษาความตองการของผูเกี่ยวของ (Need Assessment) ดวยกระบวนการวิจัย
เชิงปริมาณ เช8น การใชแบบสํารวจ แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ เช8น การสัมภาษณ6แบบ
เจาะลึ ก และการสนทนากลุ8 ม เปD น ตน ขั้ น ตอนที่ 2 การออกแบบและพั ฒ นานวั ต กรรม
(Development: D1) คือขั้นตอนที่ผูวิจัยทําการกําหนดและสรางวิธีการแกไขปGญหา หรือเรียกว8า
นวัตกรรม นอกจากนั้นในขั้นตอนนี้ยังเปDนการออกแบบเครื่องมือสําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลดวย
และเพื่อใหผลงานทางวิชาการมีคุณภาพทางวิชาการเปDนที่ยอมรับได เครื่องมือที่ใชทั้งเชิงปริมาณ ตอง
เปDนเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยาก (Difficulty) และ
อํานาจการแจกแจง (Discrimination Power) เปDนตน และเครื่องมือที่ใชในคุณภาพ ตองมีการ
ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ไดแก8 บุคคล เวลา และสถานที่ ทําการวิเคราะห6ค8าสถิติ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา คือค8าดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) และค8าสถิติอื่นๆ ตามความเหมาะสมของการวิจัย ในขั้นนี้ จะไดรูปแบบ (Model) และตอง
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รับรองรูปแบบของโปรแกรมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปDนการหาความเหมาะสม และความเปDนไปไดของ
รูปแบบดวย นอกจากนั้ น ยั ง ทํา การทดลองใชนวั ต กรรม กั บ กลุ8 ม ที่ ไ ม8 ใ ช8 ตัวอย8าง ในการทดสอบ
รายบุคคล การทดสอบรายกลุ8ม และการทดสอบภาคสนาม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช (Research:
R2) เปDนขั้นตอนที่ผูวิจัยนําวิธีการหรือนวัตกรรมที่สรางขึ้นมาทดลองใชจริง โดยระบุขั้นตอนปฏิบัติว8า
จะใชกับใคร เมื่อไร อย8างไร และเครื่องมือหรือนวัตกรรมนั้นตองผ8านการทดสอบการใชมาแลว ตาม
ระเบียบวิธีวิ จั ย (Research Methodology) แลวเก็ บ รวบรวมขอมู ล เพื่ อ นําไปวิเคราะห6ต8อไป
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง (Development: D2) เปDนการประเมินผลจากการทดลอง
ใชนวัตกรรม ว8าผลเปDนนอย8างไรบาง รวมถึงการสรุปผล โดยทําการวิเคราะห6ขอมูลที่เก็บรวบรวมได
ดวยสถิติที่เหมาะสม ถาหากนวัตกรรมหรือวิธีการยังไม8สามารถแกไขปGญหาไดตามตองการ ก็ตองทํา
การแกไขปรับ ปรุง โดยยอนไปคนหาหรือ นวัต กรรมอีก ครั้ง และขั้น ตอนที่ 5 การขยายผล
(Movement : M) เปDนขั้นตอนที่ทําแยกมาจากขั้นตอนที่ 4 เพื่อขยายผลหรือยืนยันนวัตกรรม ไปยัง
กลุ8มอื่นๆ ดวยวิธีการดําเนินการเช8น การประชุมผูเกี่ยวของ การจัดอบรมการใหความรู การพัฒนา
เครื่องมือต8าง ๆ แลวประเมินผลความรูและอื่นๆ ตามที่ผูวิจัยออกแบบการวิจัยว8าตองการวัด หรือ
ศึกษาอะไร และทําการวิเคราะห6ผลในขั้นการขยายผล รวมถึงการรับรองยืนยันนวัตกรรมอีกครั้ง และ
สุดทายทําการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย ดังแสดง ตามภาพที่ 6
R1: ศึกษาขอมูล
พื้นฐาน

D1: การออกแบบ
และพัฒนา
โปรแกรม

R2: การทดลองใช

สรุปผล

D2: การ
ประเมินผล
ปรับปรุง

M: การขยายผลและ
การยืนยันนวัตกรรม

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
ที่ ม า: นริ น ทร6 สั ง ข6 รั ก ษา, กลยุ ท ธ) ก ารวิ จั ย อยK า งมีคุณภาพ (นครปฐม: โรงพิมพ6มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 18.
ในขณะที่ รัตนะ บัวสนธ6 (2556: 94) สรุปว8าการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 4
ขั้นตอนที่สํา คัญ ๆ คือ 1) การวิจัย เชิง สํา รวจหรือ เชิง สัง เคราะห6สภาพปGจจุบัน ปGญหาและความ
ตองการผลิตภัณฑ6 2) การสรางและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ6 3) การทดลองใชผลิตภัณฑ6 และ
4) การประเมินปรับปรุงผลิตภัณฑ6 ส8วน วิโรจน6 สารรัตนะ (2548) ไดเสนอขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
และพัฒนาไว 5 ขั้นตอนคือ 1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดและทฤษฎีจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีส8วนได
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ส8วนเสีย 2) การสรางรายละเอียดของโปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม ซึ่งวิโรจน6
สารรัตนะ นํามาจากแนวความคิดของ บอร6ก (Borg, 1982) ที่กล8าวถึงการปรับปรุงแกไขสื่อการเรียน
การสอนทั่วๆไป ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ การทดสอบภาคสนามเบื้องตนและ
การปรับปรุงแกไข การทดสอบภาคนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแกไข และการตรวจสอบเพื่อยืนยัน
และปรับปรุงแกไข 4) การสรางเครื่องมือเพื่อใชในขั้นตอนการทดลองใชโปรแกรมในภาคสนาม และ
5) การทดลองใชโปรแกรมในภาคสนาม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง
นอกจากนี้ อนันต6 พันนึก (2554) ไดประยุกต6และบูรณาการเปDนกรอบในการวิจัยและ
พัฒนา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอนคือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม มีวัตถุประสงค6 เพื่อใหไดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ของโปรแกรมที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของกลุ8มเปFาหมายที่จะเขาร8วมโปรแกรม
ตามสภาพที่เปDนจริง ขั้นตอนที่ 2 การสรางรายละเอียดโปรแกรม จากผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1 การ
ตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม และการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น
ของผู ทรงคุ ณวุ ฒิ และผู มี ส8 ว นไดส8 ว นเสี ย ทํ าใหไดกรอบแนวคิ ด เชิ งทฤษฎี ที่มี ความเหมาะสมและ
สอดคลองกั บ ความตองการและสภาพความเปDนจริงในบริบทของสังคมไทย ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึง
ประกอบดวย 1) การออกแบบและการจัดทํ ารายละเอียดโปรแกรมดวยตารางสมเหตุ สมผล (log
frame) และ 2) เอกสารประกอบโปรแกรม ดังรายละเอียดต8อไปนี้ (2.1) การจัดทา รายละเอียด
โปรแกรม โดยผูวิจัยนํากรอบแนวคิ ด หลั ง การปรั บ ปรุ ง มาเปD น แนวทางในการจัดสรางรายละเอียด
โปรแกรม อันประกอบดวยโครงการย8อย 2 โครงการ คือ โครงการภาคทฤษฎี และโครงการถอดรหัส
ภาคทฤษฎีสู8การปฏิบัติ โดยการประยุกต6ใชตารางสมเหตุสมผล (Log Frame) มาใชในการสราง
รายละเอียดโปรแกรมแต8ละโครงการโดย (2.2) การจัดสรางรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรม
เพื่อนําไปใชประกอบในระหว8างการทดลองโปรแกรมภาคสนาม ซึ่งผลการดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะ
ทําใหไดโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมตนแบบ เพื่อนําไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
โปรแกรมในขั้นตอนที่ 3 ต8อไป
ส8วนขั้นตอนที่ 3 คือการตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นในเบื้องตนที่ผ8านคําแนะนําและขอเสนอแนะของอาจารย6ที่ปรึกษา และอาจารย6ที่
ปรึกษาร8วมวิทยานิพนธ6 ซึ่งเปDนผลจากการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ในการดําเนินการตรวจสอบ
และปรับปรุงโปรแกรมในขั้นตอนนี้ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการทดสอบภาคสนามเพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงโปรแกรมตามทัศนะของ บอร6ก (Borge, 1982) และแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยอื่น โดยแบ8งออกเปDน 4 ระยะ ประกอบดวย (1) ระยะที่ 1 การตรวจสอบเบื้องตนและ
ปรับปรุงแกไข โดยวิ ธี ก ารจั ด อภิ ป รายกลุ8 ม (focus group discussion) เพื่อร8วมกันตรวจสอบ
โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมในเบื้องตนแลวนําขอมูล ขอคิดเห็นที่ไดไปปรับปรุงแกไข
โปรแกรม (2) ระยะที่ 2 การตรวจสอบครั้งสําคัญและปรับปรุงแกไข (main field testing and
revision) เปDนการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขโปรแกรม ภายหลังที่ผ8านการตรวจสอบและปรับปรุง
แกไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมเบื้องตนในระยะที่ 1 แลว การตรวจสอบในครั้ งนี้
ดําเนินการโดยวิธีการอภิปรายกลุ8ม (focus group discussion) ผูเขาร8วมอภิปรายกลุ8มเพื่อตรวจสอบ
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โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม คือผูมีส8วนไดส8วนเสีย ผลที่ไดจากการตรวจสอบโปรแกรม
และเอกสารประกอบโปรแกรมครั้ง สําคัญจะทําใหไดขอมูล สาระสําคัญที่จะนําไปปรับปรุงแกไข
โปรแกรมครั้ง สํา คัญ ก8อ นที่จ ะนํา ไปตรวจสอบเพื่อ ยืน ยัน และปรับ ปรุง แกไข ในระยะที่ 3 ต8อไป
(3) ระยะที่ 3 การตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไข (confirmative checking and
revision) การตรวจสอบในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค6เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม
ที่ผ8านการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขในระยะที่ 2 แลว ในประเด็นความสอดคลองในเชิงเนื้อหาของ
โครงการภาคทฤษฎี และโครงการถอดรหัสภาคทฤษฎีสู8การปฏิบัติ และ (4) ระยะที่ 4 การตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเปDนไปไดของโปรแกรม เปDนการดําเนินการตรวจสอบโปรแกรมภายหลังจาก
การตรวจสอบเพื่อยืนยันและปรับปรุงแกไขในระยะที่ 3 แลว โดยใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเปDนไปไดในทางปฏิบัติของโปรแกรม ในประเด็นที่สนใจศึกษา
สําหรับขั้นตอนที่ 4 คือการสรางเครื่องมือเพื่อประเมินโปรแกรมในภาคสนาม จากการ
ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขโปรแกรมในการวิจัยและพัฒนาขั้นตอนที่ 3 ทําใหไดโปรแกรม
ที่มีความเหมาะสมและเปDนไปไดในทางปฏิบัติในภาคสนาม และในขั้นตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนามกับกลุ8มเปFาหมายจะตองมีเครื่องมือเพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ดังนั้น
ผูวิจั ยจํ าเปDน ตองศึ กษาวิ เคราะห6 และสั งเคราะห6 แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับ การประเมิ นประสิทธิผ ล
โปรแกรมดวย และขั้นตอนที่ 5 คือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม เปDนการนําโปรแกรมไปทดลอง
ในภาคสนามกับกลุ8มเปFาหมาย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi -experimental) แบบ
สองกลุ8มมีกลุ8มควบคุมวัดก8อนและหลังการทดลอง (pretest-posttest control and experimental
groups design) (องอาจ นัยพัฒน6, 2551)
ในขณะที่ สุเทพ แก8งสันเทียะ (2556) ไดแบ8งวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปDน 3 ระยะ ซึ่ง
ใน 3 ระยะนี้ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 คือการศึกษาสภาพปGญหาและความจําเปDนในการ
พัฒนา ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและศึกษาสภาพปGจจุบันปGญหา (R1)
แบ8งออกเปDน ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและบริบทของสิ่งที่ตองการศึกษา ขั้นที่ 2 สํารวจ
สภาพปGจจุบันปGญหาของสิ่งที่ตองการศึกษา ส8วนระยะที่ 2คือการสรางโปรแกรมซึ่งประกอบดวย
ขั้ น ตอนที่ 2 การจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของโปรแกรม (D1) ร8 า งรายละเอี ย ดของโปรแกรม โดยการ
ประยุกต6ใชตารางเหตุผ ลสัมพัน ธ6 (Log Frame) เพื่อออกแบบโปรแกรม ตามแนวคิดของ วิโรจน6
สารรัตนะ (2551, 3-18) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบโปรแกรม (R2) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง
โปรแกรม จากการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ใหมีความสมบูรณ6 เพื่อใชเปDนแนวทางการปฏิบัติงานได
โดยแบ8งการดําเนินการออกเปDน ขั้นที่ 1 ตรวจสอบครั้งที่ 1 และการปรับปรุงแกไข (Preliminary
Field Testing and Revision) โดยใชวิธีการอภิปรายกลุ8มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ขั้นที่
2 ตรวจสอบครั้งที่ 2 และการปรับปรุงแกไข (Main Field Testing and Revision) ซึ่งใชวิธีการ
อภิปรายกลุ8มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ขั้นที่ 3 การตรวจสอบโปรแกรมจากผูเชี่ยวชาญ
(Expert Field Testing and Revision) เพื่อใชในขั้นตอนการทดลองใชโปรแกรมในภาคสนาม
สําหรับระยะที่ 3 คือการพัฒนาโปรแกรมซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงโปรแกรมครั้ง
สุดทาย(Final Field Testing and Revision) (D2) โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากตรวจสอบจาก
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ผูเชี่ยวชาญ มาพัฒนาโปรแกรมใหสมบูรณ6ในประเด็นภาพรวมขององค6ประกอบหลักของโปรแกรม
และ ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใชโปรแกรมในภาคสนาม เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม โดย
การทดลองใชโปรแกรมในภาคสนามใชระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment) รูปแบบ
Pretest-Posttest Design
ทางดานบอร6กและกอลล6 (Borg and Gall. 1989: 784-785) ไดกล8าวถึงขั้นตอนที่สําคัญ
ของการวิจัยและพัฒนาไว 10 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1) เลือกกําหนดผลผลิต (Product
Selection) ที่จะทําการศึกษา เพื่อกําหนดใหชัดเจนว8าจะดําเนินการวิจัยและพัฒนา สิ่งใด ลักษณะ
รายละเอียด สําหรับวัตถุประสงค6ของการเลือกกําหนดผลผลิตที่จะวิจัยและพัฒนานั้นประกอบดวย 4
ขั้นตอน คือ (1.1) ตรงกับความตองการที่จําเปDนหรือไม8 (1.2) ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอใน
การที่จะพัฒนาผลผลิตที่กําหนดหรือไม8 (1.3) บุคลากรที่มีอยู8มีทักษะความรู และประสบการณ6 ที่
จําเปDนต8อการวิจัยและพัฒนาหรือไม8 และ (1.4) ผลผลิตนั้นจะพัฒนาขึ้น ตามเวลาอันสมควรไดหรือไม8
ขั้นตอนที่ 2) การเก็บรวบรวมขอมูล (Research and Information Collection) โดยการ รวบรวม
วรรณกรรม การสังเกตภายในหองเรียน การเก็บสิ่งต8าง ๆ ที่เกี่ยวของหรือมีอยู8 และ เปDนประโยชน6ใน
การนํามาทําวิจัย ขั้นตอนที่ 3) วางแผนการวิจัยละพัฒนา (Planning) ซึ่งประกอบดวยการกําหนด
วัตถุประสงค6ของการใชผลผลิต การกําหนดงบประมาณ ทรัพยากร และระยะเวลาที่ใช รวมถึงการ
จัดลําดับเนื้อหาวิชา การทดสอบแบบต8าง ๆ การพัฒนารูปแบบ ผลผลิตขั้นตน รวมทั้งการเตรียมสื่อ
แบบต8าง ๆ คู8มือและแบบทดสอบ ขั้นตอนที่ 4) คือการพัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลผลิต (Develop
Preliminary Form of Product) ในขั้นตอนนี้เปDนขั้นตอนการวางแผนการออกแบบ และดําเนินการ
สรางผลิต ภัณฑ6 ตามขั้ นตอนที่ วางไว เช8 น ออกแบบหลักสูต ร เตรีย มวั สดุห ลักสูต ร คู8มือฝ• กอบรม
เอกสารในการฝ•กอบรมและเครื่องมือการประเมิ น ผล สํา หรั บ โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาหลักสูตร
ฝ•กอบรมระยะสั้น ขั้นตอนที่ 5) ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1 (Preliminary Field Testing)
โดยการนําเอาผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นตอนที่ 4 ไปทดลองใช เพื่อทดสอบหาคุณภาพ
ของผลผลิ ตโดยทดสอบ 1 - 3 แห8 ง กั บกลุ8 มตัว อย8 า งกลุ8 มเล็ ก 6 - 12 คน ประเมิ นผลโดยการใช
แบบสอบถาม การสั งเกต และการสั มภาษณ6 แลวรวบรวมขอมู ล มาวิ เ คราะห6 ขั้ น ตอนที่ 6) คื อ
ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 (Main Product Revision) นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 5 มาพิจารณาปรับปรุง
หลัง จากไดรับ การเสนอแนะและทดสอบในเบื ้อ งตน ขั ้น ตอนที ่ 7) การทดลองหรื อ ทดสอบ
ผลผลิตครั้งที่ 2 (Main Field Testing) ขั้นตอนนี้ เปDนการนําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบ
คุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค6ขององค6การที่ศึกษาจํานวน 5 - 10 แห8ง โดยใชกลุ8มตัวอย8าง 30-100 คน
ทําการประเมินผลเชิงประมาณโดยการใช Pre-Test กั บ Post-Test นํา ผลไปเปรี ย บเที ย บกับ
วัตถุประสงค6ของการใชผลผลิต อาจมีกลุ8มควบคุมการทดลองดวยก็ได ขั้นตอนที่ 8) คือการทดลอง
หรือทดสอบครั้งที่ 2 (Operating Product Revision) นําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 7
มาพิจารณาปรับปรุงแกไขหากมีขอบกพร8อง ขั้นตอนที่ 9) คือผลผลิตครั้งที่ 3 (Operational Field
Testing) ขั้นนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของการใชงานผลผลิต โดยใชตาม
ลําพังในองค6การที่ศึกษา จํานวน 5 - 10 แห8ง โดยใชกลุ8มตัวอย8าง 40 - 200 คน ประเมินผลโดยการ
ใชแบบทดสอบ การสังเกตและสัมภาษณ6 และรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห6 แลวดําเนินการ และขั้นตอน
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ที่ 10) คือการปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3 (Final Product Revision) นําขอมูลจากการทดลองครั้งที่ 9
มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อผลิตและเผยแพร8ต8อไป
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ ขั ้ น ตอนการออกแบบการวิ จั ย และพั ฒ นา ของ
นักวิชาการที่กล8าวมาขางตน ผูวิจัยไดนํามาประยุกต6และบูรณาการเปDนกรอบในการวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารของพนั ก งานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ออกเปDน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ขั้นตอนที่ 2 การใชโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา สําหรับรายละเอียดของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอไวในบทที่ 3
3. แนวคิดที่เกี่ยวของการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากร
การจัดการทรัพยากรมนุษย6นับว8าเปDนนโยบาย ที่มีผลต8อประสิทธิภาพการดําเนินการ
ขององค6การ ซึ่งองค6การที่ใหความสําคัญดานการจัดการทรัพยากรมนุษย6 จะใชวิธีการปฏิบัติงานที่
ใหผลงานสูง (High-performance Work Practices) ซึ่งมีหลายวิธี ที่มีเปFาหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพิ่มแรงจูงใจ ลดการทํางานแบบเฉื่อยชา
รักษาพนักงานที่มีคุณภาพใหอยู8อับองค6การ และลดจํานวนพนักงานที่ดอยประสิทธิภาพขององค6การลง
(Robbins and Coulter, 2008: 143) นอกจากนี้ คุณภาพของบุคลากรในองค6การนั้น ขึ้นกับการ
เลือกจาง ซึ่งหมายถึงนโยบายและการประยุกต6ทรัพยากรมนุษย6 ที่ประกอบดวยการคัดเลือกบุคลากร
การฝ•กอบรม และระบบการประเมินผลการดําเนินงาน (Robbins, 2005: 193)
คําว8า Competency มีคําแปลที่เปDนภาษาไทยค8อนขางหลากหลาย เช8น ความสามารถ
สมรรถนะ สมรรถภาพ สมรรถนะความสามารถ หรือขีดความสามารถ สําหรับความหมายที่เปDน
ทางการของศักยภาพตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ 2554 (2554) ไดใหความหมาย
ของคําว8า ศักยภาพไวว8า ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติที่แฝงอยู8ในสิ่งต8างๆ อาจ
ทําใหการพัฒนาหรือใหปรากฏเปDนสิ่งที่ประจักษ6ได โดยมีนักวิชาการของไทยหลายท8านที่ใหความ
สนใจศึกษาองค6ความรูดานสมรรถนะและใหนิยามความหมายไวดังนี้ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552:
38) กล8าวว8า สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะที่เปDนฐานรากของบุคคล ที่เชื่อมโยงเชิงเหตุและผล กับผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิ ทธิภ าพและมีประสิ ทธิผล เมื่ อเที ยบหรื ออางอิ งกั บมาตรฐานในงานหรือ
สถานการณ6หนึ่งๆ ได ส8วนขจรศักดิ์ หาญณรงค6 (2544) กล8าวว8า สมรรถนะคือสิ่งซึ่งแสดงคุณลักษณะ
และคุณสมบัติของบุคคล รวมถึงความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงออกมา แลวทําใหบรรลุผล
สําเร็จในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว8ามาตรฐานทั่วไปในขณะที่ณรงค6วิทย6
แสนทอง (2547) อธิบายความหมายของสมรรถนะ คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะส8วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ที่ส8งผลต8อการแสดงพฤติกรรม
(Behavior) ที่จําเปDนและมีผลทําใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไดดีกว8าผูอื่น
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ในทัศนะของ เสน8ห6 จุยโต (2548) มีความเห็นว8าสมรรถนะนั้นไม8ไดแตกต8างจาก KSAOs
ที่เปDนคําย8อซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลากรที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน K หมายถึง ความรู
(Knowledge) S หมายถึง ทักษะ (Skills) A หมายถึง ความสามารถ (Ability) และ O หมายถึง
คุณลักษณะอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับงาน (Other Characteristics) แต8ความแตกต8างจะอยู8ที่เนน
การวิเคราะห6คน (People Analysis) มากกว8าการวิเคราะห6งาน (Job Analysis) ทางดานนิสดารก6
เวชยานนท6 (2549) ใหความหมายของสมรรถนะว8า เปDนพฤติกรรมที่ทําใหคนสามารถทํางานไดอย8างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไม8เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง เช8น ความเปDนมืออาชีพในการทํางาน ความซื่อสัตย6มี
คุณธรรม เปDนตน นอกจากนี้นักวิชาการดานทรัพยากรมนุษย6 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) ไดให
ความหมายของสมรรถนะไวว8า หมายถึ ง ทักษะ สมรรถนะ ความรู ความสามารถ ความชํ านาญ
แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
ส8วนอาภรณ6 ภู8วิทยพันธุ6 (2552) ไดใหความหมายไวว8า สมรรถนะ หรือ Competency
เปD น เรื่ อ งของพฤติ ก รรมของตั ว บุ ค คลที่ นํา ไปสู8 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance
Indicators - KPIs) ในรายบุคคล ย8อมส8งผลต8อเนื่องไปยังหน8วยงาน ดังนั้นตัวสมรรถนะจึงเปDน
เครื่องมือการบริหารจัดการที่นําไปสู8ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งถือเปDนเกณฑ6หรือปGจจัยที่ทําให
ผูบริหารมีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในขณะที่จิรประภา อัครบวร (2549:
65) กล8าวถึง Competency ในความหมายของ แม็ก เคลแลนด6 ว8าคือคุณลักษณะที่ดีที่บุคลากรพึงมี
ในการปฏิบัติงาน ที่ไม8ใช8คุณลักษณะทั่ว ๆไป แต8เ ปDน คุณลักษณะที่โดดเด8นกว8าคนอื่น นอกจากนั้น
ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ6 และธีระวัฒน6 จันทึก (2559ก) ไดใหนิยามของ สมรรถนะ ว8าคือ คุณลักษณะ
ของบุคคลที่พึ ง มี นั้ น ประกอบดวย ความรู ทั ก ษะ ลั ก ษณะนิ สั ย หรื อ อุปนิสัยส8วนตัว (Personal
Charateristic) และ แรงจูงใจ (Motive) ซึ่งคุณลักษณะเหล8านี้ เมื่อองค6การเสริมสรางใหกับบุคลากร
แลว ส8งผลใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอย8างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค6ขององค6การ
เมื่อพิจารณาความหมายของ สมรรถนะ หรือ Competency ในมุมมองของนักวิชาการ
ต8 า งประเทศ ที่ ใ หความสนใจศึ ก ษากั น เปD น จํ า นวนมาก และกลายเปD น รากฐานองค6 ค วามรู ดาน
สมรรถนะใหกับนักวิชาการไทยจนถึงปGจจุบัน เช8น เดวิด แม็คเคิลแลนด6 (David C. McClelland,
1973) ไดนํา เสนอแนวคิ ด เรื่ อ งศั ก ยภาพไวบทความวิ ช าการไวโดยใหนิยาม ศักยภาพ ว8าคือ
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที่ ซ8อ นอยู8 ภ ายในปG จ เจกบุ คคล ที่ ส ามารถผลั กดั น ใหปG จ เจกบุ ค คลนั้ น สรางผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี หรือไดตามเกณฑ6ที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ดังนั้นศักยภาพคือ กลุ8มของความรู
ทั กษะ และพฤติ นิ สั ย ที่ พึง ประสงค6 (Attributes) ที่ เ กี่ ย วของกั น โดยกลุ8 มความรู ทั กษะ และ
คุณลักษณะดังกล8าวสัมพันธ6กับผลงานของตําแหน8งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่
เปDนที่ย อมรับ และยัง เปDน สิ่ง ที่ส ามารถเสริม สรางขึ้นไดโดยผ8านการฝ•กอบรมและการพัฒนา ซึ่งใน
ความเห็นของแม็คเคิลแลนด6นั้น สมรรถนะมีองค6ประกอบที่สําคัญ 5 ประการคือ 1) ทักษะ หมายถึง
สิ่งที่บุคคลกระทําไดดีและไดฝ•กปฏิบัติเปDนประจําจนเกิดความชํานาญ 2) ความรู หมายถึง ความรู
เฉพาะดานของบุคคล เช8น ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย6 ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน เปDนตน 3) มโนทัศน6เกี่ยวกับตนเอง (Self - Concept) หมายถึง ทัศนคติ
(Attitudes) ค8านิยม (Value) และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ6ของตนเอง หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว8า
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ตัวเองเปDน 4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) หมายถึง สิ่งที่อธิบายถึงความเปDนตัวตน
ของบุคคลนั้น เช8น เปDนคนที่มีน้ําใจไมตรีเอื้ออาทรต8อบุคคลอื่น หรือเปDนคนที่ยิ้มแยมแจ8มใสร8าเริง
เปDนตน และ 5) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง เปDนแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมที่มุ8งไปสู8เปFาหมายตามที่ตั้งไว เช8น การที่มุ8งถึงผลสําเร็จในงาน โดยจะมีการตั้งเปFาหมายที่
ทาทายเพื่อใหมีความพยายามใหสําเร็จตามเปFาหมาย
อย8างไรก็ตามองค6ประกอบของสมรรถนะดานทักษะ และความรูนั้น เปDนสมรรถนะที่
สามารถพัฒนาขึ้นมาใหม8 ใหกับบุคลากรในองค6การไดไม8ยาก ดวยวิธีการศึกษาคนควาเพื่อใหเกิด
ความรู และการฝ•กฝนปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญ ซึ่งเปDนส8วนที่มองเห็นไดชัดเจนสามารถ
ประเมินได นักวิชาการบางส8วนก็เรียกการเรียนรูแบบนี้ว8า Hard Skills เช8น การฝ•กแรงงานฝkมือ เปDนตน
ส8วนองค6ประกอบที่พัฒนาไดยากนั้นคือ มโนทัศน6เกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล
และแรงจูงใจ เนื่องจากเปDนสิ่งที่ซ8อนเรนอยู8ภายในตัวบุคคล นักวิชาการบางส8วนเรียกการเรียนรูส8วนนี้
ว8า Soft Skills เช8น ภาวะผูนํา การสรางทัศคติที่ดีในการทํางาน การสรางแรงจูงใจในการทํางาน เปDน
ตน สามารถอธิบายใหชัดเจนไดตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ภาพแสดงความหมายและองค6ประกอบศักยภาพตามแนวคิดของแม็คเคลแลนด6
ที่มา: C. David. McClelland, “Testing for competence rather than intelligence,” American
Psychologist 28 (1973): 1–14.
องค6ประกอบทั้ง 5 ส8วน ตามแนวความคิดของ แม็คเคิลแลนด6 ไดกลายมาเปDนแนวทาง
ในการกําหนด “นิยาม” หรือ “ความหมาย” ของตําราทางดานสมรรถนะหรือศักยภาพของบุคลากร
(Competency) เปDนจํานวนมาก ในปGจจุบันองค6การทั้งในประเทศไทยและต8างประเทศไดนําระบบ
สมรรถนะหรือศักยภาพ (Competency) มาใชในการบริหารงานอย8างกวางขวาง โดยเฉพาะอย8างยิ่ง
ในงานดานบริหารทรัพยากรมนุษย6 ในการการสรรหา การพัฒนา และ การรักษาบุคลากรในองค6การ
ระบบสมรรถนะหรือศักยภาพมีส8วนช8วยผลักดันใหผลงานของบุคลากรตรงตามวัตถุประสงค6ซึ่งเปDนสิ่ง
ที่จําเปDนอย8างยิ่งต8อความสําเร็จขององค6การ
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ในขณะที่ บอมบ6และสแปร6โรว6 (Bomb and Sparrow, 1992) กล8าวว8า Competency
หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลพึงมีสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน8งหนึ่งๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบนั้นๆประสบความสําเร็จ ในปkเดียวกัน มิทรานี่และคณะ (Mitrani
et al., 1992) กล8าวว8า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่เด8นชัดของแต8ละบุคคลซึ่งมีเหตุเกี่ยวของ
กับผลงานที่ดีเลิศหรือมีประสิทธิภาพในงานหนึ่งๆ ส8วนสเปนเซอร6 และสเปนเซอร6 (Spencer and
Spencer, 1993) กล8าวว8า Competency หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานที่มีอยู8ในตัวบุคคล เช8น
แรงจูงใจ อุปนิสัย แนวความคิดของตนเอง ความรู และทักษะ ซึ่งคุณลักษณะเหล8านี้จะเปDนตัวผลักดัน
หรือมีค วามสัม พัน ธ6เ ชิง เหตุผ ล ใหบุค คลสามารถปฏิบัติง านตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอย8างมี
ประสิทธิภาพ หรือสูงกว8าเกณฑ6หรือเปFาหมายที่กําหนดไว ส8วนรีลแลทท6 และโลแฮน (Rylatt and
Lohan, 1995) กล8าวว8าสมรรถนะ หมายถึง ลักษณะของทักษะ ความรู และทัศนคติที่เปDนสิ่งจําเปDน
ต8อการปฏิบัติงานอย8างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ6นั้นๆ หรือเฉพาะงานนั้น
นอกจากนั้น อูริค และคณะ (Ulrich et al., 1995) ไดศึกษาและใหนิยามว8า สมรรถนะ
คือความรู ทักษะ และความสามารถเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ยังหมายถึง ความรู ทักษะ ความสามารถ
และทัศนคติอื่น ที่มีเพื่อใหไดพฤติกรรมที่ตองการในอนาคต (Blancero et al., 1996) ต8อมาในปk
1997 สกmอต แพร6รี (Scott Parry, 1997) ไดใหความหมายของสมรรถนะไวว8า เปDนกลุ8มของความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attitudes) ที่เกี่ยวของกันซึ่งมีผลกระทบต8องานหลัก
ของตําแหน8งงานหนึ่งๆ มีความสัมพันธ6กับผลงานของตําแหน8งนั้น ๆ และสามารถวัดผลเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานที่เปDนที่ยอมรับและเปDนสิ่งที่สามารถสรางเสริมไดโดยผ8านการอบรมและพัฒนา ต8อมาใน
ปk 1999 นักวิชาการสองคน ที่พูดถึงเรื่องสมรรถนะ คือ คลาร6ก (Clark, 1999) กล8าวว8า สมรรถนะ มี
องค6ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก8 1) ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ
(Abilities) ซึ่งสามารถสังเกตได หรือสามารถวัดได และ 2) ความรู ทักษะและความสามารถเหล8านี้
จะตองแยกความแตกต8างระหว8างผูปฏิบัติงานที่มีทักษะสูงกว8าและผูปฏิบัติงานคนอื่นๆ ออกจากกันได
ส8วนนักวิชาการอีกคนไดกล8าวว8 า สมรรถนะ คือ การอธิบายที่ เปDนลายลักษณ6อักษรของอุปนิสัย ที่
วัดผลได และทักษะส8วนตัวที่ใชทํางานตามวัตถุประสงค6 (Green, 1999)
ต8อมาในปk 2000 คาทาโน และคณะ (Catano et al. 2001) กล8าวถึงคํานิยามของคําว8า
สมรรถนะในช8วงก8อนจะพิจารณาสมรรถนะหรือ Competency หรือกลุ8มของ KSAO (Knowledge,
Skills, Ability and Other Characteristics) ที่บุคลากรพึงมี โดยตระหนักเพียงคุณลักษณะส8วน
บุคคลหรือพฤติกรรมที่จะนําไปสู8ผลสัมฤทธิ์ของงาน ในทางตรงกันขามตามแนวคิดเริ่มแรกนั้น คํา
นิยามบางส8วนไม8ไดเนนที่ความแตกต8างของกลุ8มพฤติกรรมระหว8างสมรรถนะของผูที่มีผลงานดีเลิศกับ
ผูอื่นในนิยามที่ยึดตามแนวพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้น พันธกิจส8วนที่เริ่มตนของการจัดการ
บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency-based management) จะตองใหความชัดเจนในคํานิยาม
ที่เ กี่ ย วของดวย ทั้ ง นี้ ยั ง มี นั ก วิ ช าการกล8 า วว8 า สมรรถนะนั้ น เปD น สิ่ ง ที่ตองลงมือปฏิบัติใหเกิดขึ้น
กล8าวคือ ความสามารถที่ใชเพื่อใหเกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค6ต8าง ๆ ซึ่งเปDนตัวขับเคลื่อนที่ทํา
ใหเกิดความรู (Knowledge) การเรียนรูทักษะ (Know how) และทัศนคติ ลักษณะนิสัย หรือ
บุคลิกภาพต8าง ๆ ที่ช8วยใหสามารถเผชิญปGญหาและแกไขสถานการณ6 หรือปGญหาต8าง ๆ ที่เกิดขึ้นไดจริง
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(Bonder, 2003) ในขณะที่ดูบัวส6 และ โรธเวลล6 (Dubois and Rothwell, 2004 : 46-57) กล8าวว8า
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใชไดอย8างเหมาะสม เพื่อสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
ตามเปFาหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล8านั้นคือ ความรู ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทาง
สังคม ลักษณะนิสัยส8วนตัว รูปแบบทางความคิดและวิธีการคิด รวมถึงความรูสึกและการกระทํา
จากการศึ กษาบทความ งานวิ จั ย งานวิ ช าการ และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วของทางดาน
สมรรถนะของบุคลากรที่เปDนพนักงานบริหารลูกคาตามที่ไดศึกษาขอมูลขางตนนั้น ผูวิจัยไดทําการ
สังเคราะห6องค6ประกอบที่สําคัญเพื่อคนหาคุณลักษณะที่สําคัญ ตามแนวคิดของนักวิชาการทั้งของไทย
และต8างประเทศ เพื่อนําไปวิเ คราะห6ป ระกอบในการพั ฒ นาศั ก ยภาพตามโปรแกรมการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
บริษัทตัวแทนโฆษณา รายละเอียดดังตารางที่ 2

(7) อาภรณ6 ภู8วิทยพันธุ6 (2552)
(8) จิรประภา อัครบวร (2549)

ที่

1 ความรู (Knowledge)
-

2 ทักษะ (Skill)
-

3 ความสามารถ (Ability)
-

มโนทัศน6เกี่ยวกับตัวเอง
4 (Self-concept) ทัศนคติ ค8านิยม ฯลฯ
-

องค)ประกอบของ
สมรรถนะ

6 แรงจูงใจ (Motive)
-

คุณลักษณะส8วนบุคคล
5 (Personal
Characteristic)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(22) Dubois & Rothwell
(2004)
ก

(20) Bonder (2003)

(19) Catano at al. (2001)

(18) Green (1999)

(17) Clark (1999)

(16) Scott Parry (1997)

(15) Blancero et al. (1996)

(14) Ulrich et al. 1995)

(9) McClelland (1973)
(10) Bomb and Sparrow
(1992)
(11) Mitrani et al (1992)
(12)Spencer & SpenceZ
(1993)
(13) Rylatt & Lohan (1995)

(6) ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์(2550)

(5) นิสดารก6 เวชยานนท6 (2549)

(4) เสน8ห6 จุยโต (2548)

(3) ณรงค6วิทย6 แสนทอง (2547)

(2) ขจรศักดิ์ หาญณรงค6 (2544)

(1) ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552)

ตารางที่ 2 การสังเคราะห6องค6ประกอบสําคัญในความหมายของการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากร ตามแนวคิดของนักวิชาการ

15

14

8

7

15

4

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ( ) หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง (-) หมายถึง ไม8มีขอมูลสอดคลอง
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จากตารางที่ 2 พบว8า องค6 ป ระกอบสํา คั ญ ในความหมายของการเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากร ส8ว นมากนั กวิ ชาการใหความหมายของสมรรถนะเกี่ย วกั บ ความรู (Knowlage) และ
คุณลักษณะส8วนบุ ค คล (Personal Characteristic) มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ทั ก ษะ (Skill)
ความสามารถ (Ability) มโนทั ศ น6 เ กี่ ย วกั บ ตั ว เอง (Self-concept) ทัศนคติ ค8านิยม ฯลฯ และ
แรงจูงใจ (Motive) ตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของผูวิจัยที่ไดจําแนกความหมายและ
องค6ประกอบของการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรไว
จากการใหความหมายของนั ก วิ ช าการดังกล8าวขางตน สามารถนิยามความหมายของ
สมรรถนะ ไดว8าหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่พึงมี ที่ประกอบดวย ความรู Knowledage) ทักษะ
(Skills) ลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยส8วนตัว (Personal Characteristic) แรงจูงใจ (Motive) (ชาติชาย
คงเพ็ชรดิษฐ6 และธีระวัฒน6 จันทึก, 2559ก) รวมถึง ความสามารถ (Ability) ที่จําเปDนเกี่ยวกับงาน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอย8างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามวั ต ถุ ป ระสงค6 ข ององค6 ก าร เช8นเดียวกับการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน ก็เปDนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เช8นกัน ซึ่งสอดคลองกับ อนันต6 พันนึก กล8าวว8าการสื่อสารเปDนปGจจัยที่สําคัญของการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารของบุคลากร ดังแสดง ตามภาพที่ 8

สมรรถนะ

(Competency)

ทักษะ
(Skill)

ภาพที่ 8 คุณลักษณะของสมรรถนะที่บุคคลพึงมี
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การใหความสําคัญกับความรู ทักษะ ความสามารถของบุคลากร นั้นมีคุณค8าต8อการเพิ่ม
ขีดความสามารถใหแก8อ งค6 ก าร โดยมุ8 ง เนนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย6 ที่ ดึ ง ความสามารถหรือ
สมรรถนะภายในคน (Human Competency) ออกมาเปDน สิน ทรั พย6 ทางปG ญญา (Intellectual
Property) ที่ปราศจากตัวตน แต8เปDนบ8อแห8งความรูความสามารถ ที่สรางคุณค8าและก8อมูลค8าเพิ่ม
ใหกับองค6การได (Snell and Bateman, 2014) อันส8งผลใหไดมาซึ่งทุนแห8งปGญญา (Intellectual
Capital) ที่องค6การในยุค “เศรษฐกิจฐานความรู” (Knowledge-based Economy) ต8างแสวงหาให
ไดมาไวครอบครอง และรวมถึงการจัดการทุนทางปGญญาอย8างมีประสิทธิภาพ เพื่อความไดเปรียบ
ทางการแข8งขันอย8างยั่งยืน นอกจากนั้นองค6ประกอบที่สําคัญของทุนมนุษย6 ยังประกอบดวย ทุนทาง
สังคม (Social Capital) คือคุณค8าเชิงเครือข8าย รูปแบบ และวิธีการเสริมสรางบุคลากรใหสามารถ
พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะได และทุนดานองค6การ (Organizational Capital) ) คือ
คุณค8าในเชิงโครงสราง วัฒนธรรม ค8านิยม กลยุทธ6 และการนําองค6การ โดยส8งเสริมใหเกิดความรู
ความสามารถในองค6การ เปDนตน (Youndt and Snell, 2004)
การศึกษาเรื่องทุนมนุษย6ตามทัศนะของ ชูชัย สมิทธิไกร (2550) หนึ่งในนักวิชาการไทย
ไดเสนอความสําคัญของสมรรถนะไวว8า สมรรถนะมีความสําคัญทั้งต8อบุคคลและองค6การ 6 ประการ
ประกอบดวย ประการแรกคือ สมรรถนะช8วยใหองค6การสามารถคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีทั้ง
ทางดานความรู ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานได
สําเร็จตามความตองการขององค6การอย8างแทจริง ประการแรกที่ 2 สมรรถนะช8วยใหผูปฏิบัติงาน
ทราบถึงระดับความรู ทักษะ และความสามารถของตนเองว8าอยู8ในระดับใดและจําเปDนตองไดรับการ
พัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช8วยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ประการแรกที่ 3 สมรรถนะสามารถ
นําไปใชในการฝ•กอบรมและพัฒนาบุคคลในองค6การ ประการแรกที่ 4 สมรรถนะช8วยสนับสนุนให
ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) บรรลุเปFาหมาย เพราะสมรรถนะจะ
เปDนตัวบ8งชี้ไดว8า หากตองการใหสําเร็จบรรลุตามเปFาหมายของ KPIs แลว จําเปDนตองพิจารณาว8าจะใช
สมรรถนะใดมาสนับสนุน ประการแรกที่ 5 สมรรถนะปFองกันไม8ใหผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย8าง
เดียว เช8น ยอดขายของพนักงานขายเพิ่มขึ้นและสูงกว8าเปFาที่กําหนด ทั้งๆที่พนักงานคนนั้นไม8ไดตั้งใจ
ในการทํางานมากนัก แต8ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตองการของตลาดที่มีอยู8สูง ทําใหพนักงาน
ขายไม8ตองทุ8มเทความพยายามมากนัก ดังนั้นถามีการวัดสมรรถนะ ก็สามารถทําใหตรวจสอบไดว8า
พนั ก งานคนนั้ น ประสบความสํา เร็ จ เพราะความสามารถของเขาเองหรือเพราะโชคช8วย ประการ
สุดทาย ประการแรกที่ 6 สมรรถนะช8ว ยใหการหล8อหลอมสมรรถนะในองค6การประสบผลสําเร็จ
เร็วยิ่งขึ้น เพราะเมื่อองค6การกําหนดมาตรฐานไวเพื่อใหบุคลากรปรับสมรรถนะของตนเองใหสอดคลองกับ
มาตรฐานองค6การแลว ก็จะส8งผลใหเกิดเปDนสมรรถนะเฉพาะขององค6การในระยะยาว เช8น องค6การ
ตองการใหบุ ค ลากรเกิ ด สมรรถนะดานการเรี ย นรู ดวยตนเอง (Self Learning and Self
Development ) เพื่อมุ8งสู8การเปDนองค6การแห8งการการเรียนรู
นอกจากนั้นแกรทตันและโกฮ6แชล (Gratton and Ghoshal, 2003: 1-10) กล8าวว8าทุน
มนุษย6 นั้นเปDนส8วนผสมของ (1) ทุนทางปGญญา (Intellectual Capital) ประกอบดวยความรู
ความสามารถในการเรียนรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ6ที่สะสมเอาไว (2) ทุนทางสังคม
(Social Capital) ประกอบดวยเครือข8าย ความสัมพันธ6 ที่นําไปสู8การสรางคุณค8าในรูปแบบต8าง ๆ
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เช8น ความไววางใจ ความน8าเชื่อถือ และ (3) ทุนทางอารมณ6 (Emotional Capital) ประกอบดวย
คุณลักษณะต8าง ๆ เช8น ความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ความซื่อสัตย6สุจริต (Integrity)
การมีความยืดหยุ8น (Resilience) ที่แตกต8างออกไปจากนักคิดอื่นๆ
ดังนั้นเมื่อองค6การตองการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหเปDนคนที่มีความสามารถใน
งานหรื อ เปD น คุ ณ ลั ก ษณะที่ อ ยู8 ใ นตั ว บุ ค คลที่ ส ามารถนําไปสู8การปฏิบัติไดอย8างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ประกอบดวย ความรู ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) บุคลิกลักษณะ
ประจําตัวของบุคคล (Traits) และแรงจูงใจหรือเจตคติ (Motives or Attitude) ที่ทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมที่มุ8งไปสู8เปFาหมายที่ดีกว8าหรือสูงกว8ามาตรฐาน (McClelland, 1973) โดยงานดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย6นั้นเปDนกระบวนการที่มีขั้นตอนที่สัมพันธ6กัน 4 ขั้นตอนคือ 1) การประเมิน
ความจําเปDนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 2) การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 เช8น
การจัดโครงการการฝ•กอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองค6การ 3) การนําแผน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย6ไ ปปฏิบัติจ ริง และ 4) การประเมิน ผลกิจ กรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย6 การจัดใหมีขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) (สุทธินี ฤกษ6ขํา, 2557: 19) ดังแสดง
ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6ในองค6การ
ที่มา: สุธินี ฤกษ6ขํา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย): หลักการและการประยุกต) (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ6
แห8งจุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย, 2557), 20.
จากความสํ าคัญ ของสมรรถนะที่ไดจากการศึ กษาดังที่นํ าเสนอนั้น ไม8 ว8าจะเปDนคํ าว8 า
สมรรถนะ ศักยภาพ ความสามารถ ต8างมีความสําคัญอย8างยิ่ง ทั้งต8อตัวบุคลากรโดยเฉพาะพนักงาน
บริหารงานลูกคาที่มีความสําคัญต8อบริษัทตัวแทนโฆษณา เพราะเปDนผูมีบทบาทหนาที่ทั้งการสรรหา
ลูกคารายใหม8เพื่อมาใชบริการของบริษัท รักษาลูกคาเดิมใหเกิดความจงรักภักดีต8อองค6การ ตลอดจน
เปDนผูประสานงาน และบริหารงาน ซึ่งตองอาศัยการติดต8อสื่อสารอย8างมีประสิทธิภาพทั้งกับลูกคา
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และผู ร8ว มงานทุก ๆส8ว นในองค6ก าร เพื่อ ใหเกิด ประสิท ธิภ าพและประสิทธิผ ลสูงสุดต8 อองค6การ
การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานบริหารงานลูกคาดาน ทักษะการสื่อสารเปDนประเด็นที่ผูวิจัยใหความ
สนใจศึกษา ทั้งนี้จากผลการสังเคราะห6สมรรถนะดานการบริหารโดย อนันต6 พันนึก (2554: 43-45)
พบว8า การสื่อสาร เปDนหนึ่งในสมรรถนะของผูบริหารที่พึงมี และจําเปDนตองพัฒนาใหเกิดความรูและ
ทักษะทางการสื่อสาร รวมถึงการนําไปประยุกต6ใชในการดําเนินงานไดอย8างมีประสิทธิภาพ เพราะการ
สื่อสารนั้นเปDนเครื่องมือที่สําคัญต8อการบริหารทรัพยากรมนุษย6ที่ช8วยใหพนักงานเขามามีส8วนร8วม
ช8วยสรางความผูกพันทางใจและความเปDนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพนักงาน ช8วยกระตุนใหพนักงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช8วยสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับพนักงาน นอกจากนั้นยังใชเปDน
เครื่องมือของผูบริหารดานการตัดสินใจ ดานการลดการขัดแยงในองค6การ รวมถึงการเจรจาต8อรอง
(อรอนงค6 สวัสดิ์บุรี, 2555)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูและการเรียนรู
4.1 การรับรู
การรับรูนั้นมีความสําคัญสามารถแบ8งออกเปDน 2 ชนิด (สิทธิโชค วรานุสันติกุล,
2546) คือ 1) การรับรูมีความสําคัญต8อการเรียนรูโดยที่การรับรูทําใหเกิดการเรียนรู ถาไม8มีการรับรู
จะเกิดการเรี ย นรู ไม8 ไ ด ในทํา นองเดี ย วกั น การเรี ย นรู มี ผ ลต8 อ การรั บ รู ครั้ ง ใหม8 เนื่ อ งจากความรู
ประสบการณ6เดิม จะแปลความหมายใหทราบว8าคืออะไร 2) การรับรูมีความสําคัญต8อเจตคติ อารมณ6
และแนวโนมพฤติกรรม เมื่อรับรูแลวย8อมเกิดความรูสึกและมีอารมณ6 พัฒนาเปDนเจตคติ แลวเกิด
พฤติกรรมตามมาในที่สุด
การรับรูในทัศนะของ คาสต6และโรเซนซ6ไวก6 (Kast and Rosenzweig, 1985)
กล8าวว8า การรับรูเปDนการแปลความหมายของสิ่งเราและการตอบสนองของร8างกายของคนต8อสิ่งเรา
จะแตกต8างกันในแต8ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู8กับประสบการณ6 เ ดิ ม และทํา ใหบุ ค คลแสดงพฤติ ก รรม
แตกต8างกัน แต8ละบุคคลจะเลือกรับรูเฉพาะขอมูลที่ตรงกับความตองการและความพอใจ อย8างไรก็
ตาม ยังขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการของแต8ละบุคคลแต8ละคนเกี่ยวกับความตองการ ค8านิยม การ
คาดหวัง และปGจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ การรับรูยังสามารถอธิบายไดอย8างง8าย ๆ หมายถึง กระบวนการ
การตีความผ8านประสาทสัมผัสใด ๆ โดยตรง ซึ่งจากความหมายนี้ คําที่จะสื่อความหมายเดียวกับการ
รับรู การสัมผัสรู อันเปDนการที่เกิดจากการรับความรูสึกเขามาทางประสาทสัมผัส เกิดเปDนความเขาใจ
หรือความรูสึกภายในของบุคคล ดังนั้นกล8าวอีกอย8าง คือการรับรู หมายถึง การตีความหมายจิตใจของ
บุคคลที่ จ ะทํ า ใหเกิ ด การรู และการเขาใจ ส8 ว น ร็ อ บบิ น ส6 ไดใหความหมายของ การรั บ รู
(Perception) ไวว8าคือกระบวนการที่แต8ละบุคคลไดรวบรวมและแปลความหมายตามความรูสึกที่ตน
ไดรับ ซึ่งก8อใหเกิดความหมายต8อสภาวะแวดลอมนั้นๆ (Robbins, 2005: 25)
นอกจากนั้น กรีนเบิร6ก และบารอน (Greenberg and Baron, 2003: 50) ยัง
ทําการศึกษาและใหนิยามว8า การรับรูเปDนกระบวนการที่บุคคลเลือกรับ รวมถึงจัดองค6ประกอบและ
แปลขอมูลนั้นออกมาเพื่อใหเขาใจได ในขณะที่ แอนเดร และคณะ (Andre, et al., 2003) ไดให
ความหมายของการรับรูว8า คือกระบวนการทางความคิด ที่บุคคลใชในการเลือก จัดระเบียบ และให
แปลความหมายสิ่งเราที่เปDนสิ่งแวดลอม ส8วน กอร6ดอน และคณะ (Gordon, et al., 1990: 396) ได
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ใหความหมายว8า การรับรูคือ ความเขาใจหรือทัศนะที่บุคคลมีต8อสิ่งต8าง ๆ ที่อยู8รอบตัว มอร6เฮด
และกริฟฟ•น (Moorehead and Griffin, 1998) ไดใหความหมายของการรับรูว8า เปDนกระบวนการที่
บุคคลใชจัดระเบียบ และแปลความของความรูสึกประทับใจ ต8อสภาพแวดลอม ในขณะที่ ชิฟฟ‰แมน
และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1991) กล8าวว8า การรับรู หมายถึง กระบวนการที่แต8ละบุคคล
มีการเลือก ประมวลและตีความหมายเกี่ยวกับตัวกระตุนออกมา ใหมีความหมายและไดภาพของโลก
ที่มีเนื้อหา
นอกจากนั้นมีนักวิชาการไทยที่สนใจศึกษาและใหความหมายของการรับรูไวหลายคน
เช8น ไพบูลย6 เทวรักษ6 (2540: 58) ใหความหมายการรับรูว8า เปDนกระบวนการตีความสิ่งเรา ที่ผ8าน
ผัสสะของอวัยวะต8าง ๆ โดยอาศัยประสบการณ6เดิมหรือการเรียนรูและการคิดของบุคคลนั้นๆ ในขณะ
ที่กรองแกว อยู8สุข (2542: 48) ยังไดใหความหมายของการรับรูไวว8า เปDนกระบวนการที่แต8ละบุคคล
รวบรวม จั ด และทํ า ความเขาใจต8 อสิ่ งที่ บุ คคลนั้ น มองเห็ น ไดยิ น หรื อรู สึ ก ส8 ว นวิ เ ชี ย ร วิ ทยอุ ด ม
(2547) กล8าวว8าการรับรู คือ การเลือกสรรและการจัดระเบียบ ซึ่งแต8ละบุคคลจะมีการรับรูที่ต8างกัน
ไป ถึงแมว8าจะอยู8ในสถานการณ6เดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู8กับการเลือกสรรสิ่งที่ตองการรับรู รวมถึง
การจัดระเบียบขอมูลที่ไดรับและการตีความในสิ่งที่รับรู ในขณะที่ สุมนา บุณหลาย (2550: 44) กล8าว
ว8าบุคคลรูสึกต8อสิ่งเราต8าง ๆ รอบตัว เท8ากับว8าความรูสึกนั้นไดส8งขอมูลดิบ ไปยังประสาทสัมผัสทั้ง 5
แลวส8งผลใหเกิดการตีความขอมูลดิบนั้น และเกิดการรับการรับรูหรือจินตภาพขึ้นมา ในทัศนะของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน6 (2552: 116) นั้นไดใหนิยามว8า การรับรูเปDนกระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบและ
ตีความในความรูสึกประทับใจของตนเอง เพื่อใหความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม อย8างไรก็ตามการ
รับรูของคน ๆ หนึ่งสามารถตีความหมายไดแตกต8า งจากความเปDน จริงหลายประการ นอกจากนั้น
วันชัย มีชาติ (2556: 37) กล8าวว8า การรับรูเปDนการอธิบายความรูสึก ความหมายของสิ่งต8าง ๆ ที่อยู8
รอบตัวเรา ทั้งนี้ ผูวิจัยสรุปความหมายของการรับรูไดว8า คือกระบวนการที่บุคคล แสดงถึงความรู
ความรูสึกนึกคิด ความเขาใจของตัวเองออกมา จากการที่ไดรับสิ่งเรารอบๆตัว ซึ่งมากระทบกับผัสสะ
ทั้ง 5 ของตน คือ การเห็นดวยตา การไดยินทางหู การไดกลิ่นทางจมูก การไดรับรสทางลิ้น และการ
สัมผัสทางกาย และดวยความแตกต8างกันทางดานปGจจัยส8วนบุคคล และประสบการณ6ที่ผ8านมา ทําให
มีการรับรูของแต8ละบุคคลแตกต8างกัน ซึ่งการรับรูนี้ก็จะส8งผลต8อพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล ที่มี
ต8อการรับรูในสิ่งนั้น ๆ ดวย
ในดานของกระบวนการรับรู นั กวิชาการหลายท8านใหความสํา คัญอย8างยิ่ง ทั้งนี้
เพราะว8าคนสองคนเมื่อไดเห็นไดยิ น ในสิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น แต8 ก ารรั บ รู และแปลผลอาจจะแตกต8างกัน
ตามที่วิเชียร วิทยอุดม (2547) กล8าวว8าคนเราอาจจะรับรูสิ่งที่มากระตุน (Stimulus) หรือสถานการณ6
เหมือนกันแต8เขาใจแตกต8างกันออกไป นั่นย8อมแสดงว8าการรับเรื่องราวเขามาเปDนขั้นตอนหนึ่งของการ
จัดการทางระบบโสตประสาท โดยผ8านอวัยวะรับความรูสึก แลวส8งผ8านต8อไปยังสมอง เพื่อแปลความ
หมายความเขาใจในสิ่งที่รับรู (Perception) ซึ่งจะแตกต8างกันไปในแต8ละบุคคล และไดความหมายที่
ต8างกันดวย ส8วนอิวานเชวิค จอห6น, โคโนเพสค6 โรเบิร6ต และ แมตต6สัน ไมเคิล (2005: 84-85) กล8าวว8า
กระบวนการรับรู (Perception Process) เปDนกระบวนการทางความคิด (cognitive process) ที่
ไดรับอิทธิพลจากสิ่งเรา (stimuli) ซึ่งอยู8ในสิ่งแวดลอมของการทํางาน เช8น แบบของฝiายบริหาร เพื่อน
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ร8วมงาน เทคโนโลยี ระบบการใหรางวัล ค8าตอบแทน สายอาชีพ เปDนตน ซึ่งกระบวนการรับรู นั้น
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ คือ การสังเกต การเลือก การแปลความหมาย และก8อใหเกิดการตอบสนอง
ซึ่งประกอบดวย ทัศนคติ ความรูสึก แรงจูงใจ พฤติกรรม เปDนตน ในขณะที่ สุมนา บุญหลาย (2550:
44) กล8าวว8ากระบวนการรับรับรู นั้นเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธ6ที่สลับซับซอนของการเลือก (Selection)
การจัดระเบียบ (Organization) และการตีความ (Interpretion) ขอมูลต8าง ๆ หรือความรูสึกต8าง ๆ
ของแต8ละบุคคล
วันชัย มีชาติ (2556: 38-39) ไดใหความเห็นในเรื่องกระบวนการรับรูว8า การรับรูที่
เกิดขึ้นในองค6การนั้นมีอยู8ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการที่เกิดการรับรูประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ คือ
1) การถูกกระทบจากสิ่งเรา ไดแก8การมีปรากฏการณ6เหตุการณ6 หรือสภาพแวดลอมต8าง ๆ เกิดขึ้น
และมากระทบผูรับรูซึ่งจะเปDนจุดเริ่มใหเกิดการแสดงพฤติกรรมตอบโตสิ่งเราหรือสถานการณ6การรับรู
และแสดงออกของผูรับรูอาจผ8านการเลื อ กของตนเอง ทั้ ง นี้ เ พราะปรากฏการณ6 ทางการบริหารมี
มากมายไม8สามารถรับรูไดหมด ผูรับรูจึงมักเลือกรั บ รู เฉพาะบางสิ่ ง เราหรื อ บางสถานการณ6 เท8านั้น
2) การบันทึกปรากฏการณ6เปDนการบันทึกปรากฏการณ6ที่เกิดขึ้นในแง8ของขอเท็จจริงของปรากฏการณ6
โดยอาศยั ประสาทสัมผัส รับความรูสึกจากสิ่งเรา ที่เปDนการรับรูทางสรีระ การบันทึกปรากฏการณ6จึง
ขึ้นอยู8กับความสามารถของประสาทสัมผัสของแต8ละบุคคล 3) การตีความสิ่งเรา (Interpretation of
the Stimulus) เปDน ขั้น ตอนในการตีความ สิ่งเราที่รับ รู มาจากขั้นตอนที่ผ8านมา โดยมุ8งอธิบาย
ความหมายของสิ่งเราที่เกิดขึ้นนั้น และความรูสึกที่เรามีต8อปรากฏการณ6ที่เกิดขึ้น การตีความนี้เปDน
กระบวนการทางจิตวิทยาของแต8ละบุคคล ซึ่งอาจมีปGจจัยอื่นเขามามีอิทธิพลต8อการตีความดวย เช8น
การเรียนรู การกล8อมเกลาทางสังคม ค8านิยม วัฒนธรรม และความคาดหวัง ฯลฯ ของบุคคลที่รับรู
ปรากฏการณ6 4) ข8าวสารยอนกลับ (Feedback for Clarification) เปDนการพิจารณาปรากฏการณ6ที่
เกิดขึ้นและที่เราติดตาม โดยในขั้นนี้จะเกี่ยวกับความรูสึกที่เรามีต8อปรากฏการณ6ที่เกิดขึ้นดวยทั้งใน
ดานความเชื่อ ทัศนคติ และค8านิยมที่มีต8อสิ่งที่รับรูในขั้นนี้จะเปDนเรื่องของการรับรูปรากฏการณ6ต8าง ๆ
อย8างแทจริง และ 5) ปฏิกิริยาโตตอบหรือการแสดงพฤติกรรม (Behavior Reaction Response)
เปDนขั้นตอนสุดทายของการรับรูโดยผูรับรูจะแสดงพฤติกรรมโตตอบหรือตอบสนองต8อสิ่ งเราที่มา
กระทบ ซึ่งการแสดงพฤติกรรมโตตอบนี้จะสะทอนความ รูสึก ค8านิยม และการเรียนรูของผูที่รับรูและ
แสดงพฤติกรรม
เชอร6เมอร6ฮอร6น ฮั้นท6 และออสบอร6น (Schermerhorn, Hunt and Osborn,
1982: 55) ไดกล8าวถึง กระบวนการรับรูว8าเปDนกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตนในการตีความสิ่งเรา
ที่สัมผัสต8าง ๆ เพื่อสรางประสบการณ6ที่มีความสําคัญสําหรับผูรู การรับรูเปDนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีความ
แตกต8 างกั นเมื่ อบุคคลไดรับ สิ่งเราก็จ ะประมวลสิ่งรับรู นั้นเปDนประสบการณ6ที่มีความหมายเฉพาะ
ตนเอง ดังภาพที่ 10
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ขอมูล
การยอมรับ
(Information) (Reception)

การจัดระเบียบ
การตีความ
การกระทํา
(Organization) (Interpretation) (Individual Action)

ภาพที่ 10 กระบวนการรับรู
ที่มา: J. R. Shermerhorn, J. G. Hunt, and R. N. Osborn, Managing organizational
behavior (New York: John Wiley and Sons, 1982), 55.
องค6ประกอบของกระบวนการรับรู ตามแนวคิดของ แอสเซล (Assael, 1998: 218)
ประกอบไปดวย องค6ประกอบที่ 1 การเลือกรับรู (Perceptual Selection) เมื่อบุคคลเป•ดรับต8อสิ่ง
เราทางการตลาด และตั้งใจรับต8อสิ้งเราที่เขามากระทบแลวบุคคลจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งเราที่ตรงกับ
ความตองการและทัศนคติของตน ตัวอย8างเช8น ผูที่จะซื้อรถยนต6จะเลือกสนใจโฆษณารถยนต6 เปDนตน
ทั้งนี้รูปแบบของการเลือกรับรูแบ8งออกเปDน 3 ขั้นตอน คือ (1) การเป•ดรับ (Exposure) (2) ความ
สนใจ (Attention) และ (3) การรับรูแบบเลือกสรร (Selective Perception) องค6ประกอบที่ 2 การ
จัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) เปDนกระบวนการที่ผูบริโภคทําการรวบรวมขอมูล
จากแหล8งต8าง ๆ ออกมาเปDนภาพรวม เพื่ อ สามารถทํา ความเขาใจความหมายไดง8ายขึ้นและนําไปสู8
พฤติกรรมการตอบสนองต8อสิ่งนั้นได หลักพื้นฐานของการประมวลการรับรูนี้ คือ การบูรณาการ
(Integration) หมายถึง การที่บุคคลรับรูสิ่งเราต8าง ๆ ที่หลากหลาย แลวมีการจัดระเบียบออกมาเปDน
ภาพรวม หลักการนี้อางอิงมาจากหลักจิตวิทยาของ เกสเทลท6 (Gestalt Psychology) ซึ่งไดอธิบายไว
ว8าการสื่อสารขอมูลใด ๆ ถึงบุคคลเช8น การโฆษณา ราคา และลักษณะของตราสินคา ควรจะมีความ
สอดคลองเปDนหนึ่งเดียว เพราะบุคคลจะรับรูองค6ประกอบเปDนภาพรวมและสรุปผลโดยรวม กลายเปDน
ภาพลักษณ6ของสินคา(Brand Image) ดวยหลักการรับรูแบบบูรณาการ โดยการสรางภาพรวมของสิ่ง
ที่ตนสนใจนั้น มีอยู8ดวยกัน 3 ลักษณะ คือ 1) การต8อเติมส8วนที่ไม8สมบูรณ6 (Closure) 2) การจัดกลุ8ม
(Grouping) และ 3) บริ บ ทแวดลอม (Context) ส8 ว นองค6 ป ระกอบขอที่ 3 คือการตีความ
(Perceptual Interpretation) เปDนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลไดเลือกและรวบรวมขอมูล
หรือสิ่งเราที่ตนไดรับ จากนั้นจะทําการตีความหมายของขอมูลที่ไดรับจากสิ่งเรา โดยอาศัยหลักการ
พื้นฐานของการตีความ อยู8 2 ลักษณะ ไดแก8(1) การจัดประเภท (Perceptual Categorization)
(2) การอนุมาน (Perceptual Inference) จากองค6ประกอบกระบวนการรับรูทั้ง 3 ตามแนวคิดของ
แอสเซล สามารถอธิบายได ดังภาพที่ 11
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การเลือกรับรู

การจัดระเบียบการ
รับรู

การเป•ดรับ (Exprosure)
ความสนใจ (Attention)

การจําแนก (Catigorization)
การตีความ
การสรุป (Inference)
ภาพที่ 11 กระบวนการรับรู (Perception Process) ของ แอสเซล
ที่มา: Henry Assael, Consumer Behavior and Marketing Action, 6th ed. (Ohio:
South-Western College, 1998), 218.
การรับรูของมนุษย6มีค วามแตกต8 า งกั น บุ ค คลที่ เ ห็ น สิ่ ง เดี ย วกั น อาจมี ก ารรั บ รู ที่
แตกต8างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู8กับปGจจัยที่มีอิททธิพลต8อการรับรูซึ่งประกอบดวย (Robbins, 1989:
86) 1) สถานการณ6 (Situation) ที่เรารับรู คือบรรยากาศหรือบริบทต8าง ๆ ที่เรารับรูสถานการณ6 ซึ่ง
องค6ประกอบของสภาพแวดลอมจะมีผลต8อการรับรูของคนมาก เช8นเวลา สถานการณ6ทํางาน และ
สภาพสังคม ต8างมีผลต8อการรับรูของคน 2) สิ่งที่เรารับรู (Target) ไดแก8 วัตถุที่เรารับรู องค6ประกอบ
ของวัต ถุ เช8 น ความเขมของสิ่ งที่ รั บ รู ความตรงกั น ขามของสิ่ งรับ รู ความซ้ํ า หรือทํ า บ8อยๆ ความ
เคลื่อนไหว เปDนตน เหล8านี้ลวนมีอิทธิพลต8อการรับรูทั้งสิ้น 3) ตัวผูรับรู (Perceiver) ถือว8าเปDนปGจจัย
สําคัญที่มีผลต8อการรับรูของคนมาก เพราะในกระบวนการรับรูจะมีการตีความสิ่งที่เราไดรับรูมา ซึ่งแต8
ละคนอาจมี การตี ความที่แตกต8างกั นออกไป และทํ าใหแสดงพฤติกรรมออกมาไม8เหมื อนกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู8กับทัศนคติ แรงจูงใจ ประสบการณ6 ความคาดหวัง ความสนใจ และผลประโยชน6ของผูรับรูเอง
สอดคลองกับแนวคิ ดของ เชอร6มาฮอร6น ฮั้นท6 และออสบอร6 น (Schermerhorn, Hunt and
Osborn, 2000: 85-87) ที่ไดทํา การศึกษาเรื่อ งปGจ จัย ที่สนับสนุนความแตกต8างในการรับรูและ
กระบวนการรั บ รู ของบุ คคล ในการทํ า งานประกอบดวยคุ ณลั กษณะดั งต8 อไปนี้ 1) ตั ว ผู รั บ รู คื อ
ประสบการณ6ที่ผ8านมาของบุคคล ความตองการ หรือแรงจูงใจบุคลิกภาพ ค8านิยมและทัศนคติเช8น ผูที่
มีทัศนคติทางลบต8อสหภาพแรงงานอาจมองเหตุการณ6ว8าเปDนศัตรูกันเมื่อเจาหนาที่สหภาพแรงงาน
ทองถิ่นมาเยี่ยมที่องค6การ 2) สิ่งแวดลอม คือ สภาพทางกายภาพสังคมและบริบทขององค6การ
สามารถมีอิทธิพลต8อกระบวนการรับรูได และ 3) สิ่งที่รับรูคือ คุณลักษณะที่รับรูบุคคล วัตถุหรือ
เหตุการณ6เช8น การตัดกันของความเขมการแยกกันของภาพและพื้น ขนาด การเคลื่อนไหว การทําซ้ําๆ
และความแปลกใหม8ในเรื่องความเขมอาจกล8าวถึงในเชิงของ ความสว8าง สีความลึก เสียง ฯลฯ เช8น
รถสปอร6ตสีแดงเพลิงที่จอดอยู8ในกลุ8มรถเก˜งสีเทา
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จากการศึกษาปGจจัยที่มีอิทธิพลต8อการรับรูของ แอสเซล (Assael, 1998: 211-216)
พบว8า การรับรูในแต8ละบุคคลมีความแตกต8างกันไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากปGจจัยหลายดาน ไดแก8 ปGจจัยที่
มีอิทธิพลต8อการรับรูดานที่ 1) ปGจจัยทางดานลักษณะส8วนบุคคล (Individual Factors) ซึ่งเปDน
ลัก ษณะเฉพาะบุค คลที่มีค วามสํา คัญ ต8อ การรับ รู ของผู บริโ ภค ประกอบดวย 2 ลัก ษณะ คือ (1)
ความสามารถในการแยกความแตกต8างในสิ่งเรา (Stimulus Discrimination) หมายถึง ความสามารถ
ในการรับรูความแตกต8างระหว8างตราผลิตภัณฑ6 ซึ่งความสามารถดังกล8าวนี้อาจเกิดจากการเรียนรูได
(2) ความสามารถในการสรุปลักษณะทั่วไปของสิ่งเรา (Stimulus Generalization) เมื่อสิ่งเรา 2 สิ่งมี
ความคลายคลึ ง กั น หรื อ มี ผ ลกระทบเกี่ ย วเนื่ อ งกั น บุ ค คลจะใชการเชื่อมโยงและสรุปผลรวมจาก
สิ่งเราหนึ่งไปยังอีกสิ่งเรานึ่ง กระบวนการนี้ช8 ว ยใหการประเมิ น ค8 า เปD น ไปไดง8 า ยขึ้ น เนื่ อ งจากบุคคล
ไม8จําเปDนตองพิ จ ารณาในทุ ก ๆ ส8 ว นของสิ่ ง เรา ในขณะที่ ฮั น นา และว็ อ ซเนียค6 (Hanna and
Wozniak, 2001: 120) พบว8า ความรูและความรูสึกที่มีต8อสิ่งเราอยู8ก8อนแลวจะมีอิทธิพลต8อการรับรู
ต8อสิ่งเราในภายหลังดวย ดานที่ 2) ปGจจัยดานสถานการณ6 (Situation Factor) การเป•ดรับสิ่งเรา
เดียวกันในสถานการณ6ที่ต8างกันย8อมส8งผลต8อการรับรูที่แตกต8างกันไปดวย โดยบุคคลจะไดรับอิทธิพล
จากสถานการณ6ต8าง ๆ ดังที่ ฮันนาและว็อซเนียค6 (Hanna and Wozniak, 2001: 115) ไดกล8าวถึง
ปGจจัยดานสถานการณ6ว8า ประกอบดวยสภาพแวดลอมทางสังคม (Social Surroundings) เช8น
สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน ลวนแต8ส8งผลต8อการรับรูทั้งสิ้น รวมถึงปGจจัยดานสภาพที่เคยเปDนมา
ก8อน (Antecedent) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและจิตวิทยาที่เคยเผชิญมาก8อน อันไดแก8 ฐานะ
ทางการเงินในขณะนั้นว8า มีเพียงพอหรือกําลังขาดแคลน สภาวะทางอารมณ6 เช8น มีความสุขอยู8หรือ
กําลังเศรา ดานที่ 3) ปGจจัยทางดานตัวสิ่งเรา (Stimulus Factor) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสิ่งเรา
ที่อาจมีผลกระทบต8อการรับรูของบุคคล เช8นชื่อตราสินคา รูปแบบของโฆษณา ตําแหน8งของโฆษณาใน
สื่อ เวลาในการออกอากาศ รวมถึงลักษณะของการสื่อสารต8าง ๆ ดวย สิ่งเหล8านี้เปDนลักษณะเฉพาะใน
สิ่งเราแต8ละตัวซึ่งย8อมส8งผลกระทบต8อการรับรู ทําใหมีความแตกต8างกันไป (Hanna and Wozniak,
2001: 112; Schiffman and Kanuk, 2007: 156)
จากปG จจัยที่ มีอิทธิ พลต8อการรั บรูที่กล8าวมาขางตนสามารถกล8า วไดว8 า ปGจ จัยที่ มี
อิทธิพลต8อการรับรูของบุคคลเกิดขึ้น จากปGจจัยต8าง ๆ ซึ่งประกอบดวย 1) ตัวผูรับรูเอง คือ สภาพทาง
กายภาพ เช8น สมรรถภาพทางร8างกาย อวัยวะรับความรูสึก สติปGญญาและความสามารถ เพศ อายุ
การศึกษารวมถึงสภาพทางจิตวิทยาของบุคคลดวย เช8น ความสนใจ ค8านิยม แรงจูงใจ ความเครียด
ประสบการณ6เดิม ลักษณะนิสัย 2) สิ่งเราหรือสิ่งกระตุนหรือเปFาหมาย ที่ทําใหเกิดความตั้งใจ ความ
สนใจ และการรวบรวมจั ด ระบบ ความสว8 า ง การทํ า ซ้ํ า ๆ รวมถึ ง การที่ คนพู ด เสี ย งดั ง จะมี ค น
สั ง เกตเห็ น มากกว8 า คนที ่ เ งี ย บขรึ ม นอกจากนั ้ น ยั ง มี ปG จ จั ย ทางอารมณ6 ขนาด เปD น ตน และ
3) สภาพแวดลอมรอบตัวบุคคล เช8น กลุ8มสังคม ตําแหน8ง ระยะเวลา แสง สี เสียง อุณหภูมิ หรือ
สภาวการณ6อื่น ๆ ลวนเปDนองค6ประกอบที่เกี่ยวของในสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลต8อการรับรู หากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปคนจะสามารถรับรูไดและอาจเปDนการเปลี่ยนแปลงการรับรูเดิมไดดวย
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4.2 การเรียนรู
นักวิชาการทางการบริหารและทางจิตวิทยา ใหความหมายของการเรียนรูไวหลาย
ท8านดวยกัน เช8น ฮิลการ6ดและเบาเวอร6 (Hilgard and Bower, 1981) ไดใหนิยามการเรียนรู ไวว8า
เปDนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปDนผลมาจากประสบการณ6และการฝ•กฝนโดยไม8รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอันเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยา สารเคมี หรือ
ปฏิกิริยาสะทอนตามธรรมชาติของมนุษย6 ส8วนร็อบบินส6 (Robbins, 1989: 62) ไดใหความหมายของ
การเรียนรูว8า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย8างถาวร ซึ่งเกิดจากผลของการมีประสบการณ6
ส8วน กอร6ดอน และคณะ (Gordon et al., 1990: 403) ใหความหมายของการเรียนรูว8า คือการไดมา
ของความรู ทักษะ ความสามารถและทัศนคติ ผ8านการกระทําและการฝ•กฝน ในทํานองเดียวกัน แฮมเมอร6
(Hamner, 1996: 130) ใหนิย าม การเรีย นรู ไวว8า คือการเปลี่ย นแปลงอย8างถาวรทั้งของความรู
และพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากผลของการฝ•กฝนหรือประสบการณ6 นอกจากนี้ การเรียนรู ยังหมายถึง
กระบวนการไดมาซึ่งความรูผ8านระสบการณ6 ที่นําไปสู8การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Huczynski and
Buchanan, 1991: 92) สําหรับนักวิชาการไทยที่สนใจศึกษาแลวใหนิยมของการเรียนรูไว เช8น วันชัย
มีช าติ (2556: 43) ไดใหนิ ย ามของการเรี ย นรู ไวว8 า เปD น กระบวนการ ที่ไดมาของความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ผ8านการฝ•กฝน และจากประสบการณ6 ซึ่งจะนําไปสู8การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันถาวร
อย8างไรเมื่อพิ จารณาถึง องค6ประกอบของการเรียนรู ตามแนวคิดของ ลิน ด6เกรน
(Lindgren, 1976: 6–7) เห็นไดว8ามีดวยกัน 3 องค6ประกอบ คือ 1) ผูเรียน (Learner) กล8าวไดว8าเปDน
องค6ประกอบสําคัญที่สุดของการเรียนรู เพราะแมว8าจัดการเรียนรูใหดี แต8ไม8มีผูเรียนก็จะไม8มีการ
เรียนรูที่เกิดขึ้น ผูเรียนจะเรียนรูไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยู8กับความแตกต8างของแต8ละบุคคล ในแต8ละ
ดานดวย เช8น ความแตกต8า งดานเชาวน6ปGญ ญาและความสามารถ ความแตกต8า งดานความสนใจ
ความแตกต8างระหว8างวัยและเพศ เปDนตน 2) กระบวนการเรียนรู (Learning Process) หมายถึง
พฤติกรรมต8า ง ๆ ของผู เรีย นในขณะที่กํา ลังเรีย น เพื่อใหเกิด การเรีย นรู โดยการสัมผัส การรับรู
การซักถาม การคิด การวิเคราะห6 การร8วมทํากิจกรรมต8าง ๆ หรือการทดลอง การกระทํา พฤติกรรมต8าง ๆ
ดังกล8าวจะเปDนพฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมภายนอกก็ได และ 3) สภาพการเรียนรู (Learning
Situation) หมายถึง สภาพการณ6ต8าง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูเรียนในขณะที่กําลังเรียน เช8น ความหิว
ความกลัว ความเครียด ความเหนื่อยอ8อน ความเงียบหรือเสียงดัง แสงสว8าง ความมืด อุณหภูมิของ
อากาศ เปDน ตน สภาพการณ6ดังกล8า วมีผ ลกระทบต8อ ผู เรีย นและกระบวนการเรียนรู เพราะทําให
ความตั้งใจ สมาธิ หรือความพรอมในการเรียนรูของผูเรียนแปรเปลี่ยนไปได
ในขณะที่ วันชัย มีชาติ (2556: 43-44) แสดงทัศนะเกี่ยวกับการเรียนรูว8ามีลักษณะ
ที่ป ระกอบดวย ลัก ษณะแรกคือ การเรีย นรู เปDน การเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมอย8างถาวร แต8การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเจริญเติบโตทางวุฒิภาวะ หรือตอบสนองต8อสภาพแวดลอมไม8ถือว8าเปDน
การเรียนรู ลักษณะต8อมาคือ การเรียนรูเปDนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล ไม8สามารถเห็นถึงการ
เรียนรูไดโดยตรง ตองสังเกตและพิจารณาจากผลของการเรียนรู ผ8านการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ของแต8ละคน ลักษณะสุดทาย การเรียนรูเปDนเพียงสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย6 การแสดงออกต8าง ๆ
ของมนุษย6ไม8ไดเกิดจากการเรียนรูเท8านั้น และลักษณะสุดทายที่ วันชัย มีชาติ กล8าวไวคือ การเรียนรู
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ไม8ใช8พัฒนาการ หรือการเจริญเติบโตตามวัย และไม8ไดเกิดจากการกระตุนโดยสถานการณ6ที่เกิดขึ้น
เปDนครั้งๆ นอกจากนี้ พิบูล ทีปะปาล (2555: 39-40) ยังกล8าวไวว8า การเรียนรูเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปDนการเปลี่ยนแปลงที่ค8อนขางถาวร ซึ่งเกิดขึ้นไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
การกระทํา การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนความคิด หรือทัศนคติของคน ที่ส8งผลใหพฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนไป และเกิดจากรูปแบบของประสบการณ6ที่ก8อใหเกิดการเรียนรู
ทั้งนี้ การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรในองค6การใหประสบความสําเร็จนั้น
จําเปDนตองเขาใจแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูในวัยผูใหญ8 เพื่อสามารถจัดการการเรียนรูใหเหมาะสมแก8
ผูใหญ8 เนื่องจากผูใหญ8ผ8านประสบการณ6ชีวิตมาช8วงเวลาหนึ่ง และประสบการณ6ต8าง ๆ นั้นย8อมส8งผล
ต8อการเรียนรู ดังนั้นจําเปDนตองเขาใจถึงศาสตร6และศิลป‰ของการสอนผูใหญ8 ซึ่งทางการสอนผูใหญ8นั้น
ประกอบดวย (Knowles, Hilton III, and Swanson, 2005) 1) ตองชี้ใหเปDนประโยชน6หรือ
ความสําคัญของการเรียนรูหรือร8วมกิจกรรม 2) ตองใหมีส8วนร8วมและรับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย6 3) ตองสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6กับประสบการณ6ของ
ผูใหญ8 เพื่อกระตุนความสนใจของพนักงาน 4) ตองแสดงใหเห็นชัดเจนถึงประโยชน6ที่จะไดรับ เช8น
โอกาสกาวหนาในการงานทางสายอาชี พ 5) ตองแสดงใหเห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ6 อ ย8 า งชัดเจนถึง
ความสัมพันธ6กับพนักงานหรือมีส8วนช8วยใหพนักงานในดานไหน และอย8างไร และ 6) ตองสามารถ
กระตุนใหพนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู โดยการตั้งเปFาหมายการเรียนรู หรือโนมนาวใหเกิดความ
ภาคภูมิใจที่เกิดจากการไดเรียนรู
สรุปไดว8า กระบวนการเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
ผูเรียนสู8พฤติกรรมใหม8อย8างถาวร ซึ่งเปDนผลมาจากประสบการณ6 และการปฏิสัมพันธ6กับโลกสังคม
สมัยใหม8ที่อยู8รอบ ๆ ตัวที่ไดมีการฝ•กฝนและฝ•กหัดไม8ใช8ผลจากสาเหตุอื่น ๆ เช8น จากการมีวุฒิภาวะ
จากการตอบสนองตามธรรมชาติ จากสัญชาตญาณ จากพิษยาต8าง ๆ จากสารบางชนิด หรือจาก
อุบัติเหตุ
ในทัศนะของนักจิตวิทยาเช8น Robbins and Judge (2011) มองว8าการเรียนรูของ
มนุษย6 เปDนกระบวนการที่เกิดขึ้นอย8างต8อเนื่องในชีวิตของมนุษย6 และเชื่อว8ามนุษย6นั้นสามารถพัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดจากการเรียนรู มีนักจิตวิทยาหลายคนที่สนใจศึกษาวิเคราะห6เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูอย8า งเปDน ระบบ เพื่อนํา มาอธิบ ายและทํา ความเขาใจเกี่ย วกับ การเกิด ขึ้น ของ
พฤติกรรมต8าง ๆ ของมนุษย6 ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญและเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6
ประกอบดวย (Delahaye, 2005) ทฤษฎีการเรียนรูเชิงพฤติกรรม (Behaviorist Theory) เปDน
แนวคิดที่พัฒนามาจากนักพฤติกรรมศาสตร6และนักจิตวิทยา ที่ใหความสําคัญกับสิ่งเรา (Stimulus)
การตอบสนอง (Response) และการเสริมแรง (Reinforcement) (Feldman, 2008) ตามทฤษฎีนี้
บุคคลจะเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไดสิ่งที่พึงปรารถนาและเรียนรูที่จะไม8แสดงพฤติกรรมเมื่อ
พฤติกรรมนั้นก8อใหเกิดผลที่ไม8ตองการ ซึ่งการเสริมแรงที่มีผลต8อพฤติกรรมนั้นประกอบดวย 1) การ
เสริมแรงบวก หมายถึง รางวัลหรือสิ่งที่น8าพึงใจที่ไดรับ เช8น คําชมจากหัวหนางาน 2) การเสริมแรงลบ
หมายถึง การที่บุคคลไดรับสิ่งที่ไม8น8าพึงใจนอยลง เมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย8าง เช8น มาทํางานเชาขึ้น
เพื่อไม8ใหไดรับการตําหนิจ ากหัว หนางาน 3) การยับ ยั้งพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลไดรับสิ่งที่
น8าพอใจนอยลงหรือ ไม8ไ ดรับ อีก เนื่อ งจากมีพ ฤติก รรมที่ไ ม8น8า พึง พอใจ เช8น การลดค8าตอบแทน
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พนักงาน เนื่องจากการขายสินคาไม8ถึงเปFาที่กําหนดไว ซึ่งการลดค8าตอบแทนนี้เปDนการใชสิ่งเสริมแรง
เพื่อยับยั้งเพื่อไม8ใหมีพฤติกรรมที่ไม8ดี และ 4) การลงโทษ หมายถึง การที่บุคคลไดรับสิ่งที่ไม8น8าพึงพอใจ
เนื่องจากการมีพฤติกรรมไม8ดี เช8น การใหพนักงานพักงานที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท การใหพนักงาน
พักงานนี้เปDนการลงโทษเพื่อยับยั้งพฤติกรรมไม8ดีของพนักงาน (Moorhead and Griffin, 2010) ซึ่ง
แนวคิดนี้สามารถอธิบายไดดังภาพที่ 12
สิ่งเรา
(Stimulus)

พฤติกรรม
(Behavior)

ผลของพฤติกรรม
(Consequences)

ภาพที่ 12 แสดงการวางเงื่อนไขในการตอบสนอง
ที่มา: J. R. Gordon, and associates, Management and Organizational Behavior
(Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon, 1990), 410.
จากภาพที่ 12 แสดงใหเห็นว8าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นไม8ไดเกิดจากสิ่งเราหรือสิ่ง
กระตุนเท8านั้ น แต8 เกิดจากผลของพฤติกรรมหรือผลที่ไดรับจากการแสดงพฤติกรรมดวย เช8นการ
ตองการรางวัลหรือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ มนุษย6ก็จะเลือกแสดงพฤติกรรมใหเปDนไปในทิศทางที่
ตองการ ผลของการแสดงพฤติกรรมจึงเปDนปGจจัยเสริมแรง ที่ก8อใหเกิดพฤติกรรมดังกล8าวซ้ําหรือหยุด
แสดงพฤติกรรมที่เคยทํา ในทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 จึงนําแนวคิดการใหรางวัล การลงโทษ มา
ประยุกต6ใช เพื่อใหพนักงานเกิดพฤติกรรมที่ตองการขององค6การ
จากการศึกษาเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรูเชิงสังคม (Social Learning Theory)
พัฒนาขึ้นโดย อัลเบิร6ต แบนดูรา (Albert Bandura, 1925) ไดกล8าวถึงสาเหตุของการเรียนรูของ
บุคคลในแง8มุมที่แตกต8างกันออกไป โดยมองว8ามนุษย6มีปGญญา ความคิด และความรูสึก ซึ่งเปDนปGจจัย
ภายในที่กําหนดพฤติกรรมของคน ส8วนปGจจัยภายนอกเปDนเพียงปGจจัยเอื้อใหเกิดพฤติกรรมไม8ไดเปDน
สาเหตุหลัก และการเสริมแรงก็เปDนเพียงปGจจัยจูงใจใหคนแสดงพฤติกรรมเท8านั้น ซึ่งแบนดูราเชื่อว8า
คนส8วนใหญ8เรียนรูพฤติกรรมผ8านการสังเกตจากตัวแบบทั้งสิ้น ซึ่งคือ ตัวแบบที่เปDนคนในชีวิตจริง
(Live Model) และตัวแบบที่เปDนสัญลักษณ6 (Symbolic Model) อย8างไรต8อมาภายหลังในปk 1986
ไดเปลี่ยนเปDนชื่อ Sosial Cognitive Theory (Bandura, A., 1986) ในขณะที่ ร็อบบินส6 (Robbins,
1989: 65) กล8าวว8า เปDนการเรียนรูจากการสังเกตุ (Observation) จากคําบอกเล8าจากบุคคลอื่น หรือ
จากประสบการณ6โดยตรงของแต8ละบุคคล โดย พิบูล ทีปะปาล (2555: 44-45) กล8าวว8าการเรียนรู
ทางสังคมเกิดจากอิทธิพลของตัวแบบ (Model) ซึ่งมีผลต8อผูเลียนแบบ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนสังเกต
การกระทําของตัวแบบ และขั้นตอนการแสดงออกตามตัวแบบถาเกิดผลดีเปDนที่น8าพอใจ หรืออาจไม8
แสดงออกตามตัวแบบอีกต8อไปหากมีผลไม8เปDนที่พอใจ ร็อบบินส6 ยังกล8าวว8ากระบวนการใชตัวแบบ
เพื่อก8อใหเกิดการเรียนรูมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการสรางความสนใจ (Attention
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Processes) คือบุคคลจะเรียนรูจากตัวแบบ เมื่อเขายอมรับนับถือ (สุธินี ฤกษ6ขํา, 2557: 27) และมี
ความสนใจในลั ก ษณะบางอย8 า งที่ เ ปD น จุ ด เด8 น 2) กระบวนการสรางความทรงจํา (Retention
Processes) เปDนขั้นตอนที่บุคคลจะเรียนรูจากตัวแบบ มากหรือนอยนั้นขึ้นอยู8กับอิทธิพลของการ
กระทําของตัวแบบ ที่ทําใหบุคคลผูเลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของตัวแบบไวในความทรงจํา
3) ขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม (Motor Reproduction Processes) เปDนการแสดงพฤติกรรมตามตัว
แบบที่สังเกตมา โดยเลือกแสดงพฤติกรรมที่เห็นว8าเหมาะสมกับสถานการณ6 และ 4) ขั้นการรักษา
พฤติกรรม (Reinforcement Processes) โดยบุคคลจะไดรับแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรม เช8น ไดรับ
แรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล ซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมซ้ํา และแสดงพฤติกรรม
บ8อยขึ้น (วันชัย มีชาติ, 2556: 50)
จากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีการเรียนรูขางตน ผูวิจัยเห็นไดว8ามีแนวความคิดที่
สามารถนําไปประยุกต6ใชในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ในมิติของการนําแนวความคิดดานการเรียนรูของ
แมนดูรา เรื่องการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ ทั้งตัวแบบที่เปDนคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัว
แบบที่เปDนสัญลักษณ6 (Symbolic Model) มาประยุกต6ใชในกระบวนการพัฒนาพนักงานบริหารงาน
ลูกคาเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะการสื่อสารต8อไป ดังแผนภาพที่ 13

การรับรู

สังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ
- กระบวนการใส8ใจ
(Attention Process)
- กระบวนการจดจํา
(Retention Process)
- กระบวนการกระทํา
(Production Process)

การเรียนรู

ภาพที่ 13 แสดงความเชื่อมโยงของการรับรูสู8การเรียนรู
5. แนวคิดเกี่ยวบุคลิกภาพ
คําว8าบุคลิกภาพ (Personality) มาจากภาษาละตินว8า Persona แปลว8า หนากาก ที่ใช
สวมใส8เวลาแสดงการละเล8นเพื่อเปลี่ยนลักษณะของคนหนึ่งไปเปDนอีกคนหนึ่ง ในพจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2546 ใหความหมายบุคลิกภาพว8า เปDนสภาพนิสัยจําเพาะคน ส8วนคําว8า นิสัย
หมายถึง ความประพฤติที่เคยชิน (ราชบัณฑิตยสถา, 2546) ดังนั้นบุคลิกภาพก็คือความประพฤติที่เคย
ชินจําเพาะคน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของคําว8า “บุคลิกภาพ” ไวหลายทัศนะ
ดังต8อไปนี้
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กิ ล ฟอร6 ด (Guiford, 1959: 7) ใหความหมายของ บุ คลิ กภาพ ว8 า หมายถึ ง ลั กษณะ
เฉพาะที่เปDนแบบประจําตัว ของบุคคล ในขณะที่ แอลพอร6ท (Allport, 1961: Citing Lanzarus.
1959: 59) ใหนิยามบุคลิกภาพ ว8าเปDนหน8วยที่รวมพลังของระบบทางกายและจิตภายในตัวบุคคลซึ่ง
กําหนดลักษณะพฤติกรรมและความคิดของเขา ส8วน กอร6ดอน (Gordon, 1963: 14) ใหความหมาย
ไวว8าบุคลิกภาพเปDนผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดที่เปDนลักษณะเฉพาะของแต8ละบุคคล นอกจากนี้
นอลล6 (Noll, 1965: 277) ยังใหคําจํากัดความของ บุคลิกภาพ ว8าหมายถึงคุณลักษณะเฉพาะของ
แต8ละบุคคลที่ทําใหบุคคลอื่นสามารถบอกไดว8าเขาเปDนคนอย8างไร ซึ่งแต8ละคนจะมีรูปแบบของการ
แสดงออกทางพฤติ ก รรมต8 า ง ๆ กั น ส8 ว น ค็ อ ตเลอร6 (Kotler, 1997: 181) ใหทั ศ นะเกี่ ย วกั บ
บุคลิกภาพว8า หมายถึง ลักษณะทางดานจิตวิทยาของมนุษย6 ซึ่งแต8ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะเปDนของ
ตัวเอง ในขณะที่ กรีนเบอร6ก และ บารอน (Greenberge and Baron, 2003: 81) ใหความหมายว8า
บุคลิกภาพ คือ รูปแบบของพฤติกรรมที่เปDนเอกลักษณ6 มีลักษณะค8อนขางมั่นคงถาวร ซึ่งบุคคลมัก
แสดงออกเกี่ยวกับความคิดและอารมณ6
นอกจากนี้ ชิฟฟ‰แมนและคานุค (Schiffman and Kanuk, 2004: 120-121) กล8าวว8า
บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะดานจิตวิทยาภายในและลักษณะภายนอกของบุคคล ที่กําหนดและ
สะทอนถึงวิธีการที่บุคคลนั้น ๆ ตอบสนองต8อสิ่งแวดลอม ที่บุคคลอื่นรับรูและตอบสนองได ส8วนจอร6จ
และจอนส6 (George and Jones, 2005: 39) ยังใหความหมายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ ไวว8าคือ รูปแบบ
ของวิถีทางต8าง ๆ ที่ค8อนขางมั่นคงถาวรที่บุคคลมีความคิด รูสึก และแสดงพฤติกรรม ส8วน ร็อบบินส6
และโคลเตอร6 (2555: 178) ใหความหมายของ บุคลิกภาพ ว8าหมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่
อธิบายเกี่ยวกับบุคคล เช8นเปDนคนเงียบขรึม (Quite) เฉยๆ อดทน (Passive) กาวราว (Aggressive)
ทะเยอทะยาย (Ambitious) เป•ดเผย (Extroverted) ซื่อสัตย6 (Loyal) เครียด (Tense) หรือชอบ
สังคม (Sociable) ในขณะที่ เฟอิสท6 และ เฟอิสท6 (Feist and Feist, 2006: 4) กล8าวว8า บุคลิกภาพ
คือ รูปแบบของลักษณะนิสัยที่ถาวรของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเปDน คุณลักษณะที่เปDนหนึ่งเดียว
ไม8เ ปลี่ย นแปลง ดัง นั้น แต8ล ะบุค คลจึง มีก ารแสดงออกของพฤติกรรมที่แตกต8างกัน นอกจากนั้น
อัลพอร6ต (Allport quoted in Cloninger, 2006: 190) กล8าวว8า บุคลิกภาพเปDนผลจากกลไกที่
เกิดขึ้นภายในร8างกายของมนุษย6 ซึ่งกลไกนั้นเกิดจากร8างกายไดรับรูต8อสิ่งกระตุน แลวสมองจึงสั่งการ
เพื่อตอบสนองต8อสิ่งกระตุ นนั้ น และแสดงออกมาทางพฤติ ก รรม ซึ่ ง การแสดงพฤติ ก รรมนั้นจะมี
ลักษณะที่แตกต8างในแต8ละบุคคล
สําหรับนักวิชาการไทยที่สนใจศึกษาดานบุคลิกภาพ คือสุพานี สฤษฎ6วานิช (2552: 94)
กล8าวว8าลัก ษณะของบุค ลิก ภาพไว คือ 1) บุค ลิก ภาพเปDน ภาพรวมทุกแง8ทุกมุมของบุคคลนั้น
2) บุคลิกภาพสามารถสังเกตไดและวัดได 3) บุคลิกภาพโดยทั่วไปจะคงที่และสม่ําเสมอ เช8นเปDนคน
อารมณ6ผันผวนง8ายเปDนนิจ 4) บุคลิกภาพจะมีทั้งส8วนที่เห็นไดง8าย และส8วนที่อยู8ลึก เช8น สภาวะ
ภายในจิตใจของบุคคลนั้น ๆ และ 5) บุคลิกภาพจะมีทั้งส8วนที่เปDนเหมือน ๆ กัน (Common) และ
ส8วนที่เปDนลักษณะเฉพาะ (Unique) ไม8เหมือนคนอื่น ส8วนนักวิชาการไทยอีกท8าน คือศรีเรือน แกวกังวาล
(2551: 56) ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ไดใหความหมายของบุคลิกภาพไวว8าเปDนลักษณะเฉพาะ
ของตัวบุคคลในดานต8าง ๆ ทั้งส8วนภายนอกและส8วนภายใน ซึ่งถูกหล8อหลอมประสมประสานดวย
พันธุกรรม วัฒนธรรม การเรียนรู วิธีปรับตัวของบุคคล และสิ่งแวดลอมที่เปDนนามธรรมและวัตถุธรรม
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แต8ไม8เปDนสิ่งตายตัว เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากการเรียนรูและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ไม8สามารถ
แยกบุคลิกภาพออกเปDนส8วนได เพราะทุกๆ ลักษณะของบุคลิกภาพต8างมีความสัมพันธ6ต8อกันและมี
ผลกระทบต8อกันเปDนลูกโซ8
จากนิ ย ามดั งกล8 า วขางตนสามารถสรุ ป ความหมายของ บุ ค ลิ กภาพ ไดว8 า หมายถึ ง
ลักษณะเฉพาะของแต8ละบุคคล ที่มีความแตกต8างกัน ลักษณะดังกล8าวมีความเปDนเอกลักษณ6 ค8อนขาง
มั่นคง และมีรูปแบบการตอบสนองต8อสิ่งแวดลอมที่แสดงออกทางอารมณ6 ความรูสึก หรือพฤติกรรมที่
เปDนเอกลักษณ6เฉพาะตัว เช8นบางคนโกรธ จะแสดงพฤติกรรมกาวราว ในขณะที่อีกคนโกรธกับนิ่งเฉย
เปDนตน
ทั้งนี้มีนักวิช าการหลายคนไดใหความสนใจศึ กษาเรื่องบุคลิกภาพ โดยพั ฒนาแนวคิ ด
องค6ประกอบหาประการของบุคลิกภาพ เปDนแนวคิดที่ไดรับความสนใจศึกษาอย8างกวางขวาง ซึ่งมี
จุดเริ่มตนจากการศึกษาของ แกลตัน (Galton, 1884) ที่พยายามรวบรวมคําที่ใชอธิบายลักษณะนิสัย
ของคน ต8อมาในปk ค.ศ. 1936 อัลล6พอร6ต และ อmอดเบิร6ท (Allport and Odbert, 1936) พัฒนา
แนวคิดต8อจาก แกลตัน ทําใหงานออกมาครอบคลุมมากกว8า โดยรวบรวมศัพท6ที่ใชอธิบายบุคลิกภาพ
หรือพฤติกรรมไดมากกว8าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยคํา จาก “Webster’s New International
Dictionnary” แลวสรุปเลือกใชคําเพื่ออธิบายลักษณะนิสัยจํานวนกว8าสี่พันหารอยคํา (Cooper and
Robertson, 1995: 77-78) ต8อมาแคทเทลล6 (Cattell, 1943: 78) ไดใชชุดคําของ อัลพอร6ต และ
อmอดเบิร6ท เปDนจุดเริ่มตนของการศึกษา โดยเพิ่มเติมแนวคิดจากนักจิตวิทยาต8าง ๆ รวมถึงเกณฑ6จาก
จิตวิทยา พยาธิสภาพทางจิต (Psychopathology) สรางเกณฑ6วัดลักษณะบุคลิกภาพจํานวน 171
มาตร จากขอมูลที่รวบรวมได โดยมาตรมีลักษณะเปDนสองขั้ว และจากมาตรทั้งหมดเมื่อนํามาจัดกลุ8ม
ใหมาตรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ6 ก ั น อยู 8 ใ นกลุ 8 ม เดี ย วกั น โดยแคตเทลล6 กล8 า วว8 า มี อ งค6 ป ระกอบ 35
องค6ประกอบ และไดนําองค6ประกอบดังกล8าวไปทําการศึกษาอย8างกวางขวาง (Golderg, 1990:
1216-1217) ขอมูลที่ไดเมื่อนําไปวิเคราะห6องค6ประกอบดวยวิธี Obliquerotational Procedures
(การหมุ น แกนแบบยอมใหองค6 ป ระกอบมีความสัมพันธ6กัน) ปรากฏว8าบุคลิกภาพประกอบดวย
องค6ประกอบประมาณ 20 องค6ประกอบ
ในมิติขององค6ประกอบหาประการของบุคลิกภาพนั้น มีนักวิชาการต8างประเทศหลาย
ท8านที่สนใจศึกษาองค6ความรูดานบุคลิกภาพ เช8น โกลด6เบิร6ก (Goldberg, 1990: 1217) ใหทัศนะ
เกี่ยวกับแนวความคิดองค6ประกอบหาประการของบุคลิกภาพ ว8าแนวคิดองค6ประกอบหาประการของ
บุคลิกภาพมีรากฐานมาจากการศึกษาตัวแปร 35 องค6ประกอบของ แค็ตเทลล6 ซึ่งเมื่อนําตัวแปร
ทั้งหมดมาวิเคราะห6ดวยวิธี Orthogonal rotational methods (การหมุนแกนแบบใหองค6ประกอบ
ไม8มีความสัมพันธ6กัน ) จะไดองค6ป ระกอบ 5 องค6ป ระกอบ ซึ่ง เปDน ตัวแทนของตัวแปรทั้งหมด มี
นั ก จิ ต วิ ท ยาหลายท8 า นไดทํ า การศึ ก ษาและสรุ ป องค6 ป ระกอบของบุ ค ลิ ก ภาพว8 า ประกอบดวย
องค6ประกอบ คือ 1) ความแปรปรวน (Surgency) หรือการแสดงออก (Extraversion) 2) การ
ยอมรับผูอื่น (Agreeableness) 3) การมีสติ (Conscientiousness) หรือความน8าเชื่อถือไวใจได
(Dependability) 4) ความมั่นคงทางอารมณ6 (Emotion Stability) และ 5) สําหรับองค6ประกอบที่หา
มีนักจิตวิทยาที่ทําการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นที่ต8างกัน ในหลายมิติ โดยระบุว8าองค6ประกอบนี้คือ
วัฒนธรรม (Culture) (Tupes and Christal, 1961; Norman, 1963; Chaplin and Buckner,
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1988) ความเป•ด กวาง (Openness) (Costa and McCrae, 1995) หรือเป•ดรับประสบการณ6
(ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 181) หรือสติปGญญา (Intellect) (Goldberg, 1990)
นอกจากนั้น ยัง มีนัก วิช าการท8า นอื่น ๆ ที่ส นใจศึก ษาองค6ป ระกอบหาประการของ
บุคลิกภาพ คือ ทูพส6 และ คริสตัล (Tupes and Christal, 1961) กล8าวถึงองค6ประกอบหาประการ
ของบุคลิกภาพว8าประกอบดวย 1) ความแปรปรวน (Surgency) 2) การยอมรับผูอื่น (Agreeableness)
3) ความไววางใจพึ่งพาได (Dependability) 4) ความมั่นคงทางอารมณ6 (Emotional Stability)
5) วัฒนธรรม (Culture) นอร6 แ มน (Norman, 1963) กล8 า วถึ ง องค6 ป ระกอบหาประการของ
บุคลิกภาพว8าประกอบดวย 1) การแสดงออก (Extraversion or Surgency) 2) การยอมรับผูอื่น
(Agreeableness) 3) การมี ส ติ (Conscientiousness) 4) ความมั่นคงทางอารมณ6 (Emotion
stability) 5) วัฒนธรรม (Culture) ในขณะที่ ดิกแมน (Digman, 1989) กล8าวว8า องค6ประกอบที่
สําคัญหาประการของบุคลิกภาพคือ 1) การแสดงตัว เก็บ ตัว (Extraversion / Introversion)
2) ความสุภาพอ8อนโยน (Agreeableness) 3) ความซื่อตรงต8อหนาที่(Conscientiousness) 4) ความ
มั่นคงทางอารมณ6 (Emotional Stability) และ 5) สติปGญญา (Intellect)
โกลด6เบิร6ก (Goldberg, 1990) สรุปองค6ประกอบหาประการของบุคลิกภาพประกอบดวย
องค6ประกอบ 1) ความแปรปรวน (Surgency) 2) การยอมรับผูอื่น (Agreeableness) 3) การมีสติ
(Conscientiousness) 4) ความมั่นคงทางอารมณ6 (Emotion Stability) 5) สติปGญญา (Intellect)
คอสตา และ แมกแคร6 (Costa and McCrae, 1976) ไดร8วมกันพัฒนาองค6ประกอบสามประการของ
บุ ค ลิ ก ภาพองค6 ป ระกอบเหล8 า นั้ น ไดแก8 1) ความหวั่ น ไหว (Neuroticism) 2) การแสดงออก
(Extraversion) 3) ความเป•ด กวาง (Openness) และต8อ มาพัฒ นาเพิ่ม อีก สององค6ประกอบคือ
การยอมรับผูอื่น (Agreeableness) และ การมีสติ (Conscientiousness)
สํ า หรั บ นั ก วิ ช าการไทย รั ง สรรค6 ประเสริ ฐ ศรี (2548) กล8 า วว8 า ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality Tratis) เปDนบุคลิกภาพที่มีลักษณะค8อนขางถาวรที่อธิบายถึงพฤติกรรมเฉพาะอย8างของ
บุคคล จากการวิจัยพฤติกรรมองค6การโดยใชแบบทดสอบบุคลิกภาพที่มีมาตรฐาน (Standardized
personality tests) เพื่อพิจารณาถึงลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลในเชิงบวกและเชิงลบ จึงทําใหได
มิติข องบุ ค ลิ ก ภาพ 5 ประการ (Big five personality dimensions) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การเป•ด เผย (Extraversion) หมายถึง บุคลิกภาพที่ช อบเขาสังคม ช8า งพูด ช8า งคุย และชอบ
แสดงออก เปDนลัก ษณะของบุค คลที่จ ะมีค วามกาวหนาในดานงานขายและตํา แหน8ง งานบริหาร
2) การประนีประนอม (Agreeableness) หมายถึง บุคลิกภาพที่มีจิตใจดี พรอมจะใหความร8วมมือ
และเปDนที่น8าไววางใจ 3) ลักษณะยึดมั่นในหลักการ (Conscientiousness) หมายถึง บุคลิกภาพที่มี
ความรับผิดชอบ มีหลักการเหตุผล ยืนหยัด และมุ8งความสําเร็จ ตัวอย8างของอาชีพที่มีบุคลิกภาพ
ลั ก ษณะนี้ ไดแก8 วิ ศ วกร ตํา รวจ ผู บริ ห าร พนั ก งานขาย และพนั ก งานที่มีทักษะและกึ่งทักษะ
4) ความมั่นคงทางอารมณ6 (Emotional stability) หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงบุคลิกภาพที่สงบ เช8น
ไม8วิตกกังวล มีความรูสึกปลอดภัย และผ8อนคลาย 5) เป•ดใจสู8การเรียนรู (Openness to experience)
หมายถึง บุคลิกภาพที่แสดงถึงการมีจินตนาการความอยากรูอยากเห็น และใจกวาง
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อย8างไรผูวิจัยไดนําแนวคิด ดานองค6ประกอบทั้งหาประการของบุคลิกภาพ ของ ร็อบบินส6
และโคลเตอร6 (2555: 180-181) และนักวิชาการต8าง ๆ มาประยุกต6ใชในการศึกษาเพื่อใชกําหนดเปDน
สถานการณ6ต8าง ๆ ที่พนักงานบริหารงานลูกคาตองเผชิญ ดังอธิบายไดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค6ประกอบหาประการของบุคลิกภาพ
องค)ประกอบ
ความชอบสังคม
(Extraversion)
ความออมชอม ผ8อนตาม
(Agreeableness)
จิตสํานึกดี
(Conscientiousness)
ความมั่นคงทางอารมณ6
(Emotional Stability)
ความเป•ดรับประสบการณ6
(Openness to
Experience)

รายละเอียด

ชอบเขาสังคม (Sociable) ช8างพูดช8างคุย (Talkative) เอะอะเสียง
ดัง (Assertive)
สุภาพเรียบรอย (Courteous) นิสัยดี (Good Nature) เห็นอกเห็น
ใจ (Empathic) เอาใจใส8 (Caring) และน8าไววางใจ (Trusting)
มีความรับผิดชอบ (Responsible) พึ่งพาอาศัยได (Dependable)
มีความอดทน (Persistent) และมุ8งมั่นในความสําเร็จ
(Achievement Oriented)
สุขุม (Calm) กระตือรือรน (Enthusiastic) มั่นคง (Sucure)
ประสาท (Nervous) กดดัน (Depressed)
ช8างจินตนาการ (Imaginative) มีอารมณ6ศิลป•น (Artistically
Sensitive) มีสติปGญญา (Intellectual) และอยากรูอยากเห็น
(Curious)

ที่มา: ร็อบบินส6 สตีเฟน พี. และ คอลเตอร6 แมร6รี, การจัดการและพฤติกรรมองค)การ, พิมพ6ครั้งที่ 8,
แปลจาก Management, แปลโดย วิรัช สงวนวงศ6วาน (กรุงเทพฯ: เพียร6สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดชัยน8า,
2555), 180-181.
จากแนวคิดองค6ประกอบหาประการของบุคลิกภาพขางตนจะเห็นไดว8ามีนักจิตวิทยา
หลายท8านที่ทําการศึกษาเพื่อคนหาองค6ประกอบหลักของบุคลิกภาพแมว8าชื่อขององค6ประกอบของ
บุ ค ลิ ก ภาพจะแตกต8 า งกั น ในแต8 ล ะแนวคิ ด แต8 ห ลั ก การสํ า คั ญ ขององค6 ป ระกอบหาประการของ
บุคลิกภาพและการมีอยู8ขององค6ประกอบหาประการของบุคลิกภาพนั้นปรากฏใหเห็นอย8างชัดเจนใน
การวิจัยทั้งหมดซึ่งผูวิจัยไดนําไปเปDนแนวทางในการพิจารณาถึงมิติของความสัมพันธ6ของบุคลิกภาพ
กับความสําเร็จในการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรม
โฆษณาต8อไป
6. แนวความคิดดานการสื่อสารองค)การ
การพัฒนาทัก ษะการสื่อ สารของบุค ลากร เปDน ปGจ จัย สํ า คัญ ของการศึกษาองค6การ
การจัดการ และพฤติกรรมองค6การ ทั้งนี้เพราะในองค6การมีความหลากหลายของบุคลากร (วันชัย มีชาติ,
2556: 137) ที่ตองการสื่อสารเปDนสื่อกลางของการติดต8อสื่อสาร อย8างไร อรอนงค6 สวัสดิ์บุรี (2555:
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105-106) สรุปความหมายของการสื่อสารจากนักคิดเหล8านี้คือ โรเจอร6สและชูเมกเกอร6 (Rogers and
Shoemaker, 1971) เบเรลสันและสไตเนอร6 (Berelson and Steiner, 1964) ออสกูด (Osgood,
1954) รวมถึง แดนซ6และลาร6สัน (Dance and Larson, 1976) ไวว8า เปDนการถ8ายทอดสารจากผูส8ง
สารไปยังผูรับสารโดยผ8านสื่อ ผ8านความคิดของผูส8งสารเปDนคําพูดหรือสัญลักษณ6ไปยังผูรับสาร ใน
ลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางระหว8างผูส8งสารกับผูรับสาร ผ8านสื่อต8าง ๆ เช8นคําพูด ท8าทาง
รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส6ต8าง ๆ จากการศึกษาของ กอร6เก็ม (Görkem, 2014: 859-861) กล8าวว8า
การสื่อสารองค6การเปDนเครื่องมือขององค6การ ในการชี้นํากิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดของขององค6การ
รวมถึงการแนะนําแนวทางการสื่อสารของหน8วยงานอื่นๆ ซึ่งคาบเกี่ยวตั้งแต8ภาพลักษณ6ขององค6การ
ความสัมพันธ6กับภายนอกและภายในองค6การ ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 132) ใหความหมาย
ของการสื่อสารไวว8า คือการถ8ายโอนและการทําความเขาใจในความหมาย ส8วนแมคเชน และฟอน
กลินาว (McShane and Von Glinow, 2005: 324) ใหความหมายของการสื่อสารว8า หมายถึง
กระบวนการส8งผ8านข8าวสาร และการทําความเขาใจกันระหว8างคนสองคนขึ้นไป เบลช6และเบลช6
(Belch & Belch, 2004: 5) ใหความหมายว8า การสื่อสาร คือ การที่ผูส8งและผูรับ ทําการส8งผ8าน
ขอมูลข8าวสาร แลกเปลี่ยนความคิด หรือกระบวนการทําความเขาใจความหมายร8วมกันนั่นเอง โดย
สรุปแลวการสื่อสาร หมายถึงกระบวนการที่ผูส8งสารกับผูรับสารใชเปDนเครื่องมือ เพื่อทําความเขาใจใน
ความหมาย ของขอมูลข8าวสาร ที่ทั้งสองฝiายดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ผ8านสื่อต8าง ๆ เช8น
คําพูด ท8าทาง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส6ต8าง ๆ
การสื่อสารว8ามีความสําคัญต8อผูบริหารและองค6การ ตามที่ร็อบบินส6และโคลเตอร6 ได
กล8าวไวว8าการสื่อสารทําหนาที่สําคัญต8อผูบริหารและองค6การ 4 ประการคือ 1) ควบคุมพฤติกรรมของ
พนักงาน ในสายการบังคับบัญชาของทุกองค6 การ 2) จูงใจพนักงาน เพราะผูบริหารตองอธิบาย
รายละเอียดของงาน ในการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา 3) เปDนสิ่งที่พนักงานใชสําหรับพูดคุย
แสดงความรูสึกต8าง ๆ รวมถึงใชปรับทุกข6สุขกัน และ 4) ใชแลกเปลี่ยนขอมูลข8าวสาร ที่เกี่ยวกับงาน
หน8วยงาน เพื่อนร8วมงาน สิทธิประโยชน6 และขอมูลข8าวสารอื่นๆ ส8วนจอร6จและโจนส6 (George &
Jones, 2005: 438-440) กล8าวว8าการสื่อสารในองค6การนั้นมีหนาที่ 4 ประการคือ 1) การใหความรู
แก8สมาชิกองค6การ 2) การจูงใจสมาชิกในองค6การ เพราะใชเปDนศูนย6กลางในการจูงใจ 3) การควบคุม
และการประสานงานกิจกรรมของกลุ8ม และ 4) การแสดงความรูสึกและอารมณ6
การสื่อสารจะประสบความสําเร็จไดนั้น ผูสื่อสารจําเปDนตองกําหนดวัตถุประสงค6ของการ
สื่อสารใหชัดเจน สามารถจําแนกวัตถุประสงค6ข องการสื่ อ สารตามผูส8งสารและผูรับสารไดดังนี้คือ
วัตถุประสงค6ของผูส8งสาร ประกอบดวย 1) เพื่อแจงใหทราบ (Inform) หมายถึง ผูส8งสารตองการ
สื่อสารเพื่อที่จะบอก แจงหรือชี้แจงข8าวสาร เรื่องราว เหตุการณ6 สถานการณ6 ขอมูล หรือสิ่งต8าง ๆ ที่
ตองการใหผูรับสารรับรูหรือเกิดความเขาใจ 2) เพื่อสอนหรือใหการศึกษา (teach or education)
หมายถึง ผูส8งสารตองการที่จะสอนวิชาความรูหรือเรื่องราวที่เปDนลักษณะเชิงวิชาการ เพื่อใหผูรับสาร
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 3) เพื่อสรางความพอใจหรือใหความบันเทิง (pleasantness or entertainment)
หมายถึง ผูส8งสารตองการใหผูรับสารเกิดความรื่นเริง บันเทิงใจจากสารที่ผูสื่อสารส8งออกไป ทั้งใน
รูปแบบการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท8าทาง และ 4) เพื่อเสนอหรือเพื่อจูงใจ (propose or
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persuade) หมายความว8า ผูส8งสารทําการเสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต8อผูรับสาร และตองการจูงใจให
ผูรับสารเกิดความคลอยตามหรือยอมรับและปฏิบัติตาม
ส8วนวัตถุประสงค6ของผู รับ สาร ประกอบดวย 1) เพื่อทราบ (understand) หมายถึง
การที่ผูรับสารเขาร8วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อรับทราบเรื่องราวข8าวสาร เหตุการณ6หรือขอมูลที่
ผูส8งสารแจงหรือชี้แจง 2) เพื่อเรียนรู (learn) หมายถึงการแสวงหาความรูเพิ่มเติมของผูรับสารจาก
การสื่ อ สาร โดยเนื้ อ หารสาระของสารนั้ น เกี่ ย วกั บ ความรู และวิ ช าการ 3) เพื่ อ หาความพอใจ
(pleasantness) หมายถึงการรับสารเพื่อความบันเทิง ตองการความผ8อนคลาย และความสบายใจ
ใหกับตนเอง และ 4) เพื่ อ ตั ด สิ น ใจ (decide) หมายถึ ง การรับขอมูล ข8าวสาร ความรู รวมถึง
ขอเสนอแนะหรือ สิ่ง จูง ใจจากผู ส8ง สารแลวผู รับ สารนําขอมูลต8าง ๆ เหล8านั้นมาเปDนปGจจัยช8วยการ
ตัดสินใจใหกระทําการอย8างใดอย8างหนึ่ง
อย8างไรการสื่อสารสามารถจําแนกเปDนองค6ประกอบสําคัญๆ ได 4 ประการ ตามที่กอร6ดอน
และคณะ (Gordon et al, 1990: 319) กล8าวไวว8าประกอบดวย ผูส8งสาร (Sender) คือผูที่ทําการส8ง
ขอมูลข8าวสารไปยังผูอื่น สาร (Message) คือสิ่งที่ตองการใหผูอื่นรู ซึ่งเปDนไดทั้งขอมูล ความคิดและ
ความรูสึก รวมถึงความเชื่อ สื่อ (Communication channel) คือช8องทางที่ใชในการติดต8อกัน
ระหว8างผูส8งและผูรับ และ ผูรับสาร (Receiver) คือผูที่ผูส8งตองการใหรับรูขอมูลข8าวสารนั่นเอง
ในขณะที่ ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555) กล8าวว8าการติดต8อสื่อสารระหว8างบุคคลนั้น มีองค6ประกอบ
7 ส8วนคือ 1) ผูส8งข8าวสาร (Sender) 2) ข8าวสารที่ตองการส8ง (Message) 3)การแปลงข8าวสารที่
ตองการส8งเปDนขอความหรือคําพูดหรือสัญลักษณ6 (Encoding) 4) ช8องทางหรือสื่อที่ใชส8งข8าวสาร
(Medium) 5) ผูรับข8าวสาร (Receiver) 6) การแปลงข8าวสาร หรือการตีความ หรือการทําความเขาใจ
ข8าวสารที่ไดรับ (Decoding) และ7) การยอนกลับ (Feedback)จากผูรับข8าวสาร (Robbins and
Coulter, 2008: 133) ส8วนขนิษฐา จิตชินะกุล (2557: 3-10) กล8าวว8า การสื่อสารมี 5 องค6ประกอบหลัก
คือ ผูส8งสาร ตัวสาร สื่อ ผูรับสาร และ ผลของการสื่อสาร
ในกระบวนการสื่อสารนั้นบทบาทของผูส8งสาร เช8นการคัดเลือกประเภทของขอความ
การวิเคราะห6ผูรับสาร การใชมุมมองของตนเอง การเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับ การขจัดสิ่งรบกวน
การสื่อสาร ในขณะที่บทบาทของผูรับสาร คือผูฟGง ผูอ8านหรือผูสังเกตการณ6ในกระบวนการสื่อสสาร
เช8นการฟGงหรืออ8านอย8างรอบคอบ การเป•ดรับความแตกต8างของผูส8งสารและความคิดใหม8 ๆ การจด
บันทึก การเตรียมกาตอบกลับไปยังผูส8งสามรใหเหมาะสม การถามคําถามเพื่อใหขอความมีความ
ชัดเจน ในขณะเดียวกัน ผูส8งสารตองมีคุณสมบัติและความสามารถดังต8อไปนี้ดวย คือ มีความสามารถ
ในการเลือกใชประเภทและช8องทางของการสื่อสารไดอย8างเหมาะสม ว8าจะเลือกใชการพูด หรือการ
ไม8ใชคําพูด รวมถึงเลือกช8องทางที่เหมาะสม เช8น อีเมล6 สนทนาทางโทรศัพท6 กระประชุมดวยตัวเอง
เปDนตน มีความสามารถวิเคราะห6ผูรับสารตามทัศนะของตนเอง ใน 4 เรื่องคือ ความรู ความสนใจ
ทัศนคติ และปฏิกิริยาทางอารมณ6 มีความสามารถในการใชมุมมองของตัวเอง จากการที่มีความเขาใจ
ผูรับสารไดตรงประเด็น จากการเรียนรูผูรับสารในเรื่องเหล8านี้คือ การวิเคราะห6ผูรับสาร ความรู ความ
สนใจ ทัศนคติ และปฏิกิริยาทางอารมณ6 มีการเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับจากผูรับสาร และ
สามารถขจัดสิ่งรบกวนการสื่อสาร ที่เปDนปGจจัยใดๆ ที่เปDนอุปสรรคต8อความสําเร็จ เช8น การเลือกใชคํา
การใหความหมายโดยนัยและขอสรุป เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคําไวยากรณ6และโครงสราง
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ประโยค การเลือกประเภทของข8าวสาร ลักษณะของผูส8งสาร ปGจจัยสิ่งแวดลอม ความสามารถของ
ผูรับสาร การฟGง เปDนตน
นอกจากนั้นนักวิชาการ กล8าวถึงรูปแบบของการสื่อสารว8า การติดต8อสื่อสารระหว8าง
บุคคล (Interpersonal Communication) เปDนการติดต8อสื่อสารระหว8างสมาชิกภายในกลุ8ม หรือ
ระหว8างกลุ8มเพื่อสื่อความหมาย ถ8ายทอดความคิดซึ่งกันและกัน มีวิธีการสื่อสาร 3 รูปแบบ (พิบูล ที
ปะปาล, 2555: 205-206) คือ (1) การสื่อสารทางวาจา (Oral Communication) (2) การสื่อสาร
ทางการเขี ย น (Written Communication) และ(3) การสื่ อ สารโดยไม8ใชคําพูด (Nonverbal
Communication) ส8ว นร็อ บบิน ส6แ ละโคลเตอร6 (2555) แบ8ง การติด ต8อ สื่อ สารขององค6การ
(Organizational Communication) ออกเปDน 2 เรื่องคือ การติดต8อสื่อสารแบบเปDนทางการและไม8
เปDนทางการ (Formal and Informal Communication Flow) และเครือข8ายของการสื่อสาร
(Communication Network) และสรุปการสื่อสารแบบเปDนทางการหมายถึงการติดต8อสื่อสารตาม
สายบังคับบัญชา หรือที่เกี่ยวกับหนาที่ในองค6การ ในขณะที่วันชัย มีชาติ (2556: 142-145) และพิบูล
ทีปะปาล, (2555: 207) กล8าวว8าเปDนวิธีการสื่อสารที่ใชโครงสรางขององค6การ รูปแบบการทํางานและ
วิธีปฏิบัติใ นองค6ก าร ซึ่ง มีทั้ง การสื่อ สารจากบนลงล8าง และจากล8างขึ้นบน หรือมีทั้งแนวดิ่งและ
แนวนอน
สําหรับการติดต8อสื่อสารแบบไม8เปDนทางการนั้น ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 136)
กล8าวว8าคือการติดต8อสื่อสารที่ไม8ไดเปDนตามโครงสรางของสายการบังคับบัญชา เช8น การสนทนาใน
เรื่องอื่นๆ เรื่องส8วนตัว เปDนตน วันชัย มีชาติ (2556: 145) และ พิบูล ทีปะปาล (2555: 209) กล8าว
ว8า การสื่อ สารแบบไม8เ ปDน ทางการมัก อาศัย ความสัมพัน ธ6ระหว8างบุคคลในองค6การ ที่ไม8มีรูปแบบ
ตายตัว ซึ่ง ขึ้น อยู8กับ สภาพของแต8ล ะกลุ8ม หรือ องค6ก าร ไม8มีร ะเบีย บแบบแผนที่แน8นอนชัดเจน
เชื่อมโยงติดต8อกันเหมือนเถาองุ8น (The Grapevine) ร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 136-142)
ไดแบ8งรูปแบบทิศทางของการสื่อสารภายในองค6การออกเปDน 4 รูปแบบ คือ (1) แบบบนลงล8าง
(Downward) คือการติดต8อสื่อสารจากผูบิหารสู8ผูใตบังคับบัญชา (2) แบบล8างขึ้นบน (Upward) คือ
การติดต8อสื่อสารจากผูใตขึ้นไปสู8ผูบริหาร (3) แบบแนวราบ (Lateral) คือการติดต8อสื่อสารระหว8าง
พนักงานในระดับเดียวกัน และ (4) แบบทแยงมุม (Diagonally)คือการติดต8อสื่อสารขามแผนก และ
ขามระดับสายการบังคับบัญชา ที่อยู8ในองค6การเดียวกัน นอกจากนั้นไดกล8าวถึงวิธีการติดต8อสื่อสาร
ระหว8า งบุค คลนั้น ผู นํา สามารถเลือ กไดหลายวิธีน อกเหนือ จากการพูด และการเขียน เช8น การ
เผชิญหนากัน (Face-to-face) การใชโทรศัพท6 การประชุมกลุ8ม การนําเสนอ การบันทึกขอความ การ
ส8งทางไปรษณีย6 การใชโทรสาร การใชสิ่งตีพิมพ6ในรูปข8าวสารต8าง ๆ ของบริษัท การใชเทปภาพและ
เสียง การใชทางอินเตอร6เน็ต การประชุมทางไกลผ8านระบบวิดีทัศน6 รวมถึงการใชภาษามือ ภาษากาย
เปDนตน (ร็อบบินส6และโคลเตอร6, 2555: 133-134) ซึ่งสอดคลองกับ เมน (Men, 2015: 461-471)
กล8าวว8า ผูบริการควรใชเครื่องมือในการสื่อสารที่มีความหลากหลาย ผูนําตั้งแต8แบบดั้งเดิม เช8น แบบ
การเผชิญหนา (Face-to-face) สื่อสิงพิมพ6 อีเมล6 โทรศัพท6 จนไปถึงสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม8 เช8น
บล็อก (Blogs) เครือข8ายสังคมออนไลน6 (Social Network) เครือข8ายภายในองค6การ (Intranet)
ระบบการส8งขอความแบบโตตอบทันทีทันใด (Instant Message System) รวมถึงการประชุมทางไกล
ผ8านระบบวิดีโอ (Video /teleconferences) เปDนตน
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ทั้งนี้ การติด ต8อสื่อสารในองค6 การนั้ นมั กเผชิญ กับ ปG ญหาหรืออุ ปสรรคที่ ส8 งผลต8 อการ
ติดต8อสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Barriers to Effective Communication) ตามที่จอร6จโจนส6 (George
& Jones, 2005: 448-453) กล8าวไวว8าเกิดจากปGจจัยต8าง ๆ ดังนี้ การกรองข8าวสารและการบิดเบือน
ขอมูล (Filtering and Information Distortion) การฟGงที่ไม8ดี (Poor Listening) ข8าวลือและ
เสนทางการสื่อสารแบบเถาองุ8น (Rumors and the Grapevine) ความหลากหลายของแรงงาน
(Workforce Diversity) และความแตกต8างดานลีลาการใชภาษาระหว8างวัฒนธรรม (Differences I
Cross-Cultural Linguistic Styles) สอดคลองกับแนวคิดของร็อบบินส6และโคลเตอร6 (2555: 135136) กล8า วว8า อุป สรรคของการติด ต8อ สื่อ สาระหว8า งบุค คลอย8า งมีป ระสิท ธิภ าพ ประกอบดวย
การกรองขอมูลใหบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง (Filtering) การเลือกรับรูข8าวสาร (Selective Perception)
อารมณ6ความรูสึก (Emotion) การไดรับขอมูลข8าวสารมากเกินไป (Information Overload) การ
ต8อตาน (Defensiveness) ปGญหาของภาษา (Language) และวัฒนธรรมประจําชาติ (National
Culture)
ทางดานกอร6ดอนและคณะ (Gordon et al, 1990: 371-373) กล8าวถึงปGญหาของการ
ติดต8อสื่อสารว8าประกอบดวย (1) อุปสรรคดานเทคนิค (Technical Barrier) ซึ่งประกอบดวยเรื่อง
ระยะเวลา (Timing) ขอมูลที่มากเกินไป (Information Overload) ความแตกต8างทางวัฒนธรรม
(Culture Differences) (2) อุปสรรคดานภาษา (Language Barriers) ไดแก8เรื่อง ความหมายของคํา
(Semantics) คําศัพท6ที่เลือกใช (Vocabulary) (3)อุปสรรคดานจิตวิทยา (Psychological Barrier) มี
หลายประการคือ การกรองขอมูล (Filtering) ขาดความใจกวางเป•ดเผยและความเชื่อถือไววางใจ
(Lack of Trust and Openness) ความคาดหวัง (Expectation) ความอิจฉา (Jealously) การ
ครอบงําทางความคิด (Preoccupation) การรับรูที่แตกต8างกัน (Perception Difference) และ
สิ่งรบกวน (Noise) ปGญหาต8าง ๆ เหล8านี้จะเกิดขึ้นเสมอในการติดต8อสื่อสารระหว8างกัน และส8งผลให
เกิดปGญหาอื่นๆตามมา เช8น เกิดความเขาใจผิด การดําเนินงานไม8บรรลุตามเปFาหมาย ปGญหาความ
ขัดแยงระหว8างพนักงาน เปDนตน ลวนส8งผลต8อประสิทธิผลขององค6การ
อย8างไรก็ตามนักวิชาการต8าง ๆ ไดเสนอแนวคิดเพื่อแกไขอุปสรรครวมทั้งเปDนแนวทาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต8อสื่อสาร โดยใชวิธีต8าง ๆ ดังนี้ การใหโอกาสผูรับข8าวสารโตกลับ
(Use Feedback) การเลื อ กใชภาษาที่ ง8 า ยๆ (Simplify Language) การตั้ ง ใจรั บ ฟGง (Listen
Actively) ระงับการมีอารมณ6และความรูสึก (Constrain Emotions) สังเกตอากัปกิริยาของคู8สนทนา
(Watch Nonverbal Cues) (ร็อบบินส6และโคลเตอร6, 2555: 136) ในขณะที่ แฮร6ริส (Harris, 2002:
313-321) กล8าวถึงแนวคิดของเดอวิโต (DeVito) ดานการพัฒนาการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพใน
แนวทางที่มุ8งความสําเร็จไวว8าประกอบดวย (1) ความมั่นใจ หมายถึงการแสดงออกถึงความมั่นใจ ไม8มี
ความวิตกกังวล ไม8กลัว หรือเขินอาย และผ8อนคลาย (2) การสรางความใกลชิดและความเปDนกันเอง
กับคู8สนทนา ดวยการใชทักษะการสื่อสารดวยภาษากาย เช8น การสบสายตาคู8สนทนา การยิ้ม หรือใช
ภาษาพูด โดยการเรียกชื่อคู8สนทนา กล8าวคําชมเชย รวมถึงการมีปฏิกิริยาตอบกลับ ดวยการทวนสรุป
สิ่งที่อีก ฝiา ยหนึ่ง พูด การตั้ง คํา ถาม เปDน ตน (3) การบริห ารปฏิสัม พัน ธ6 เช8นการใส8ใจคู8สนทนา
การแสดงบทบาทเปDนทั้งผูพูดและผูฟGงอย8างเหมาะสม การเป•ดโอกาสใหคู8สนทนาติดต8อแลกเปลี่ยน
เปDนตน (4) การแสดงออก หมายถึง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธ6ระหว8างบุคคล เช8น การฟGงอย8างตั้งใจ
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การทบทวนสรุป และตั้งคํา ถามที่เ หมาะสม (5) การปรับ เขาหาผู อื่น โดยการใหความสนใจสิ่งที่คู8
สนทนากําลังพูด การรับรูถึงความสําคัญของคู8สนทนา ผ8านการแสดงออกทางอวัจนภาษา เช8น การ
สบตา การพยักหนา การยิ้ม รวมถึงการแสดงออกทางสีหนาอื่นๆ และผ8านทางวัจนภาษาโดยการถาม
ความคิดเห็น การแสดงความเห็นดวยกับความคิดเห็นของอีกฝiาย และการเป•ดโอกาสใหอีกฝiายแสดง
ความรูสึกของตนเอง
ในมุมมองของซิลัคยี และมาร6ค (Szilagyi and Marc, 1990: 502-504) กล8าวว8าการลด
ขอผิด พลาดของการติด ต8อ สื่อ สาร การสรางระบบการติด ต8อ สื่อ สารที่ในองค6การมีหลายวิธี คือ
(1) การติดตามผลและการใหขอมูลยอนกลับ (Follow-up and Feedback) (2) การใชการสื่อสาร
หลายช8องทาง (Parallel Channels) (3 ) การกําหนดระยะเวลา (Timeline) (4) การเลือกใชระดับ
ของคําและความหมายที่ง8าย (Simplify Language) (5) การมีศูนย6กลางขอมูล (Information Center)
(6) การใหรูเท8าที่จําเปDน (the Exception Principle and the Need to Know) (7) การกําหนด
ธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร และ(8) การฟGงอย8างตั้งใจ (Listen Actively) ทางดานนักวิชาการ
ของไทย อนัน ต6 พัน นึก (2554: 382) กล8า วว8า ปGจ จัย ของความสํา เร็จ ในการสื่อสาร ประกอบดวย
(1) ความเขาใจในเรื่องที่ตองการสื่อ (2) การพิจารณาวัตถุประสงค6ที่แทจริงของการสื่อสารแต8ละครั้งว8า
ตองการใหเกิดผลอย8างไร (3) คํานึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสมของเวลา บรรยากาศสภาพแวดลอม
ของการสื่อสาร (4) วางแผนการสื่อ สารอย8า งเหมาะสม (5) การรับรูความรูสึกของผูรับข8าวสาร
(6) การใชน้ําเสียง ความหนักแน8น ความดังของเสียงที่ใชในการสื่ออย8างเหมาะสม (7) การติดตามผล
การสื่อสารว8าผูรับสารมีความเขาใจเพียงใด (8) การกระทําใหสอดคลองกับที่ไดสื่อสารขอความไว
(9) การเปDนผูฟGงที่ดี นอกจากนั้น ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557: 17-21) กล8าวว8าปGจจัยที่ทําใหการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพนั้นเมื่อพิจารณาในมิติของผูส8งสาร ประกอบดวย (1) ทักษะการสื่อสาร คือ ความสามารถ
ในการพูด การเขีย น การอ8า น การฟGง และทักษะการใชภาษากายที่เหมาะสมประกอบการสื่อสาร
(2) ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูส8งสารต8อสิ่งใดสิ่งหนึ่งขณะที่สื่อสาร เช8นทัศนคติต8อ
ตนเอง ทัศนคติต8อเรื่องที่จะสื่อสาร และทัศนคติต8อผูรับสาร (3) ความรู คือผูส8งสารควรมีความรูความ
เขาใจในเรื่องที่จะสื่อสาร (4) สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งตองสามารถปรับหรือประยุกต6
วิธีการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณ6และการยอมรับของผูรับสาร (5) ขอบเขตประสบการณ6ทั้ง
ของผูส8งสารและผูรับสาร ถามีประสบการณ6หรือการเรียนรูที่คลายกันก็ส8งผลใหการสื่อสารนั้นประสบ
ผลสําเร็จ
ในขณะที่ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2556: 125-126) กล8าวถึงหลักสําคัญของการสื่อสาร
7 ประการ (7C’s Communication) ที่ควรคํานึงถึงเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร ประกอบดวย
(1) ความน8าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึงความน8าเชื่อถือของผูส8งสาร เนื้อหาสาร รวมถึงการนําเสนอ
สารนั้น (2) เนื้อหาสาระ (Content) ที่ส8งไปยังผูรับสาร ควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ในการรับรูและตีความ ตลอดจนสอดคลองกับความเชื่อและทัศนคติในสังคม และวัฒนธรรมของผูรับสาร
(3) บริบททางการสื่อสาร (Context) คือสถานการณ6หรือสภาพแวดลอมทางการสื่อสาร ที่มีลักษณะ
เอื้อต8อการสื่อสาร (4) ความชัดเจน (Clarity) ของเนื้อการสารที่ส8งไปยังผูรับสารควรมีความชัดเจน
เขาใจง8าย ไม8ซับซอน (5) ความสามารถในการสื่อสาร (Capability) ทั้งในดานผูส8งสารและผูรับสาร
อันไดแก8ทักษะการสื่อสารทางดานการเขารหัส สาร การถอดรหัสสาร การใชความคิด และเหตุผล
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(6) ช8องทางในการสื่อสาร (Channels) เนื่องจากมีความหลากหลาย ผูส8งสารควรเลือกใชสื่อที่มี
ความเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรับสาร และ (7) ความต8อเนื่องและสม่ําเสมอของสาร
(Continuity and Consistency) เพื่อย้ําเตือน และเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติผูรับสาร
สํา หรั บ กอบกาญจน6 วิ เ ศษรั ม ย6 (2556: 26-27) กล8 า วถึ ง หลั ก สํา คั ญ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารที่ผูสื่อสารควรคํานึงถึงประกอบดวย (1) ความน8าเชื่อถือ หมายถึง ความ
น8าเชื่อถือของผูส8งสาร เนื้อหาข8าวสาร และวิธีการนําเสนอ (2) สถานการณ6หรือสภาพแวดลอม
ทางการสื่อสาร ที่เอื้ออํานวยต8อการสื่อสาร (3) เนื้อหาสาระ ที่ส8งไปยังผูรับสารมีความเหมาะสมกับ
ความสามารถในการรับรูและการตีความ (4) ความชัดเจน ของเนื้อหาที่ส8งไปยังผูรับสาร เขาใจง8าย
ไม8ซับซอน (5) ความสามารถในการสื่อสาร ของผูสื่อสาร (6) ช8องทางในการสื่อสาร ผูสื่อสารควรเลือก
ใหเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูรับสาร (7) ความต8อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อย้ําเตือนผูรับสาร
ไม8ใหลืม อย8า งไร ชาติช าย และธีร วัฒ น6 (2558ก: 14-32) กล8า วว8า การพัฒ นาทักษะสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิ ง ผลไดหรื อ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อ สารนั้ น มี อ งค6 ป ระกอบสําคัญๆ คือ
(1) การเลือกใชสื่ออย8างเหมาะสมและหลายช8องทาง (2) การเลือกใชภาษาที่ง8ายๆ และ (3) การตั้งใจ
รับฟGงหรือผูฟGงที่ดี
ทั้งนี้ การติดต8อสื่อสาร นับว8าเปDนสมรรถนะหลักที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารหรือ
ผูนําพึงมี เพราะสามารถใชควบคุมพฤติกรรมของพนักงานในสายการบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวในคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ใชจูงใจพนักงาน เนื่องจากผูบริการตอง
อธิบายถึงรายละเอียดของงาน เปFาหมายงาน วิธีปฏิบัติงานที่ใหไดผลลัพธ6ที่ดี ตลอดจนผลตอบแทน
ต8าง ๆ เมื่อสามารถปฏิบัติงานไดดี เปDนตน (ร็อบบินส6และโคลเตอร6, 2555: 132) นอกจากนั้นการ
สื่อสารยังเปDนปGจจัยที่ผูบริหารในองค6การตองใหความสําคัญและแน8ใจว8าบุคลากรในองค6การสามารถ
เลือกใชการติดตอสื่อสารไดอย8างถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิผลต8อลูกคาเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ผูบริหารเองตองเขาใจในแนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนสามารถนํา ไปปฏิบัติใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค6ขององค6การ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสังเคราะห6แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารออกเปDนประเด็นหลักๆ ประกอบดวย 1) ประเด็นดานการเพิ่มทักษะการสื่อสารของ
ผูสื่อสารและผูรับสาร อันประกอบดวยทักษะการพูด ทักษะการฟGง ทักษะการเขียน ทักษะการอ8าน
รวมถึงทักษะการใชภาษากายใหเหมาะสม 2) ประเด็นดานเนื้อหาของสารที่ตองการสื่อ ที่ตองมีความ
ชัดเจน เขาใจง8าย ไม8ซับซอน 3) ประเด็นดานสื่อหรือช8องทางที่เลือกใช เนื่องจากมีความหลากหลาย
ผูส8งสารควรเลือกใชสื่อที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชี วิตและวั ฒนธรรมของผูรับ สาร และ
4) ประเด็นดานความน8าเชื่อถือของผูส8งสาร เนื้อหาสาร รวมถึงการนําเสนอสาร ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของนักวิชาการ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แนวความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค6การ
นักวิชาการ
รายละเอียดแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
1.ร็อบบินส6 และโคลเตอร6
(1) การใหโอกาสผูรับข8าวสารโตกลับ (Use Feedback) (2)
(2008)
การเลือกใชภาษาที่ง8ายๆ (Simplify Language) (3) การตั้งใจ
รับฟGง (Listen Actively) (4) ระงับการมีอารมณ6และความรูสึก
(Constrain Emotions) (5) สังเกตอากัปกิริยาของคู8สนทนา
(Watch Nonverbal Cues)
2.แฮร6ริส (Harris, 2002)
(1) ความมั่นใจ (2) การสรางความใกลชิดและความเปDนกันเอง
กับคู8สนทนา (3) การบริหารปฏิสัมพันธ6 (4) การแสดงออกทาง
ทักษะการสรางปฏิสัมพันธ6ระหว8างบุคคล (5) การปรับเขาหา
ผูอื่น
3. ซิลัคยี และมาร6ค (Szilagyi (1) การติดตามผลและการใหขอมูลยอนกลับ (Follow-up and
and Marc, 1990)
Feedback) (2) การใชการสื่อสารหลายช8องทาง (Parallel
Channels) (3 ) การกําหนดระยะเวลา (Timeline) (4) การ
เลือกใชระดับของคําและความหมายที่ง8าย (Simplify Language)
(5) การมีศูนย6กลางขอมูล (Information Center) (6) การใหรู
เท8าที่จําเปDน (the Exception Principle and the Need to
Know) (7) การกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร และ
(8) การฟGงอย8างตั้งใจ (Listen Actively)
4. ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557)
(1) ทักษะการสื่อสาร (2) ทัศนคติ (3) ความรู (4) สถานภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรม (5) ขอบเขตประสบการณ6
5. กอบกาญจน6 วิเศษรัมย6
(1) ความน8าเชื่อถือ (2) สถานการณ6หรือสภาพแวดลอมทางการ
(2556)
สื่อสาร (3) เนื้อหาสาระ (4) ความชัดเจน เขาใจง8าย ไม8ซับซอน
(5) ความสามารถในการสื่อสารของผูสื่อสาร (6) ช8องทางในการ
สื่อสาร (7) ความต8อเนื่องและสม่ําเสมอ
6. ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
(1) ความน8าเชื่อถือ (Credibility) (2) เนื้อหาสาระ (Content)
(2556)
(3) บริบททางการสื่อสาร (Context) (4) ความชัดเจน (Clarity)
(5) ความสามารถในการสื่อสาร (Capability) (6) ช8องทางใน
การสื่อสาร (Channels) และ (7) ความต8อเนื่องและสม่ําเสมอ
ของสาร (Continuity and Consistency)
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ตารางแสดงที่ 4 แนวความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค6การ (ต8อ)
นักวิชาการ
รายละเอียดแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
7. อนันต6 พันนึก (2554)
(1) ความเขาใจในเรื่ อ งที่ ต องการสื่ อ (2) การพิ จ ารณา
วัตถุประสงค6ที่แทจริงของการสื่อสารแต8ละครั้งว8าตองการให
เกิดผลอย8างไร (3) คํานึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสมของเวลา
บรรยากาศสภาพแวดลอมของการสื่ อ สาร (4) วางแผนการ
สื่อสารอย8างเหมาะสม (5) การรับรูความรูสึกของผูรับข8าวสาร
(6) การใชน้ําเสียง ความหนักแน8น ความดังของเสียงที่ใชในการ
สื่ออย8างเหมาะสม (7) การติดตามผลการสื่อสารว8าผูรับสารมี
ความเขาใจเพียงใด (8) การกระทําใหสอดคลองกับที่ไดสื่อสาร
ขอความไว (9) การเปDนผูฟGงที่ดี
8. ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ6
คือ (1) การเลือกใชสื่ออย8างเหมาะสมและหลายช8องทาง (2)
และธีระวัฒน6 จันทึก (2559ก). การเลือกใชภาษาที่ง8ายๆ และ (3) การตั้งใจรับฟGงหรือผูฟGงที่ดี
9. เรดซา และคณะ (Redza et (1) ความรู (2) ความไววางใจ
al., 2014)
10. เคสส6เลอร6 และคณะ
(1) การติดต8อ (Contact) (2) การสื่อสาร (Communicate)
(Kessler et al. 2015)
(3) คําถามที่สําคัญ (Core Question) (4) การประสานงาน
(Collaborate) และ(5)การป•ดการสนทนา (Clossing the
Loop)
จากตารางที่ 4 สรุปไดว8าแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพในดาน
ทักษะการพูด ทักษะการฟGง ทักษะการเขียน และทักษะการใชภาษากาย เพื่อใชเปDนแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา นั้นมีรายละเอียดดังนี้
ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ควรคํานึงถึงหลักการพูดดังนี้ (1) การ
เริ่มตนการพูด เช8นการพูดทักทายผูฟGง การเลือกใชคําขึ้นตนที่เหมาะสมกับระดับผูฟGง (2) การนําเขาสู8
เรื่ อง ตองทําใหเกิ ด ความสนใจ เช8 น ใชการกล8 า วนํ า ดวยคํ า ถามเพื่อใหผูฟG งอยากรู คํา ตอบ อยาก
ติดตามเรื่องโดยตลอด (3) ขณะพูด ควรตรึงความสนใจของผูฟGงใหติดตามเรื่องตลอดเวลา ตองมี
ศิลปะการนําเสนอ โดยนําเสนอเรื่องที่มีประโยชน6 น8าสนใจ ทันสมัย เปDนตน และ (4) การจบเรื่องหรือ
การสรุปเรื่อง ใหมีความสัมพันธ6กับเรื่องราวที่นําเสนอ ส8วนทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing
Communication Skills) นั้นโดยทั่วไปมักใชในรูปแบบของการบันทึกช8วยจํา หรือบันทึกขอความ
โดยที่ผูบันทึกตองมีความสามารถดังนี้ (1) ใชภาษาที่ถูกตอง สั้น กระชับ ชัดเจน (2) เขียนครบถวน
ตรงประเด็น มีขอมูลประกอบ (3) เลือกใชคําไดเหมาะสม (4) ใชโครงสรางประโยคไดหลากหลาย
ถูกตองตามหลั กไวยากรณ6 มี การลํ าดั บ ความต8 อเนื่อง และ (5) ใชเครื่องหมายวรรคตอนถู กตอง
เหมาะสม
สําหรับทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) คือ
สภาพการสื่อสารที่ไม8ใชคําพูดและการเขียน หรือเปDนการสื่อสารโดยอากัปกิริยา ท8าทาง เช8น (1) การ
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แสดงสีหนา เช8น ยิ้มแยม การประสานสายตา (2) การเคลื่อนไหวส8วนหนึ่งส8วนใดของร8างกาย เช8น
การผงกศีรษะ การยกมือ โบกมือ ผายมือ (3) การสัมผัส เช8น จับมือ แตะไหล8 โอบกอด (4) รูปร8าง
หนาตา (5) ระดับความดังของเสียง (6) โทนเสียง (7) ระยะความใกลไกลระหว8างผูพูดกับผูฟGง (8) ช8วงเวลา
ที่ใชในการสื่อสาร (9) การจัดที่นั่ง เช8นการจัดหองสัมมนา หองเรียน หองประชุม มีผลต8อการสื่อสาร
(10) เสื้อผาเครื่องแต8งกาย เปDนตน ในขณะที่ทักษะการฟGง (Listening Skills) นั้นเปDนทักษะที่สามารถ
พัฒนาได ดวยการปฏิบัติดังต8อไปนี้ (1) กําหนดวัตถุประสงค6ของการฟGงใหชัดเจน นั่นคือตองรูว8าสิ่งที่
กําลังฟGงนั้นคือเรื่องอะไร และสามารถเตรียมขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน6ในการฟGง (2) มีสมาธิ
ในการฟGง คือตองตั้งใจฟGง มุ8งมั่นจดจ8อกับเรื่องที่ฟGง และเตรียมคําถามเมื่อมีประเด็นที่สงสัย (3) มีมารยาท
ในการฟGง ดวยการสํารวมกิริยาท8าทางต8าง ๆ เพื่อใหเกียรติผูพูดและผูฟGงคนอื่นๆ เช8น ไม8พูดคุยกับ
ผูอื่นๆ ไม8หลับแลวกรนส8งเสียงรบกวน เปDนตน (4) วิเคราะห6ผูพูด เพื่อทราบถึงความคิด ความรูสึก
ความรู และประสบการณ6ของผู พูด ซึ่งเปDน ผลดีที่ทําใหสามารถวิเ คราะห6ขอมูลที่ไดรับฟGงมา และ
(5) สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟGงได โดยที่ผูฟGงตองสามารถตอบตอบตนเองไดว8า เรื่องที่ฟGงนั้น
เปDนเรื่องเกี่ยวกับอะไร สิ่งใดเปDนสาระสําคัญของเรื่อง เปDนตน
อย8างไรก็ตาม รูปแบบของการฟGงที่ ไดผลนั้นผูฟGงที่ตองการแกไขปGญหาการฟGง ควรมี
พฤติกรรมดังนี้ (1) หยุดพูด (2) ทําใหผูพูดรูสึกสบายใจ (3) แสดงใหเห็นว8า คุณกําลังตองการฟGง ดวย
การมองและแสดงความสนใจผูพูด ไม8อ8านอะไรขณะที่ผูพูด พูดกับคุณ (4) เอาสิ่งที่ทําใหว็อกแว็กออก
ไป เช8น การเคลื่อนไหวไปมา เคาะโตmะ ควงปากกา (5) เห็นใจผูพูด โดยพยายามทําตัวเองใหเขาใจ
ทัศนะของผูพูด (6) อดทน ไม8ขัดจังหวะผูพูด ไม8เดินหนีหรือเดินไปที่ประตู (7) ระงับอารมณ6 ไม8โกรธ
เพราะจะทําใหรับขอมูลผิดพลาด( 8) อย8าโตเถียง (9) ถามคําถาม เพราะการถาม จะทําใหผูพูดมี
กําลังใจ และกระตือรือรน (10) หยุดพูดจนกว8าผูพูดจะพูดจบ เหมือนขอแรก เพราะเปDนสิ่งสําคัญ
ทําใหการฟGงมีประสิทธิภาพ
7. แนวความคิดดานการสื่อสารกับการเจรจาตKอรอง
การเจรจาต8อรองนับเปDน ส8วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตในยุคปGจจุบัน เพราะต8างคนย8อมมี
ความคิดเห็นที่แตกต8 า งกั น และมี ค วามตองการใหผู อื่ น ยอมรั บ ในความคิ ด ของตัวเองเปDนหลัก จึง
พยายามที่จะใชมาตรฐานของตัวเองในการกําหนดใหผูอื่นคลอยตาม แต8ขาดทักษะในการจูงใจและ
เจรจาจึงทําใหเกิดขอขัดแยงเกิดขึ้นเปDนจํานวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเจรจาต8อรองจึงเปDน
สิ่งจําเปDนเพื่อใหสามารถจูงใจแนวความคิดผูอื่นได มีนักวิชาการไทยหลายท8านที่นิยามความหมายของ
การเจรจาต8อรองไวต8อไปนี้
การเจรจาต8อรอง (Negotiation) หมายถึง การเจรจาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค6ที่ตั้ง
ไวและตอบสนองความตองการของตนเองไดมากที่สุด (สํานักพิมพ6 ไอ เอ็ม บุmคส6 จํากัด, 2551: 21)
ในขณะที่ สมชาย ภคภาควิวัฒน6 (2545: 3) กล8าวว8 า การเจรจาต8อรอง (Negotiation) หมายถึง
กระบวนการแกไขปGญหาหรือความขัดแยงระหว8างผูที่เกี่ยวของมากกว8า 2 ฝiายขึ้นไป โดยวัตถุประสงค6
ของผูที่เขาร8วมเจรจาต8อรองนั้นตองการที่จะหาขอสรุปที่เปDนที่ยอมรับของทุกฝiาย นอกจากนี้ วิชัย
โถสุวรรณจินดา (2551: 2) กล8าวว8าการเจรจาต8อรอง (Negotiation) หมายถึง การเจรจาที่ช8วย
แสวงหาประโยชน6ร8ว ม ลดขอขัด แยง และนํา ไปสู8ข อตกลงซึ่ง มัก จะเปDนประโยชน6แก8ทั้งสองฝiาย
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มากกว8ากรณีที่ไม8มีการขอตกลงกัน ดังนั้นการเจรจาต8อรอง (Negotiation) หมายถึงกระบวนการ
แกไขปGญหาหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหว8างสองฝiาย โดยใชการเจรจาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค6
ที่ ตั้ ง ไวและตอบสนองความตองการของตนเองไดมากที ่ สุ ด หรื อเปDน ที่ย อมรับ ของทั้ งสองฝiา ย
การเจรจาต8อรองไม8ใช8การเอาชนะแนวความคิด ของอีกฝiา ยหนึ่ง แต8เ ปDน การทําใหเกิด ประโยชน6
ร8วมกัน และทั้งสองฝiายไดรับจุดประสงค6ของแต8ละฝiาย โดยที่มีความเต็มใจในผลลัพธ6ที่เกิดขึ้นร8วมกัน
เปรียบเสมือนชนะทั้งคู8 (WIN:WIN) จึงจะเรียกไดว8าเปDน “การเจรจาอย8างมีคุณภาพ” อย8างแทจริง
การพัฒนาทักษะการเจรจาต8อรองใหกับบุคคลที่มีส8วนเกี่ยวของกับการติดต8อประสาน งานกับผูอื่น จะ
ทําใหผลงานไดตามวัตถุประสงค6และไดรับการยอมรับจากผูอื่นมากขึ้น สามารถนําไปปรับใชทั้งในเรื่อง
ของงาน ชีวิตส8วนตัว การแกปGญหาความขัดแยงและการจูงใจผูอื่นไดอีกดวย
นอกจากนี้ สมชาย ภคภาควิ วั ฒ น6 (2545: 3) ยั ง กล8 า วอีกว8า การเจรจาต8อรองมี
องค6ประกอบ สามประการที่เกี่ยวของคือ ประการแรก เกิดจากความขัดแยงหรือความเห็นที่ไม8ตรงกัน
หรือ เกิดช8องว8างในการสื่อสารระหว8างสองฝiายที่เจรจาต8อรองกั น ประการที่สอง การมีเจตจํานง
ร8วมกันของทั้งสองฝi า ย ที่ จ ะนํา ไปสู8 ข อสรุ ป หรื อ แนวทางในการแกไขปGญหา และ ประการที่สาม
ผลประโยชน6 หรื อขอยุติ ที่ ไดนั้นตองมีมากกว8า ผลเสี ยหรื อตนทุ น กล8า วคื อ การเจรจาจะประสบ
ผลสําเร็จก็ต8อเมื่อคู8เจรจาทุกฝiายจะตองเปDนผูที่มีส8วนไดมากว8าส8วนเสีย หรือเปDนผูชนะทั้งคู8 (WinWin) หรือกล8าวอีกนัยคือ การเจรจาต8อรองที่จะนําไปสู8ขอสรุปไดนั้น จะตองไม8เกิดปรากฏการณ6ที่ว8า
เรียกว8า เกมศูนย6 (Zero Sum Game) แต8ควรนําไปสู8ลักษณะที่เรียกว8า เกมบวก (Positive Sum
Game) อย8างไรการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรนั้นมีความสําคัญอย8างมากต8อการเจรจา
ต8อรอง ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงการแสดงออกทางท8าทาง การแต8งกาย สีหนา และแววตาของ
ผูพูด นอกจากนั้นการสื่อสารยังเปDนปGจจัยที่ช8วยใหการเจรจาต8อรองประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
ได การพัฒนาทักษะการสื่อสารใหสามารถใชสรางความประทับใจ และใชภาษาในการโนมนาวใจ
อีกฝiายหนึ่งใหไดรับขอตกลงที่ ดี รวมถึ ง การระมั ด ระวั ง การเลือกใชการสื่อสาร ที่ไม8ก8อใหเกิดการ
กระทบกระเทือนความรูสึกของอีกฝiายดวย เหล8านี้เปDนสิ่งจําเปDนของการเปDนนักเจรจาต8อรองที่ดี
ในขณะที่ อรอนงค6 สวัสดิ์บุรี (2555: 255-257) กล8าวว8า นักเจรจาต8อรองควรมีวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพดังนี้ 1) การใชคําถาม เปDนวิธีที่ง8ายที่สุดที่ช8วยใหการสื่อสารมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการ
ถามคําถามที่สนับสนุนการสนทนาและความตองการหรือวัตถุประสงค6ของนักเจรจาต8อรอง 2) การ
ตอบคําถาม โดยก8อนที่จะตอบคําถามควรทําความเขาใจในคําถามนั้นอย8างชัดแจงก8อน และควรให
ฝiายที่ตั้งคําถามอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม8เขาใจประเด็นคําถามนั้น ในขณะเดียวกันก็ควรหลีกเลี่ยง
การตอบคํา ถามเมื่อมีขอมูลไม8เพีย งพอ โดยใชคําว8 า “ขออนุญ าตตอบภายหลัง เนื่องดวยตอนนี้ มี
ขอมูลไม8เพียงพอ” 3) การตั้งใจฟGงอย8างมีส8วนร8วม เปDนการกระตุนใหผูพูดแสดงความรูสึกและสภาวะ
ของตนออกมา ช8วยใหนักเจรจาต8อรองทราบถึงความคิด ความรูสึก 4) การรับรู (Acknowledgement)
ในคําพูดของอีกฝiายหนึ่ง ดวยการ พยักหนา การใชสายตา หรือการใชคําพูดที่แสดงถึงการรับรู เช8น
อึม ครับ ค8ะ เห็นดวย เปDนตน 5) การฟGงเฉยๆ ไม8แสดงกิริยาอะไร (Passive listening) และ (6) การ
กลับบทบาท (Role reversal) เปDนการทําใหนักเจรจาต8อรองทราบถึงความคิด ความรูสึก และสภาวะ
ของอีฝiายหนึ่ง
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นอกจากนี้ เกีย รติ ศักดิ์ วั ฒนศั กดิ์ (2553: 74-79) กล8 า วว8 า การเจรจาต8 อรองใหมี
ประสิทธิภาพนั้นประกอบดวย 1) ตองดําเนินการอย8างเปDนระบบ 2) ศึกษาคู8เจรจาต8อรอง คาดเดา
ความตองการของคู8เจรจา และเขาใจในขอกังวลของฝiายตรงขาม 3) เตรียมตัว เตรียมการวางแผน
ล8วงหนา และเลือกผูแทนการเจรจาที่เหมาะสมและการนําเสนอที่ดี 4) เป•ดกวางของการที่จะรับฟGง
ผลประโยชน6 และเนนผลประโยชน6ทั้ง 2 ฝiายร8วมกัน 5) พูดและฟGงตามปกติ เพื่อใหกระบวนการ
สื่อสารปฏิสัมพันธ6เปDนไปดวยดี 6) คํานึงถึงการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนดวย 7) มีไหวพริบ ทั้ง
การโนมนาวใจ การจูงใจ การฟGง การตั้งคําถาม การตอบคําถาม และ 8) ป•ดทายดวยการสรุป แมจะ
ไม8สามารถขอตกลงระหว8าง 2 ฝiาย หรือผลการเจรจาไม8เปDนที่น8าพอใจ แต8ควรจากกันดวยดีเพราะเรา
อาจตองมีการเจรจาไดอีกในอนาคต
อย8 า งไรก็ต าม การเปDน นั กเจรจาต8อรองที่ ดี ตองคํ า นึงถึ งการพั ฒ นาทั กษะการเจรจา
ต8อรองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงวิธีการดังนี้ 1) วิเคราะห6คู8แข8ง 2) เริ่มตนดวยการเจรจาที่ดี
3) มุ8งไปที่ประเด็นการต8อรองมากกว8า การมุ8งเนนไปที่บุคลิกภาพของอีกฝiายหนึ่ง 4) ใหความสําคัญไป
ที่การเปDนผูชนะทั้ง 2 ฝiาย และ(5) สรางบรรยากาศที่เป•ดเผยน8าไววางใจ (อรอนงค6 สวัสดิ์บุรี, 2555:
263-264) และควรใหความสําคัญกับหลักการพื้นฐานของการเจรจาต8อรองที่มีประสิทธิภาพ (ไพโรจน6
บาลัน, 2551: 32) ซึ่งประกอบดวย หลักการขอแรกคือ การสรางทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจา
ต8อรองเมื่อไม8มีขอตกลง (Best Alternatives to Negotiation Agreement: BATNA) การรับรู
BATNA นี้ หมายความ ว8าการที่นักเจรจาต8อรองรูว8าจะทําอย8างไร หากไม8สามารถบรรลุขอตกลงกับ
อีกฝiายหนึ่งดังนั้น จําเปDนจะตองรู BATNA ของตนเองก8อนที่จะเริ่มเจรจาต8อรองทุกครั้ง มิฉะนั้นก็จะ
ไม8รูว8าขอตกลงนั้นสมเหตุสมผลหรือเปล8า หรือว8าควรจะยกเลิกการเจรจาเมื่อใด ทางเลือกอื่นที่ดีสุด
หากไม8มีขอตกลงจะเปDนตัวตัดสินจุดที่นักเจรจาต8อรองจะปฏิเสธขอตกลงที่ไม8เอื้อประโยชน6 ส8วน
หลักการขอที่สอง คือการสรางและรับรูราคาการตัดใจ (Reservation price) หรืออีกชื่อหนึ่งว8า ราคา
การเดินหนี ( Walk-Away price) หมายถึง จุดที่มีการพึงพอใจนอยที่สุดที่จะทําขอตกลง ราคาการตัด
ใจควรจะมีที่มาจาก BATNA แต8ปกติแลวทั้ง 2 อย8างจะแตกต8างกัน หากเรื่องเงินเปDนเรื่องสําคัญเพียง
เรื่องเดียว และมีการประเมินค8า BATNA เปDนตัวเงินไดอย8างน8าเชื่อถือ ราคาตัดใจก็จะมีค8าใกลเคียง
กับ BATNA การกําหนดราคาตัดใจ ควรรูราคาการตัดใจในการเจรจาต8อรองที่ทําอยู8 ตัวแปรอะไรบาง
ที่มีผลต8อราคาการตัดใจ สิ่งใดที่นักเจรจาต8อรองยอมสูญเสียในการเจรจาต8อรองก8อนที่จะยกเลิกการ
เจรจาต8อรอง สําหรับหลักการขอที่สาม คือการกําหนดขอบเขตของการเจรจาต8อรอง (Zone of
Possible Agreement: ZOPA) หมายถึง โซนที่สามารถตกลงกันได ZOPA คือเขต หรือ ช8วง ที่ทั้ง
สองฝiายสามารถทําขอตกลงแลวทั้งสองฝiายพอใจ หรือสามารถอธิบายอีกนัยหนึ่งว8า เปDนกลุ8มของ
ขอตกลงที่ส ามารถทํา ใหทั้ง สองฝiา ยพึง พอใจได โดยราคาการตัด ใจของแต8ล ะฝiายนั้นจะระบุถึง
ขอบเขตของ ZOPA และตัวของ ZOPA จะอยู8ในบริเวณที่เปDนพื้นที่ตัดกันของขอบบนและขอบล8าง
ระหว8างราคาการตัดใจของแต8ละฝiาย และหลักการขอที่สี่ คือการสรางคุณค8าในการแลกเปลี่ยน โดย
ฝiายที่ทําการเจรจาต8อรองสามารถปรับปรุงจุดยืนของตน ดวยการแลกเปลี่ยนคุณค8าของตนที่มีอยู8 ซึ่ง
มักเกิดขึ้นในการเจรจาต8อรองแบบบูรณาการ และมักจะอยู8ในรูปแบบที่แต8ละฝiายไดในสิ่งที่ตนเอง
ตองการ
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การเจรจาต8อรองถือเปDนศาสตร6ที่มีองค6ความรูและแนวคิดทฤษฎีหลากหลาย แต8ที่นิยม
ใชกันนั้นประกอบดวย (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551: 24-29) 1) ทฤษฎีเกม (Game Theory) คือมอง
ว8าการเจรจาต8อรองเหมือนการเล8นเกมอย8างหนึ่ง โดยตั้งอยู8บนขอสมมติฐานว8าทั้งสองฝiายมีความรู
ความสามารถเท8าเทียมกัน มีขอมูลเท8าๆกัน แบ8งออกเปDน 3 ลักษณะคือ 1.1) ทฤษฎีเกมศูนย6 (Zero
Sum Game) คือจะตองมีผูไดและผูเสีย (Win-Lose Position) 1.2) ทฤษฎีเกมลบ (Negative Sum
Game) มองว8าการเจรจาต8อรองเปDนเรื่องของการเสียผลประโยชน6ทั้งสองฝiาย ถาไม8มีการตกลงกัน
(Lose-Lose Position) และ 1.3) ทฤษฎีเกมบวก (Positive Sum Game) มองว8าการเจรจาต8อรอง
ทําใหทุกฝiายไดผลประโยชน6 หรือเห็นว8าทุกฝiายเปDนฝiายได (Win-Win Position) 2) ทฤษฎี H.M.L.
โดยมองว8าคู8เจรจาต8อรองมีเปFาหมายในการเจรจาต8อรอง 3 ระดับคือ 2.1) ระดับ H: high เปDนการ
บรรลุเปFาหมายสูงสุดตามเปFาที่วางไว 100% (Ideal Position) 2.2) ระดับ M: Medium เปDน
เปFาหมายระดับกลาง หรือ 75% และ 2.3) ระดับ L: Low เปDนจุดต่ําสุด (Bottom Line) ที่คู8เจรจาจะ
รับได ถือว8าอย8างนอย 50% 3) ทฤษฎีปGจจัยในการเจรจาต8อรอง (Exchange Factors) มองว8าการ
เจรจาต8อรองมีปGจจัยหลายปGจจัย ขึ้นอยู8กับเงื่อนไขและความตองการของคู8เจรจา และเปDนปGจจัยที่จับ
ตองได เช8น ราคา ปริมาณ เวลา การบริการ ระยะทาง คุณภาพ เปDนตน และ 4) ทฤษฎีทางเลือกใน
การเจรจาต8อรอง (BATNA: Best Alternative to Negotiation Agreement) มองว8าการเจรจา
ต8อรองจะประสบผลสําเร็จนั้น ผูเจรจาตองมีทางเลือกหลายๆทาง และสามารถใชทางเลือกที่ดีที่สุดใน
การเจรจาต8อรอง
กระบวนการของการเปDนนักเจรจาต8อรองที่ดี สามารถจําแนกออกเปDน 8 ขั้นตอนหลัก
ดังต8อไปนี้ (สมชาย ภคภาควิวัฒน6, 2545: 48) ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เปDน
องค6ประกอบที่มีความสําคัญมาก นักเจรจาต8อรองถาเตรียมการไม8ดีมักจะทําใหเสียเปรียบคู8เจรจา
ต8างจากนักเจรจาต8อรองที่การเตรียมการที่ดีอย8างเปDนระบบ ก็จะทําใหรูจักทางหนีทีไล8ล8วงหนา และรู
เปFาหมายของตัวเองและคู8เจรจา องค6ประกอบสําคัญของส8วนนี้คือการไดมาซึ่งข8าวสาร ทั้งของตัวเอง
และคู8เจรจา องค6ประกอบต8อมาคือ การกําหนดวัตถุประสงค6 และกําหนด H.M.L ของคู8เจรจา ว8าสิ่งที่
คู8เจรจาตองการจากเราสูงสุด (H) คืออะไร ความตองการระดับกลาง (M) ของคู8เจรจาคืออะไร และ
วัตถุประสงค6ระดับต่ําสุด (L) คืออะไร ในขณะเดียวกันก็ตองกําหนด H.M.L. ของตัวเองดวย เพื่อหา
นําไปวิเคราะห6หาพื้นที่สําหรับหาขอยุติ (Bargaining Arena) ซึ่งถาหาไม8ไดก็ไม8ควรเจรจาต8อรอง
สํา หรั บ องค6 ป ระกอบต8 อมาคือ การกํา หนดกลยุ ทธ6 คื อการพยายามที่ จ ะเตรี ย มเนื้ อหา เปF า หมาย
รวมถึงแนวทางการเจรจาต8อรอง เพื่อดึงคู8เจรจาเขาสู8แนวทางที่มีการกําหนดไว องค6ประกอบสุดทาย
ของขั้นตอนการเตรียมการ คือการกําหนดหนาที่และบทบาทของผูเขาร8วมการเจรจา ซึ่งมี 3 หนาที่
หลักๆ คือ ผูเจรจาหรืออาจเรียกว8าผูนํา (Leader) ผูร8วมเจรจา (Summarizer) และผูสังเกตการณ6
(Observer)
ส8วนขั้นตอนที่ 2 คือการดําเนินการเจรจา (Discussion) ขั้นตอนนี้ครอบคลุมตั้งแต8การ
เริ่มพบตลอดจนช8วงระยะเวลาในการเจรจาต8อรอง หรือกล8าวอีกนัยหนึ่งคือ เริ่มตั้งแต8การเริ่มแนะนํา
ตัว ในการเริ่ มเจรจาต8 อรอง ตลอดจนช8 ว งของการพู ด คุ ย ปรึ กษาหารื อ ซึ่ งเปD น ช8 ว งที่ คู8ส นทนาต8 า ง
ทดสอบสิ่งที่ตนเองเตรียมมา ทดสอบ H.M.L. และเปDนช8วงการหาขอมูลจากการพูดคุยโดยตรงกับคู8
เจรจาในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสนใจ ทัศนคติ และขอจํากัดของคู8เจรจา ในขั้นตอนการเจรจานี้ มี
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องค6ประกอบที่สําคัญ คือการสรางและรักษาความเชื่อมั่นระหว8างคู8เจรจา ซึ่งมีพฤติกรรมที่จะนําไปสู8
การเพิ่มความเชื่อ มั่น ดัง นี้ 1) หลีก เลี่ย งการใชคํา พูด ที่ตํา หนิติเ ตีย นหรือการว8ากล8าวอีกฝiายหนึ่ง
2) หลีกเลี่ยงการโตตอบในลักษณะการโจมตีโตกลับไปกลับมา 3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือจี้จุดอ8อน
ของฝiายตรงขามและหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระทบขอจํากัดของคู8สนทนาจนทําใหเกิดความรูสึกว8าคู8เจรจาเปDน
ผูเสีย 4) หลีกเลี่ยงการแสดงท8าทีที่ดูหมิ่นดูแคลนหรือข8มขู8คู8เจรจา 5) คู8สนทนาควรเปDนผูฟGงที่ดี เมื่อ
อีกฝiายหนึ่งพูด และ 6) พยามมีการตอบสนองต8อสิ่งที่อีกฝiายหนึ่งพูด และพูดใหนอยที่สุดเพื่อใหอีก
ฝiายหนึ่งเผยไต˜มากที่สุด
สําหรับขั้นตอนที่ 3 คือการส8งสัญญาณ (Signaling) หมายถึงการที่คู8เจรจาชี้ใหเห็นหรือ
พูดเปDนนัยๆ ใหอีกฝiายหนึ่งรูว8าในประเด็นการเจรจาต8อรองนั้น มีประเด็นไหนเปDนส8วนที่พอจะเจรจา
ได และประเด็นไหนเปDนส8วนที่ไม8สามารถเจรจาได ตัวอย8างเช8น “ผมไม8มีอํานาจใหส8วนลดไดมาก
ขนาดนั้นครับ” จากประโยคนี้สามารถตีความไดว8า ถาตองการส8วนลดมากกว8านี้ อาจจะตองไปคุยกับ
หัวหนา ในขณะที่ขั้นตอนที่ 4 คือการทําขอเสนอ (Proposal) หมายถึงการที่คู8เจรจาไดรวบรวม
ประเด็นต8าง ๆ ที่คิดว8าอีกฝiายหนึ่งมีความเห็นดวย และเสนอท8าทีที่เปDนรูปธรรม ในการทําขอเสนอ
นั้นคู8เ จรจาจํา เปDน ตองทํา ในลัก ษณะที่เ ปDน เงื่อ นไขก8อนกาจเจรจา (Pre-condition) และกําหนด
เงื่อนไข (Condition Proposal) สําหรับการเจรจา นอกจากนั้นตองพิจารณาถึงการแสดงท8าที่ดูหนักแน8น
มั่นคง (Firmness) หรือแสดงออกถึงความยืดหยุ8น (Flexibility) ซึ่งขึ้นอยู8กับสถานการณ6
ส8วนขั้นตอนที่ 5 คือการรวบรวมสรุปประเด็น (Packaging) หมายถึงการนําเอาสัญญาณ
ต8าง ๆ ขอเสนอตลอดจนการตอบสนองของคู8เจรจามาประเมิน เพื่อผลักดันใหการเจรจาต8อรองไปสู8
แนวทางที่จะหาขอยุติ ซึ่งการรวบรวมสรุปประเด็นนั้นตองคํานึงถึงหลักเกณฑ6ดังต8อไปนี้ คือ 1) ตอง
คํานึงถึงผลประโยชน6และสิ่งที่เปDนขอจํากัดของคู8เจรจาอีกฝiายดวย 2) คู8เจรจานั้นตองพยายามคิดใน
ลักษณะที่มีความคิดสรางสรรค6มากที่สุดและคํานึงถึงตัวแปรต8าง ๆ ที่สามารถต8อรองแลกเปลี่ยนกัน
ได และ 3) ตองคํานึงว8าการยอมของเรานั้น เปDนสิ่งที่ดีและมีคุณค8าต8อคู8เจรจาหรือไม8 โดยคํานึงถึง
ความคิดของคู8เจรจาเปDนหลัด นอกจากนี้ขั้นตอนที่ 6 คือการต8อรองขั้นสุดทาย (Final Bargaining)
หลักการสําคัญของขั้นตอนนี้นักเจรจาต8อรองตองรูจักสิ่งที่เรียกว8า “ถา (if)” นั่นคือการพูดคุยทุกอย8าง
ตองมีลักษณะเปDนเงื่อนไข (Condition) ตัวอย8างเช8น “ถาคุณยืนยันส8วนลด ที่ผมขอไปใหผมไดและ
สามารถส8งตามเวลา 3 วัน ผมก็จะดําเนินการตามที่คุณขอมา” จะเห็นว8าเปDนการสรางเงื่อนไขและ
เปDนบอกอีกฝiายใหเขาใจว8า เราจะดําเนินการ ถาหากอีกฝiายหนึ่งสามารถทําตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
แทนที่จะตั้งเปDนคําถามปลายป•ดซึ่งมักจะทําใหเราไดคําตอบว8า “ไม8ได” จากคู8เจรจาต8อลอง
และขั้นตอนที่ 7 คือการป•ดการเจรจาต8อรอง (Closing) หลักทั่วไปของขั้นตอนนี้ประการ
แรกคือ หลักการว8าดวยความน8าเชื่อถือ (Creditability) เช8นการเสนอขอยุติการเจรจาตองอยู8บน
สมมุติฐานว8าอีกฝiายตองเห็นความจริงจังต8อขอยุตินั้น หลักการประการที่สองของการหาขอยุติ คือการ
ยอมรับร8วมกัน (Acceptability) โดยการหาขอยุตินั้นตองตั้งอยู8บนพื้นฐานว8าอีกฝiายยอมรับ ต8างฝiาย
ต8างพอใจ หลักประการสุดทายคือ ตองคํานึงถึงการเป•ดโอกาสใหอีกฝiายหนึ่งไดรับรู ในขอยุตตินั้น
แลวดําเนินการทําขอสรุปขอยุติที่เจรจาต8อรองกันมา ซึ่งขั้นตอนนี้เปDนเทคนิคการหาขอยุติดวยการทํา
ขอสรุป (Summary Close) เพื่อใหอีกฝiายหนึ่งไดรับรู นอกจากนั้นบางกรณีคู8เจรจาไม8สามารถหาขอ
ยุติไดจําเปDนตองหยุดคิด ก็ถือว8าเปDนการหาขอยุติดวยการพักการเจรจาเพื่อที่จะไปพิจารณาใคร8ครวญ
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ว8าถึงเวลาหรือยังที่จะควรจบการเจรจาเสียที เรียกการหาขอยุตินี้ว8า การป•ดการเจรจาดวยการหยุด
พักชั่วคราว (Adjustment Close)นอกจากนั้นบางกรณีการหาขอยุติในการเจรจา อาจใชวิธีทําเสมือน
หนึ่งเปDนการยื่นคําขาด เนื่องจากคู8เจรจาไม8ยอมยุติกับเรา เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งตองหาทางออกดวยการ
สรุปว8า “คงตองเลือกแลวว8า จะยอมหาขอยุติที่ตรงนี้” ซึ่งเปDนการป•ดการเจรจาดวยการยื่นคําขาด
(Or Else Close) นั่นเอง และขั้นตอนสุดทายคือ การทําขอตกลง (Agreement) ถือเปDนขั้นตอน
สุดทายของกระบวนการเจรจาต8อรองทั้งหมด เมื่อการเจรจาผ8านขั้นตอนอื่นๆ มาแลวนักเจรจาต8อรอง
ตองทําขอสรุปแลวบันทึกเปDนลายลักษณ6อักษรทั้งที่เปDนขอสรุป และส8วนที่เปDนการตีความ เพื่อปFองกัน
การเกิดขอโตแยงกันภายหลัง
นอกจากการดําเนินการเจรจาต8อรองอย8างเปDนขั้นตอนแลว นักเจรจาต8อรองตองกําหนด
เปFาหมายในการเจรจาใหชัดเจน และควรคํานึงถึงกลยุทธ6ของคู8เจรจาไวล8วงหนา รวมถึงเตรียมการ
ประเมินคู8เจรจา ทําใหวางกลยุทธ6การเจรจาต8อรองไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนักเจรจาตองรูจักการ
วางแผนในการเจรจาต8อรองเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการเจรจาต8อรอง ไดดังต8อไปนี้ 1) การกําหนด
ประเด็นในการเจรจาต8อรอง 2) รวมประเด็นต8าง ๆ และกําหนดส8วนผสมของประเด็นการเจรจา
ต8อรอง 3) กําหนดสิ่งที่ตองการ 4) ปรึกษากับ ผู ที่เ กี่ย วของ 5) ประเมิน ความตองการของคู8เจรจา
6) ระบุขอจํากัดต8าง ๆ ในการเจรจาต8อรอง 7) กําหนดเปFาหมายในการเจรจาต8อรอง 8) เตรียมขอมูล
สนับสนุนการเจรจาต8อรอง 9) สรางแรงกดดันในการเจรจาต8อรอง และ 10) วิเคราะห6คู8เจรจา ซึ่งการ
เปDนนักเจรจาต8อรองที่ดีนั้น เปDนสิ่งที่สามารถฝ•กฝนและพัฒนาได ผูที่จะเปDนนักเจรจาต8อรองที่ดีและ
ประสบความสํา เร็จ นั้น ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 1) สามารถเขาถึงความตองการของผู อื่น ไดอย8า งดี
2) มีความเชื่อมั่น ในแนวคิด ของการเอาชนะร8ว มกัน 3) มีความเชี่ย วชาญการจัดการความขัดแยง
4) สามารถประนีประนอม หรือหาทางออกเพื่อแกปGญหาที่เกิดขึ้นได 5) พรอมที่จะหาขอมูลและ
วิเคราะห6ประเด็นต8าง ๆ ที่เกี่ยวของอย8างครบถวน 6) มีความอดทนต8อการยั่วยุ ความกาวราว และ
สามารถควบคุมอารมณ6ตนเองได 7) มีความอดกลั้นสูง สามารถเผชิญความเครียดได 8) เปDนผูฟGงที่ดี
9) มีความหนักแน8น ไม8ตื่นตกใจง8ายกับกลยุทธ6ของฝiายตรงขาม และ 10) สามารถสรุปประเด็นหลัก ที่
เกี่ยวกับการเจรจาต8อรองไดอย8างรวดเร็ว (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551 :47-56)
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ขางตน เห็นไดว8าองค6ประกอบของการเจรจาต8อรองที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดเปDนการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคานั้น ตองอาศัยทักษะ
ทางการสื่อสารหลายประการดวยกัน ทั้งการพู ด การฟGง การแสดงออกทางท8า ทาง กิ ริย า สีห นา
รวมถึงอารมณ6 และความรูสึก ซึ่งทักษะเหล8านี้ใช8ว8าทุกคนจะมีความสามารถแสดงออกไดดีเหมือนกัน
ดังนั้นองค6การหรือหน8วยงานใดที่อาศัยสมรรถนะดานการเจรจาต8อรอง คงหลีกเลี่ยงไม8ไดที่ตองพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของบุคลากรใหเกิดความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ และนําไปประยุกต6ใชกับการเจรจา
ต8อรองใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น และนําไปสู8การเจรจาเชิงผลไดต8อไป
8. แนวคิดสถานการณ)เชิงผลได
สถานการณ6การเจรจานั้นเปDนประเด็นที่นักเจรจาตองใหความสําคัญและนําไปพิจารณาว8า
สถานการณ6ไหนที่เหมาะสมที่นักเจรจาควรดําเนินการเจรจา อย8างไร เลวิกกิ, แบร6รี่ และซอนเดอร6
(Lewicki, Barry and Saunders, 2555: 10-11) กล8 า วว8 า โดยพื้ น ฐานแลวการเจรจาต8อรอง
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(Negoteation) ในแต8ละสถานการณ6มีคุณลักษณะเหมือนกัน ไม8ว8าจะเปDนการเจรจาเพื่อสันติระหว8าง
ประเทศ การเจรจาทางธุรกิจระหว8างคู8คาทางธุรกิจ ระหว8างพนักงานกับผูบริหาร หรือระหว8างลูกคา
ที่มาใชบริการที่กําลังโกรธเพราะเครื่องทําน้ํารอนไม8ไหลและลูกคาตองอาบน้ําใหเสร็จทันเวลานัด
หมายเปDนตน จากสถานการณ6ดังกล8าวมีคุณลักษณะที่เหมือนกันคือ 1) ผูเกี่ยวกับการเจรจาจะมีตั้งแต8
2 คนขึ้นไป ซึ่งหมายถึงบุคคล 2 คนขึ้นไป หรือกลุ8มคน 2 กลุ8มขึ้นไป หรือองค6การ 2 ฝiายขึ้นไป 2) มี
ความขัดแยงของความตองการกับความปรารถนาระหว8างคน 2 ฝiายขึ้นไป 3) แต8ละฝiายเจรจาดวย
ทางเลือก หมายความว8า คนเราเจรจากันเพราะคิดว8าการเจรจาทําใหเขาไดสิ่งที่ดีกว8า 4) การเจรจา
ทําใหเกิดการคาดหวังว8าการเจรจาคือกระบวนการของการใหและการรับ คือคาดหวังว8าทั้งสองฝiาย
สามารถหาขอตกลงที่ลงตัวได เกิดการปรับตัวเพื่อหาความเหมาะสม เปDนกลาง หรือเรียกว8าเปDนการ
ประนีประนอม แต8การเจรจาที่สรางสรรค6อย8างแทจริงอาจไม8ตองการ การประนีประนอมก็ได
คุณลักษณะขอต8อมาคือ 5) แต8ละฝiายพอใจกับการเจรจาและหาขอตกลงร8วมกันมากกว8า
ที่จะต8อสูกันอย8างเป•ดเผย หรือปล8อยใหอีกฝiายหนึ่งเกิดความไดเปรียบ หรือทําลายความสัมพันธ6ระยะ
ยาว หรือใหผูมีอํานาจสูงกว8าเปDนผูยุติขอขัดแยงนั้น การเจรจาจึงเกิดขึ้นเมื่อแต8ละฝiายพอใจที่จะมี
วิธีแกไขขอขัดแยงเปDนของตัวเอง และ 6) การเจรจาที่ประสบความสําเร็จตองมีทั้งการจัดการจัดการที่
เปDนรูปธรรม และวิธีแกไขของสิ่งที่เปDนนามธรรม คือแรงจูงใจทางจิตวิทยาที่ซ8อนอยู8ซึ่งอาจมีอิทธิพล
ต8อแต8ละฝiายในระหว8างการเจรจาทั้งทางตรงและทางออม ตัวอย8างของปGจจัยที่เปDนนามธรรม เช8น
ความตองการที่จะชนะอีกฝiายหนึ่ง ความตองการที่จะ ดูดี ดูเก8ง หรือ แข็งแกร8ง ในสายตาของอีกฝiาย
หนึ่ง ความตองการที่จะแกต8างถึงประเด็นสําคัญหรือสิ่งต8าง ๆ ที่เกิดขึ้นก8อนหนานี้ หรือความตองการ
ที่จะสราง ความยุติธรรม หรือ เกียรติภูมิ หรือเพื่อปกปFองชื่อเสียงของอีกคนหนึ่ง
อย8างไรก็ตาม การเปDนนักเจรจาต8อรองที่ดีตองคํานึงว8าสถานการณ6ใดควรมีการเจรจา
ต8อรอง หรือสถานการณ6ใดที่ควรหยุด หรือหลีกเลี่ยงการเจรจา เลวิกกิ, แบร6รี่ และซอนเดอร6 แนะนํา
ว8า นักเจรจาควรพิจารณาสถานการณ6 ต8อไปนี้คือ 1) สถานการณ6ที่ตองสูญเสียทุกอย8าง ควรเลือก
ทางเลือกอื่นนอกจากการเจรจา 2) อยู8ในสถานะที่ไดเปรียบ แต8ผลิตสินคาไม8ทัน ก็ไม8ควรรีบเจรจา แต8
จงปรับราคาสินคาขึ้นแทน 3) เมื่อความตองการนั้นเปDนสิ่งที่ผิดต8อจริยธรรม อย8าเจรจาโดยเด็ดขาด
เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายในระยะยาว 4) เมื่อไม8มีส8วนไดส8วนเสียในผลลัพธ6 ก็ไม8จําเปDนตอง
เจรจา เพราะจะทําใหมีแต8เสียไม8มีได 5) เมื่อไม8มีเวลา หรือมีเวลาจํากัด ไม8ควรเจรจาเพราะถาเวลา
กดดัน จะทําใหเกิดขอผิดพลาดไดง8าย ๆ อาจทําใหเกิดการตกหล8นขอควรพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ
ในขอตกลง 6) อย8าทําการเจรจาเมื่อคู8เจรจาฝiายตรงขาม แสดงแสดงอาการที่ไม8น8าเชื่อถือ ควรเก็บ
ขอเสนอไว เพื่อนําไปใชกับคนอื่นดีกว8า 7) เมื่อการรอคอย หรือยืดเวลาออกไป แลวทําใหการเจรจา
ของตนเองอยู8ในสถานะที่ดีกว8า เพราะอาจมีเทคโนโลยีใหม8 ๆ มาช8วย หรือสถานะทางการเงินอาจ
ดีกว8าเดิม เปDนตน และ 8) เมื่อไม8ไดเตรียมตัวมาเลย เพราะอาจทําใหไม8ไดใชคําถาม คําตอบ หรือ
ขอตกลงที่ดี ที่สุดของฝiา ยตนเอง กับการเจรจาที่ ไม8ไดเตรีย มมา ดังนั้น การเตรีย มความพรอมและ
ซักซอมใหดี จะช8วยใหการเจรจาครั้งนั้นสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล8าวขางตน ผูวิจัยนําไปเปDนแนวทางเพื่อตอบขอ
คําถามของการวิจัยขอที่ 1 ที่ว8า “รูปแบบของสถานการณ6และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาเปDนอย8างไร” โดยดําเนินการร8างรูปแบบของสถานการณ6และบทสนทนาการ
เจรจาเชิงผลไดที่เหมาะสม และพัฒนาบทสนทนาต8อไปโดยประยุคเทคนิคการวิเคราะห6การสนทนา
9. แนวคิดเทคนิคการวิจัยการวิเคราะห)การสนทนา
การวิเคราะห6บทสนทนา (Conversation Analysis) โดยฮาร6วีย6 แซกส6 (Harvey Sacks,
1992) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ไดทําการศึกษาถึงบทกับสนทนาระหว8างเจาหนาที่ศูนย6ประสงค6กับ
คนที่โ ทรศั พ ท6 เ ขามาเพื่ อ ที่ จ ะพู ด คุ ย กันในบริบทแห8งการฆ8าตัวตาย และพบว8าผูที่โทรศัพท6เขามา
เลือกใชพูดว8า I can’t hear you เพื่อหลีกเลี่ยงการบอกชื่อของตนเอง แทนที่จะพูดปฏิเสธแบบ
ตรงไปตรงมาว8าไม8อยากบอกชื่อ ทําให แซกส6 สรุปไดว8าการใชภาษาของมนุษย6นั้นมีความซับซอน
คําพูดที่เปล8งออกมาเปDนมากกว8าประโยคที่พูดลอยๆ มีเทคนิคการใชประโยคอีกประโยคหนึ่งมาช8วย
ทําใหการปฏิเสธเปDนไปอย8างราบรื่นขึ้น จะเห็นว8าการใชภาษาในปรากฏการณ6นี้เปDนมากกว8าเครื่องมือ
ของการสื่อสาร (medium of communication) อย8างไรก็ตามปรากฏการณ6เช8นนี้ก็เกิดขึ้นเพียงแค8
ในบางบริบทหรือบางสถานการณ6 (Sacks, 1992; Psathas, 1995) เท8านั้น ระเบียบวิธีของการ
วิเคราะห6บทสนทนานั้นมีลักษณะคือ นักวิเคราะห6การสนทนาตองไม8มีความเอนเอียง (ten Have,
2002: 530) สําหรับใชในการสัมภาษณ6ขอมูลนั้นนักวิเคราะห6จะตองพิจารณาจากคําพูดที่เกิดขึ้นอย8าง
ธรรมชาติ (Ten Have, 2004, 2002, 1999; Hutchby and Wooffitt, 1998) และทําการวิเคราะห6
การสัมภาษณ6ซึ่งเปDนจุดประสงค6ของการอธิบายการปฏิบัติในขณะที่กําลังสัมภาษณ6อยู8 (Suchman
and Jordan, 1990) เห็นไดว8าการพูดคุยของมนุษย6ทําหนาที่มากกว8าสิ่งที่คําพูดแสดงอยู8 มีความ
เกี่ยวของกับบรรทัดฐานในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ6 ข องคน และการพู ด คุ ย ของคนจะสะทอนใหเห็นถึง
ระเบียบทางสังคมในระดั บ ต8 า ง ๆ หรื อ อาจจะกล8 า วไดว8 า การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คมเปDนอย8างไร
สามารถดูไดจากการสนทนาของคน จึงจําเปDนตองอาศัยเทคนิควิธีการบางอย8างในระหว8างการสนทนา
(Psathas, 1995) และเมื่อกล8าวถึงการนําวิธีวิทยาการวิเคราะห6การสนทนาไปใชในการวิจัย บางครั้งก็
เกิดการประยุกต6ใชสาขาวิชาที่ใกลเคียงกันก็ผสมวิธีวิทยานี้ หรือแมกระทั่งใชในการศึกษาแบบขาม
สาขาที่มีธ รรมชาติวิช าต8า งกัน จึง อาจทํา ใหผู อ8า นพบงานวิจัย ที่ป ระยุก ต6ใ ชวิธีวิทยาวิเคราะห6การ
สนทนากับสาขาวิชาอื่น ส8งผลใหการผลการวิจัยมีความแปลกแยกออกไป (Drew, 2003)
สําหรับวิธีวิทยาวิเคราะห6การสนทนานี้ไดรับความนิยมในต8างประเทศ เช8นประเทศแถบ
ยุโรป อเมริกา ละตินอเมริกา ส8วนประเทศในทวีปเอเชียนั้นประกอบดวยประเทศญี่ปุiน ออสเตรเลีย
ไตหวันและจีน เพราะผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะห6การสนทนาจะมีการใชเครื่องหมายกํากับแสดง
ใหเห็นว8าผูพูดพูดอย8างไร การตีความขอมูลการสนทนาจากแต8ละบริบทจะมีความสมเหตุสมผล มี
ความเปDนวิทยาศาสตร6 สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของขอมูลได และที่สําคัญคือการวิเคราะห6ขอมูล
จากบทพูดจะมีความต8อเนื่องอย8างเปDนธรรมชาติ ส8งผลใหคนที่อ8านผลการวิจัยจากสังคมหนึ่งสามารถ
เขาใจทํ าความเขาใจกับ อีกสังคมหนึ่งไดไม8 ย าก อี กทั้ งยังสามารถสะทอนถึง “วิ ธีการ” ในการอยู8
ร8วมกันทางสังคมและการสรางความหมายร8วมกันของมนุษย6ไดอีกดวยสําหรับในประเทศไทย เปDนที่
น8าสังเกตว8าวิธีวิทยาที่งานวิจัยนี้ยังไม8เปDนที่รูจักในกลุ8มของนักการสื่อสารมากนัก เพราะสังคมไทยมัก
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แยกศึกษาระหว8างผูส8งสารและผูรับสาร ในความเปDนจริงแลว วิธีวิทยานี้ทําใหผูวิจัยเห็นว8าเกิดอะไรขึ้น
ระหว8างการสื่อสาร อีกทั้งวิธีวิทยานี้ยั ง คงเปD น การหลอมรวมระหว8 า งความรู ทางสังคมวิทยาและ
ภาษาศาสตร6เขาไวดวยกั น (Atkinson and Heritage, 1984) ซึ่ ง การตี ค วามหมายตรงหรือ
ความหมายบ8งชี้เปDนนัยก็ตาม ผูฟGงจะตองอาศัยปริบท โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของขอความเพื่อช8วย
ในการตีความหมายซึ่งจะพบในบทสนทนา ลักษณะของภาษาในบทสนทนาจะแสดงถึงการใชภาษา
อย8างอัตโนมัติโดยไม8มีการคิดกลั่นกรองคําพูดมาก8อนล8วงหนา จะเห็นไดว8า การตีความหมายของ
ดรรชนีพจน6 หรือความหมายบ8งบอกเปDนนัย หรือสภาวะเกิดก8อนหรือวัจนกรรมก็ตามขึ้นอยู8กับปริบท
ที่ประกอบขึ้นเปDนบทสนทนาทั้งสิ้น จากคํากล8าวที่ว8า การที่สังคมจะเปDนสังคมไดนั้น สมาชิกในสังคม
ตองพูดกันและสื่อสารกันเพื่อใหเกิดความเขาใจระหว8างกัน การวิเคราะห6บทสนทนา (Conversation
Analysis: CA) จึงถูกนํามาใชเพื่อตอบคําถามหลักที่ว8า “คนเราคุยกันอย8างไรและทําอย8างไรถึงเกิด
ความเขาใจขึ้น” การสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจระหว8างกัน ในทางทฤษฎีขอมูลที่ใชในวิจัย CA คือ
บทสนทนาที่คน 2 คนผลัดกันพูด (เรียกว8า Turn-Talking Systems) (Ten Have, 1999; Sacks,
1984) เพื่อทําอีกฝiายเขาใจและโตตอบไดอย8างสอดคลองต8อเนื่องกัน โดยเนนว8าบทสนทนาจะตองมา
จากบทสนทนาที่เปDนธรรมชาติเท8านั้น (Ten Have,1999) ในขณะที่สุจริตลักษณ6 ดีผดุง (2552) ได
กล8าวถึงแนวคิดที่มีความสอดคลองกันว8า แมการสนทนาจะดูมีความเปDนธรรมชาติแต8ก็เกิดขึ้นอย8าง
เปDนระเบียบ การพูดคุยหรือการสนทนาของคนจะปรากฏออกมาเปDนคู8 (Adjacency Pairs) หรือ
คู8วัจนกรรม เช8น เมื่อคนหนึ่งถาม อีกคนหนึ่งจะตอบ หรือ เมื่อคนหนึ่งยกมือไหว อีกคนก็จะยกมือขึ้น
รับไหว เปDนตน การกระทํา ในลัก ษณะนี้ค นส8ว นใหญ8จ ะถือ ปฏิบัติกันอย8างเปDนอัตโนมัติ หากเรา
ตองการใหการพูดคุยประสบความสําเร็จ คู8สนทนาตองปฏิบัติตามกฎนี้ หากคนใดคนหนึ่งปฏิบัติตาม
กฎนี้ไม8สมบูรณ6อาจทําใหการสนทนาติดขัดหรือหยุดลงกระทันหัน
หากพิจารณาขอสันนิษฐานเชิงทฤษฎีเบื้องตนของวิธีวิทยา ตามแนวคิดของ เพอร6ราคีลา
(Peräkylä, 2007: 155-156) มี 3 ประการคือ 1) การพูดคุยคือการกระทํา (Talk is Action) เปDนการ
ใชคําพูดทําใหภารกิจสําเร็จลง เช8นใชการพูดเพื่อใหขอมูล สอบถามสิ่งที่ตองการรู เปDนตน 2) การ
กระทําของคนคือการจัดระเบียบอย8างเปDนโครงสราง (Action is Structurally Organized) โดยเปDน
การกระทําที่ประกอบดวยชีวิตทางสังคม ที่มีโครงสรางและเปDนระเบียบ เปDนลําดับ (Sequence) การ
พูดคุยของคนนั้นเกิดขึ้นอย8างเปDนระเบียบ ทําใหการโตตอบออกมาเปDนคู8 หรือการผลัดกันพูดที่เกิดคู8
กัน (Adjacency Pairs) คือผลัดพูดสองผลัดที่เกิดขึ้นในช8วงของการพูดที่ใกลเคียงกันและมีเนื้อหา
สาระที่ต8อเนื่องกัน ตัวอย8างเช8น คําถามคู8กับคําตอบ คําขอรองคู8กับคําตกลงรับคํา คําเสนอช8วยคู8กับ
คําตอบรับความช8วยเหลือ คําขอโทษคู8กับคําใหอภัย เปDนตน Levinson (1983: 303) ไดรวบรวม
ลักษณะเด8นของการผลัดกันพูดที่เกิดคู8กันไดดังนี้คือ (i) ผลัดพูดที่หนึ่งจะตามดวยผลัดพูดที่สองมา
ติดๆ (ii) ผูที่พูดผลัดที่หนึ่งและผลัดที่สองจะเปDนคนละคนกัน (iii) ผลัดที่หนึ่งจะตองมาก8อนผลัดที่สอง
จะสลับกันไม8ไดเช8นเมื่อผลัดที่หนึ่งเปDนคําถาม ผลัดที่สองก็ตองเปDนคําตอบ (iv) การผลัดกันพูดที่เกิดคู8
กันนี้สับเปลี่ยนคู8ไม8ได เช8น ผลัดที่หนึ่งเปDนคํา ทักทาย ผลัดที่สองก็ตองเปDนคําทักทาย นั่น ก็คือผลัดที่
สองจะเปDนคําตอบรับคําขอรองไม8ได และประการที่ 3 นั้นเกี่ยวกับขอสันนิษฐานเชิงทฤษฎีเบื้องตน
ของวิธีวิทยา คือ การพูดคุยทําใหเกิดความจริงที่มีความหมายเฉพาะและสามารถทําใหคงไวซึ่งความจริง

77
(Talk creates and maintains intersubjective reality) ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายต8อ
สิ่งต8าง ๆ ของมนุษย6ที่แต8ละคนที่ใหความหมายสิ่งต8าง ๆ แตกต8างกัน
ดังจะเห็นไดว8ามนุษย6ใหความสําคัญ ใหความหมายกับสิ่งต8าง ๆ ที่พบเห็นและนํามาซึ่ง
การสรางขึ้นทางสังคม (Social Construct) การนําวิธีวิทยาการวิเคราะห6การสนทนามาใชในการวิจัย
นี้ ถือว8าเปDนการนําจุดเด8นของวิธีวิทยามาใช กล8าวคือวิธีวิทยานี้ใหความสําคัญกับบริบทที่สรางขึ้นใน
ระหว8างการสนทนาของคนที่กําลังสื่อสารกัน บริบทลักษณะนี้จึงเปDนบริบทเฉพาะ ณ ขณะนั้นและ
มุ8งศึกษาว8าคนมีการจัดการกับบริบท จัดการกับตนเองและจัดการกับคนอื่นอย8างไร ตลอดจนนํามาสู8
การสรางความหมายต8อสิ่งต8าง ๆ ร8วมกันโดยผ8านการสนทนา เช8นเดียวกับงานวิจัยนี้ที่มุ8งศึกษาว8าจิต
อาสาดูแลผูปiวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลมีการผลัดกันพูดเพื่อทําอีกฝiายเขาใจและมีการโตตอบกับ
ไปมาอย8างไร ซึ่งอาจมีการร8วมสรางแนวคิดการรับมือกับการจากไปของผูปiวยในระหว8างการสนทนา
โดยอาจเกิดจากทัศนคติ ความเชื่อของญาติผูดูแล และประสบการณ6 เทคนิค ทฤษฎีต8าง ๆ ที่ไดจาก
การอบรมของจิตอาสาก็เปDนได
ทั้งนี้ วิธีวิทยาวิเคราะห6การสนทนานี้มองว8า การสรางบริบทขึ้นจากภายในระหว8างการมี
ปฏิสัมพันธ6ของมนุษย6 หรือเปDนสิ่งที่มนุษย6ร8วมกันสรางขึ้นตามความตองการ โดยบริบทของวิธีวิทยานี้
ประกอบดวย 2 ส8วน (ไพโรจน6 วิไลนุช, 2554: 85-87) คือ บริบทที่ถูกสรางขึ้น (Contex-shaped)
จากการพูดคุยครั้งแรก ผูพูดจะกําหนดหัวขอ ซึ่งผูที่เริ่มกําหนดหัวขอ เท8ากับเปDนผูเริ่มกําหนดทิศ
ทางการพูด กําหนดบริบท และเปDนการจัดระเบียบทางสังคม ในระหว8างการพูดคุยอาจมีการนําเรื่อง
หรื อประเด็ นอื ่น เขามาเกี่ย วของ ซึ ่ง กล8า วไดว8า เปDน การกํา หนดหรือ สรางบริ บทใหม8 (Contexrenewing) บริบทที่สรางขึ้นมาใหม8นี้ บางครั้งเปDนเรื่องที่เกี่ยวของกับหัวขอสนทนา บางครั้งก็ไม8อยู8ใน
สาระหรือประเด็นที่พูดคุยกัน ส8วนในทัศนะของ ฮามส6 (Hymes, 1962) ไดใหความสําคัญของปริบท
ไว ประกอบดวย 1) บุคคลผูร8วมในบทสนทนา ซึ่งรวมทั้งผูพูดหรือผูเขียน (Addressor) และผูฟGงหรือ
ผูอ8าน (Addressee) พรอมทั้งพื้นความรูของผูร8วมสนทนาดวย 2) หัวขอ (Topic) ของการสนทนา 3)
สถานที่และเวลาของบทสนทนา (Setting) พรอมทั้งภาษาท8าทางของผูร8วมสนทนา 4) ภาษาที่ใชใน
การสนทนา (Channel) อยู8ในรูปใด คือเปDนภาษาพูด ภาษาเขียน ปFายประกาศ หรือเครื่องหมายบ8ง
บอกเชิงสัญลักษณ6 5) ภาษาที่พูด (Code) เปDนภาษาถิ่น (Dialect) ใด ลีลาการพูด (Style) เปDน
อย8างไร 6) ลักษณะของคําพูดอยู8ในรูปแบบ (Message form) ใด เช8น เปDนจดหมายรัก การเทศนา
การเล8านิทาน บทกลอน เปDนตน 7) สถานการณ6หรือพิธีที่คําพูดนั้น ๆ เกิดขึ้น (Event) เช8น ในพิธี
แต8งงานในพิธีสวดมนต6 เปDนตน และ8) จุดประสงค6ของการพูด (Purpose)
ผูวิจัยใหความสนใจในวิธีวิทยา CA และนําองค6ความรูมาประยุกต6ใชในการทําวิจัยครั้งนี้
เพื่อศึกษารูปแบบและดําเนินการคัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม ของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
บริษัทตัวแทนโฆษณา แลวนํารูปแบบการสนทนาต8อรองที่เหมาะสมไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใชเทคนิคการหาค8าดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการสนทนา (Index of Item Objective
Congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปสู8ขั้นตอนการสรางรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ต8อไป โดยมีขั้นตอนดังต8อนี้คือ
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1. การเขาถึงขอมูล การวิจัยนี้ไม8ตองการความละเอียดอ8อนเหมือนการวิจัยที่ใชวิธีวิจัย
วิเคราะห6บทสนทนา ที่ทางการแพทย6นิยมใชกัน กอรปกับผูวิจัยเปDนพนักงานบริหารงานลูกคา ใน
ระดับผูอํานวยการสายงานบริหารงานลูกคา ในบริษัทตัวแทนโฆษณา จึงสามารถขอความร8วมมือจาก
ผูร8วมงานในองค6การ ในการใหขอมูลได
2. เทคนิควิธีในการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยเก็บขอมูล 3 วิธีการดวยกัน คือการบันทึกการ
สนทนา การสัมภาษณ6ระดับลึกและการสังเกตเพื่อใหเกิดความชัดเจน
2.1 การบันทึกการสนทนา ถือเปDนวิธีการหลักที่นํามาซึ่งขอมูลสําหรับใชในการวิจัย
เพราะขอมูลที่ไดมาจากการสนทนาระหว8างพนักงานบริหารงานลูกคาที่มีประสบการณ6 ดานการเจรจา
ต8อรองเชิงผลได รวมถึงการจําลองเหตุการณ6 เพื่อใหพนักงานบริหารงานลูกคาแกไขสถานการณ6 โดย
การใชการทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ที่ประสบความสําเร็จ ผูวิจัยเลือกใชอุปกรณ6 3
เครื่องในการช8วยบันทึกขอมูล ไดแก8 กลองวีดิทัศน6 (video camera) จํานวน 1 เครื่องและเครื่อง
บันทึกแถบเสียงเอ็มพีสาม (MP3) จํานวน 2 เครื่องถือ เพื่อปFองกันความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล
ไดเปDนอย8างดี เพราะหากอุปกรณ6ใดอุปกรณ6หนึ่งเกิดบกพร8อง อุปกรณ6อื่นยังจะสามารถบันทึกขอมูล
ต8อไปได นอกจากนั้นแลวทั้งไฟล6เสียง ภาพและเอกสารบันทึกขอมูลจากผูใหขอมูลต8าง ๆ จะถูกเก็บ
รักษาไวอย8างปลอดภัยระหว8างการศึกษาวิจัย
2.2 การสัมภาษณ6ระดับลึก ชาย โพธิสิตา (2550) ไดกล8าวไวว8า การสัมภาษณ6เชิงลึก
ควรนํามาใชในงานวิจัยที่ตองการขอมูลแบบพรรณนา แสดงรายละเอียดของปรากฏการณ6ที่ศึกษา
แบบลงลึก ใหความสําคัญแก8ทัศนะและความหมาย ซึ่งผูวิจัยจะตองฝ•กฝนทักษะการสัมภาษณ6จนเกิด
ความชํานาญและมีค วามรู ในเรื่อ งนั้น ๆ ดวย การสัม ภาษณ6ที่ดีจ ะตองเปDนเหมือนการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันคือไม8เปDนทางการ แต8สามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดเปDนอย8างดี ในงานวิจัยนี้ใชการ
กําหนดทิศทางคําถามคร8าวๆ แบบกึ่งโครงสรางในการสัมภาษณ6เกี่ยวกับเรื่องส8วนตัว ผูวิจัยจะตองทํา
โดยความระมัดระวังกับหลายปGจจัยเขามาเกี่ยวของ ไม8ว8าจะเปDนเพศ อายุและภูมิหลังของผูใหการ
สัมภาษณ6 นอกจากนั้นอาจมีบางขอมูลที่ไม8พึงเป•ดเผยหรือถูกขอใหเปDนความลับ ซึ่งผูวิจัยจะตองให
ความตระหนักและพึงระวังในการดําเนินการ
2.3 การสั ง เกต (direct observation) ที่ ดี คื อ การที่ ผู วิ จั ย รู ว8 า จุ ด สํา คั ญ ของ
ปรากฏการณ6ที่สังเกตคืออะไร ตั้งคําถามจากสิ่งที่ไดเห็นและสิ่งที่ไดฟGงตลอดเวลา และเมื่อไดโอกาสก็
ตองซักถามสิ่งที่สงสัย เพื่อใหมั่นใจไดว8าสิ่งที่ตนเองเขาใจนั้นมีความถูกตองในทัศนะของผูถูกสังเกต
จากแนวทางปฏิบัติที่ไดกล8าวมาแลว ผูวิจัยยึดถืออย8างเคร8งครัด โดยที่ผูวิจัยทําการฝ•กฝนเทคนิคการ
สัมภาษณ6และหาความรูในเรื่องที่เกี่ยวของ ก8อนที่จะลงเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ6ผูใหขอมูล
หลักคือพนักงานบริหารงานลูกคาแบบเผชิญหนา และกําหนดแนวคําถาม (Interview Guideline)
แบบปลายเป•ด ใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการถามไวล8วงหนา ใชการซักถามอย8างเปDนธรรมชาติจาก
ประเด็นคําถามที่ตั้งไว พรอมทั้ ง เป• ด โอกาสใหผู ใหขอมู ล อธิ บ ายแบบพรรณนาถึงรายละเอียดและ
ทัศนะที่แทจริง ซึ่งผูวิจัยจะถามถึงเหตุผลร8วมดวยเสมอ (ชาย โพธิสิตา, 2549) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัย
จะใชเทคนิคการเก็บขอมูลเชิงลึกร8วมกับการสังเกต เพื่อตอบโจทย6งานวิจัยนี้ในขอ 1 ดังที่กําหนดไวใน
บทที่ 1 รูปแบบของสถานการณ6และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาเปDน
อย8างไร
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3. การออกจากพื้นที่ (leaving the site) ผูวิจัยตระหนักเสมอว8าการออกจากพื้นที่ เมื่อ
สิ้นสุดการเก็บขอมูลวิจัย มีความสําคัญไม8นอยไปกว8าการเขาสู8พื้นที่ ผูวิจัยจะออกจากพื้นที่ดวยความ
ระมัดระวัง เพื่อใหเกิดความรูสึกดีๆ ต8อกัน แมจะผ8านขั้นตอนของการเก็บขอมูลแลว แต8ในขั้นตอน
ของการวิเคราะห6ขอมูล ผูวิจัยก็ทราบถึงขอจํากัดบางประการ เช8น พนักงานบริหารงานลูกคาเปDน
บุคคลที่มีขอจํากัดดานเวลา ทํางานอยู8ในบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เปDนคู8แข8งทางธุรกิจ กล8าวคือผูวิจัย
อาจจะตองอาศัยความร8วมมือจากผูใหขอมูลเพิ่มเติม ในบางประเด็น ในการตอบขอสงสัยของผูวิจัย
เปDนตน
4. การวิเคราะห6ขอมูล ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชหลายวิธีในการเก็บขอมูล จึงส8งผลผูวิจัย
ตองใชวิธีการวิเคราะห6ขอมูลแตกต8างกันไปดวย
4.1 การวิเคราะห6ขอมูลจากการสนทนา งานวิจัยนี้ ยังมุ8งเนนที่จะแสดงถึงรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ตั ว วิ ธี วิ ท ยาและการเก็ บ ขอมู ล ดวยการกล8าวถึงฐานคิดของวิธีวิทยา การใหความสําคัญต8อ
ขอมูลหลักคือขอมูลที่มาจากการพูดคุย (talk-in-interaction) การวิเคราะห6ขอมูลการสนทนาภายใต
ขอบังคับของวิธีวิทยานี้ จึงดําเนินไปโดยการวิเคราะห6จากวีดิทัศน6ไปพรอมกับบทสนทนาที่ผูวิจัยถอด
ออกมาเปDนบทสัมภาษณ6 (transcript) ภายในบทสัมภาษณ6มี คํา พู ด และเครื่องหมายใส8กํากับที่คํา
เพื่อใหทราบว8า ผู พูด พูด อะไรและพูด อย8า งไร เช8น ผู พูด เนนคํา (stress) พูด เบาหรือพูดพรอมกัน
(overlap speaking) ผู วิ จั ย ใส8 เ ครื่ อ งหมายเพื่ อ ใหเห็ น ว8 า ผู พู ด พูดอย8างไรมิใช8นําเสนอเพียงคําพูด
เท8านั้นนอกจากนั้นยังจะเนนถึ ง การอธิ บ ายตามองค6 ป ระกอบของโครงสรางของการสนทนา
(Conversational Structure) เกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนผลัดกันพูด (Turn–Taking) คู8วัจนกรรม
(Adjacency Pair) การปรับแก (Repair) รวมทั้งการเป•ดการสนทนา (Conversation Opening)
และการป•ดการสนทนา (Conversation Closing) นอกจากนี้ยังศึกษารวมถึงหัวขอ (topic) และการ
เปลี่ยนหัวขอ (topic shift) ของการสนทนาดวย (Sacks, Schegloff and Jefferson, 1974)
4.2 การวิเ คราะห6ขอมู ลจากการสั มภาษณ6ร ะดั บลึ ก ผูวิ จัย วิเ คราะห6ขอมู ลจากการ
สัมภาษณ6ตามวิธีวิทยาการวิเคราะห6การสนทนา โดยเริ่มจากการที่ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณ6
ระดับลึกที่อยู8ในอุปกรณ6บันทึกขอมูลมาถอดเทปแบบคําต8อคํา (verbatim) พรอมทั้งระบุขอมูลสําคัญ
ต8าง ๆ ที่เกี่ยวกับผูใหการสัมภาษณ6 สถานที่ และเวลา และผูวิจัยตองทําความเขาใจขอมูลที่ไดมาโดย
คํานึงถึงประสบการณ6และความเปDนจริงของผูใหการสัมภาษณ6 จึงจะสามารถกําหนดเปDนมโนทัศน6
(concept) ไดว8าสิ่งที่เกิดขึ้นเปDนเรื่องอะไร ในทายสุดผูวิจัยจะตองนําขอเสนอและเงื่อนไขต8าง ๆ มา
เชื่อมโยง เพื่อใหเห็นถึงเหตุผลที่มาของแนวคิดและการกระทําต8าง ๆ นอกจากนั้นแลวยังตองสะทอน
ถึงสิ่งที่ผูใหการสัมภาษณ6บอกเล8าในทุกประเด็น
4.3 การวิเคราะห6ขอมูลจากการสังเกต ในการสังเกตเหตุการณ6ต8าง ๆ ผูวิจัยจะตองมี
ความไวต8อลักษณะการสื่อสารและตองมีความรูในเรื่องของการทํางานของร8างกายบาง จึงสามารถ
เชื่อมโยงในสิ่งที่สังเกตกับสิ่งที่ควรอธิบายได ผูวิจัยอาจจําเปDนตองถามพนักงานบริหารงานลูกคาที่มี
ประสบการณ6ว8า สิ่งที่ผูวิจัยตีความนั้น ตรงกับที่พนักงานบริหารงานลูกคา สื่อสารกับคู8สนทนาหรือไม8
ซึ่งเท8ากับเปDนวิธีการสรางความน8าเชื่อถือในขอมูลที่ผูวิจัยวิเคราะห6ดวย
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5. ความเชื่อมั่นและความน8าเชื่อถือในขอมูลจากภาคสนาม สิ่งที่ถูกกล8าวขานถึงอย8าง
กวางขวางในงานวิจัยเชิงคุณภาพคือเรื่องความน8าเชื่อถือ (Reliability) และความถูกตอง (Validity)
ของการไดมาซึ่งขอมูลจากภาคสนามว8ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะใชเปDนขอมูลในการวิจัยหรือไม8 แมว8า
งานวิจัยนี้เปDนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีฐานคิดและกระบวนการวิจัยต8างจากงานวิจัยเชิงปริมาณ แต8ใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพก็ใหความสําคัญต8อความน8าเชื่อถือและความถูกตองอย8างถึงพรอมดวยศักยภาพที่
วิธีวิทยางานวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําได
5.1 ความน8าเชื่อถือ (Reliability) ในความเปDนงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะเกี่ยวกับการ
ยืนยันต8อขอคนพบ ความคงเสนคงวา หรือความไม8เปDนอิสระ (Lewis and Ritchie, 2003) สิ่งเหล8านี้
เปDนสิ่งสําคัญในการประเมินคุณภาพของงานวิจัย ผูวิจัยจะตองแสดงใหเห็นถึงความน8าเชื่อถือของการ
วิจัยที่จะตองปรากฏซ้ําๆ ของขอมูลดิบดั้งเดิมและวิธีที่ขอมูลเหล8านั้นถูกตีความ เพื่อเปDนการยืนยันถึง
ความน8าเชื่อถือของขอคนพบนั้ น ซึ่งจะตองสะทอนออกมาในการสรุ ปผลของงานวิจัย ในการเก็ บ
ขอมูลภาคสนามของงานวิจัยนี้มีความถูกตองสูง เนื่องจากการบันทึกขอมูลดวยกลองวีดิทัศน6 ทุ ก
คําพูด ทุกอิริยาบถ ท8าทางและสีหนาจะถูกไดบันทึกลงในไฟล6วีดีโอ ก8อนนําขอมูลเหล8านั้นมาถอดแบบ
คําต8อคํา (verbatim) ซึ่งจะเห็นถึงรายละเอี ย ดการใชน้ํา เสี ย งและท8 า ทาง รวมเปDนบทสัมภาษณ6
(transcript) ขอมูลที่ไดมานั้นเปDนขอมูลดิบดั้งเดิมมิไดถูกปรับเปลี่ยนแต8อย8างใด และยังสามารถนํามา
ใหผูเกี่ยวของตรวจสอบถึงความครบถวนถูกตอง และผูวิจัยสามารถนํามาศึกษา วิเคราะห6ไดไม8จํากัด
จํานวนครั้งตามที่ตองการ ทําใหกล8าวไดว8าขอมูลจากภาคสนามของงานวิจัยนี้มีความน8าเชื่อถือ
5.2 ความถู ก ตอง (Validity) จะใหความสนใจกั บ จุ ด แข็ ง ดานความถูกตองของวิธี
วิทยาการวิจัยที่ง านวิ จั ย ใช คุ ณ ภาพของการวิ จั ย และการตีความ ซึ่งผูวิจัยจะตองตรวจสอบถึงสิ่ง
ต8อไปนี้ 1) กลุ8มผูใหขอมูลมีอคติหรือขอคิดใดบางที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย รวมถึงเงื่อนไขที่ใชใน
การคัดเลือกกลุ8มผูใหขอมูล 2)การคนหาสิ่งที่อยู8ในปรากฏการณ6และสภาพแวดลอมต8าง ๆ คุณภาพ
ของคําถามดีเพียงพอที่จะใหผูใหขอมูลตอบอย8างมีประสิทธิภาพ ใหการอธิบายมุมมองของผูใหขอมูล
ไดอย8างรอบดาน 3) การกําหนดปรากฏการณ6ไดถูกนิยาม จัดกลุ8ม ในทิศทางที่ผูใหขอมูลสามารถให
คํา ตอบได และ 4) การนํา เสนอขอคนพบเปDน ไปตามความจริงของขอมูลดิบดั้งเดิมและเห็นไดถึง
กระบวนการวิเคราะห6ดวย (Lewis and Ritchie, 2003)
การหาความถูกตองของงานวิจัยนี้ต8างจากงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่นักวิจัยตองหาค8า
ความถูกตองของขอมูลดวยการจัดกระทํากับขอมูลที่ไดมาอย8างเปDนระบบ สามารถนําไปใชประโยชน6
ในการแปลความหมาย สรุปความ หรือสรุปอางอิงกลับไปสู8ประชากรหรือเรียกว8าสถิติ (Statistics) แต8
สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะคัดเลือกกลุ8มผูใหขอมูลใหตรงตามที่ขอบเขตการวิจัยกําหนด ใชแนวคําถาม
ที่มุ8งเนนใหผู ใหขอมู ล สามารถแสดงถึ ง แนวคิ ด ของตนไดอย8างมีความเปDนอิสระ ผูวิจัยสรางความมี
คุณภาพใหกับแนวคํา ถามที่ ใ ชในการวิ จั ย ดวยการทบทวนจากแนวคิ ด และทฤษฎีและหารือกับ
ผูเชี่ยวชาญดานงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งเปDนผูมีประสบการณ6ในการใชทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดกับคู8สนทนา การปฏิบัติเช8นที่กล8าวมา น8าจะทําใหผูวิจัยสามารถ
กําหนดทิศทางของคําตอบจากผูใหขอมูล และนําเขามูลดิบดั้งเดิมที่ไดจากภาคสนามมาวิเคราะห6จน
เกิดขอคนพบตามความเปDนจริงได โดยไม8จําเปDนตองบิดเบือนขอมูล ซึ่งถือว8าขอมูลจากภาคสนามของ
งานวิจัยนี้มีความถูกตอง
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อย8างไรผูวิจัยใหความสนใจในวิธีวิทยาการวิเคราะห6บทสนทนา โดยนําองค6ความรู
บางส8วน มาประยุกต6ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษารูปแบบและดําเนินการคัดเลือกรูปแบบการ
เจรจาเชิงผลไดที่เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยดําเนินการเก็บ
ขอมูลตามขั้นตอนของวิธีวิทยาดังกล8าว แลวนํารูปแบบของสถานการณ6และรูปแบบการสนทนาที่
เหมาะสมไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาค8าดัชนีความสอดคลองของรูปแบบ
การสนทนา (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปสู8ขั้นตอนการ
สรางรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณาต8อไป
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา” ผูวิจัยไดรวบรวมและศึกษาวิเคราะห6งานวิจัย
ทั้งในประเทศและต8างประเทศ ไดดังนี้
10.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
ธนานันต6 ดียิง (2556) วิ จั ย เรื่ อ ง “โปรแกรมการพั ฒ นาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค6 1) เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการวัดและประเมินในชั้นเรียน
และ 2) เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการวัดและ
ประเมินผลในชันเรียน ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
ใชวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed method) ซึ่งเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ผลการวิจัยพบว8า โปรแกรมการพั ฒ นาสมรรถนะครู ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้นพื้นฐานดานการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยองค6ประกอบ 6 องค6ประกอบ คือ 1) หลักการของ
โปรแกรม 2) จุดหมายของโปรแกรม 3) สมรรถนะที่ตองการจะใหเกิดขึ้นตามจุดหมายของโปรแกรม
4) สาระที่ ใชพั ฒ นา 5) กิ จ กรรมที ใชพัฒ นา และ 6) แนวทางการประเมิ น ผลตามโปรแกรม โดย
โปรแกรมดังกล8าวผูเชี่ยวชาญประเมิน โดยใชเกณฑ6 Joint Committee พบว8าโปรแกรมมีความเปDน
ประโยชน6 มีความเปDนไปได มีความสมเหตุสมผล และมีความถูกตองแม8นยําอยู8ในระดับมากทุกดาน
ผลการศึกษาผลการใชโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนมีผลต8อไปนี้ คือ ผลการประเมินสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
พบว8า ผลการประเมินสมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลครูที่เขารับการพัฒนาผ8าน
เกณฑ6การประเมินรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม ทั้งสองกลุ8ม คือกลุ8มทดลองนําร8องมีผลการประเมิน
รอยละ 68.16 กลุ8มทดลองใชจริง มีผลการประเมิน รอยละ 70.60 ซึ่งอยู8ในเกณฑ6ปานกลาง ถือว8า
ผ8านเกณฑ6ทั้งสองกลุ8ม ส8วนผลการประเมินสมรรถนะดานทักษะการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนทั้งในระหว8างการอบรมพัฒนาและระหว8างการนิเทศ ติดตามผล คือ ครูกลุ8ม
ทดลองนําร8องมีผลการประเมินระหว8างการอบรมพัฒนาอยู8ในระดับดี (X = 4.15, S.D. = 0.61) ผล
การประเมิน ระหว8างการนิเทศติดตามอยู8ในระดับดี (X = 4.61, S.D. = 0.49) และกลุ8มทดลองใชจริง
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มีผลการประเมินระหว8างการอบรมพัฒนาอยู8ในระดับดี (X = 4.30, S.D. = 0.63) ผลการประเมิน
ระหว8างการนิเทศติดตามอยู8ในระดับดี (X = 4.61, S.D. = 0.49) และผลการประเมินตนเองของครู
ดานสมรรถนะดานความสามารถในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ที่เปDนผลที่ไดจากการนิเทศ
ติดตามพบว8า ครูกลุ8มทดลองนําร8องมีความสามารถในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนอยู8ในระดับมาก
และกลุ8มทดลองใชจริงมีความสามารถในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน อยู8ในระดับมากที่สุดผล
การประเมินความคิดเห็นของครูที่เขารับการพัฒนาที่มีต8อโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน พบว8า ผลของกลุ8มทดลองนําร8องมีผลการ
ประเมินความคิดเห็นอยู8ในระดับ มาก และกลุ8ม ทดลองใชจริงมีผ ลการประเมินความคิดเห็นอยู8ใน
ระดับมากที่สุด
บุญยฤทธิ์ ป•ยะศรี (2556) วิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการสอนที่เนนความแตกต8างระหว8างบุคคล" โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อศึกษาและพัฒนาของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู และเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการสอนที่เนนความแตกต8างระหว8างบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ กลุ8มตัวอย8างที่ใชในวิจัยประกอบดวย ครู
และนักเรียนโรงเรียนซับใหญ8วิทยาคม แบ8งเปDนครูผูสอน จํานวน 8 คน และนักเรียน จํานวน 75 คน
เครื่ องมื อที่ ใชในการวิ จั ย ประกอบดวย คู8 มือการใช รู ป แบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พครู เ พื่ อเสริ มสราง
สมรรถนะการสอนที่เนนความแตกต8างระหว8างบุคคล แผนการพัฒนาวิชาชีพครู แบบทดสอบความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนความแตกต8างระหว8างบุคคล แบบประเมินหน8วย
การเรียนรูและแผนการเรียนรู แบบประเมินงานวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน แบบสังเกตการสอน
แบบประเมินตนเอง แบบประเมินทักษะการคิด การวิเคราะห6ขอมูลโดยใชสถิติ ผลการวิจัยพบว8า
“BOONSARIT Model” เปDนรูปแบบที่มีเหมาะสมที่พัฒนาขึ้นมี 9 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห6ขอมูล
พื้นฐาน (Basic Data Analysis = B) 2) การจัดกระทําขอมูล (Organization Data = O) 3) กําหนด
วัตถุประสงค6 (Objective Setting = O) 4) เครือข8ายการปฏิบัติการ (Network Practices = N) 5)
เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) 6) ความสามารถในการ
วัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) 7) การทํางานประจําใหเปDนงานวิจัย (Routine to
Research = R) 8) การวินิจฉัยความแตกต8างของนักเรียนเปDนรายบุคคล (Individual Differentiated
Diagnostic = I) 9) ทํางานเปDนทีมและขยายผล (Teamwork and Transportability = T) ซึ่งมี
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผูเชียวชาญอยู8ในระดับมากที่สุด หลังการใช
รูปแบบดังกล8าวพบว8าครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนความแตกต8าง
ระหว8างบุคคลสูงขึ้นอย8า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 ดานการวัด ผลประเมินผลที่เนนความ
แตกต8างระหว8างบุคคลอยู8ในระดับมากที่สุด ส8วนในระดับดีมากมีเรื่องของสมรรถนะการสอนของครูใน
ดานการวิเคราะห6ผูเรียน ดานการออกแบบหน8วยการเรียนรูและแผนการเรียนรู และนักเรียนมีทักษะ
การคิดอยู8ในระดับดีมาก ส8วนดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนความแตกต8างระหว8างบุคคลดวย
กระบวนการวิจัยอยู8ในระดับดี โดยผลการขยายผลใหกับโรงเรียนเครือข8าย พบว8าครูมีความรูความ
เขาใจในการสอนที่เนนความแตกต8างระหว8างบุคคลเพิ่มขึ้น
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เด8 นศั กดิ์ สุ ริ ยะ (2555) ศึกษาและวิจั ยเรื่ อง "การพัฒ นารู ปแบบการเสริมสราง
ศักยภาพผูนํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การปกครองส8วนทองถิ่น" โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อ
พัฒนารูปแบบการเสริมสรางศักยภาพผูนํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชน และเพื่อสรางกลยุทธ6การนํา
รูปแบบไปใชในการเสริมสรางผูนํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การปกครองส8วนทองถิ่น การ
วิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาองค6ประกอบของคุณลักษณะผูยุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การ
ปกครองส8วนทองถิ่น จากการออกแบบสอบถามไปยังกลุ8มตัวอย8างคือนายกองค6การบริหารส8วนตําบล
นายกเทศมนตรี ในจําหวัดภาคเหนือตอนบน 400 คน วิเคราะห6ขอมูลโดยการหาค8ารอยละค8าเฉลี่ย
ค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค8าองค6ประกอบของคุณลักษณะ 2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสราง
ศักยภาพฯ 3) การตรวจสอบรูปแบบการเสริมสรางฯ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ8มมีผูทรงคุณวุฒิ
10 คน เครื่องมือคือแบบบันทึกความคิดเห็น 4) กําหนดกลยุทธ6การนํารูปแบบฯมาพัฒนา โดยใชการ
สนทนากลุ8ม ผูใหขอมูลคือผูทรงคุณวุฒิ 20 คน เครื่องมือคือแบบบันทึกความคิดเห็น วิเคราะห6ขอมูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห6เนื้อหา ผลการวิจัยแบ8งเปDน 4 ระยะ คือระยะที่ 1 องค6ประกอบของผูนํา
ยุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การปกครองส8วนทองถิ่นมีทั้งหมด 12 ดาน ไดแก8 การมีวิสัยทัศน6
การมีความรูในการบริหารงาน การมีคุณธรรมจริยธรรม การมีความมุ8งมั่นตั้งใจในการทํางาน การมี
ความสุภาพอ8อนนอม การมีหลักการดําเนินงานอย8างมีระบบ การมีมนุษยสัมพันธ6ที่ดี การมีบุคลิกภาพ
และการพูด ที่ดี การยึ ดมั่นในแนวทางที่ถูกตอง การมีป ระสบการณ6การทํางาน การแสวงหาความ
ร8วมมือ การติดต8อสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห6วิธีการอบรมที่ควรทํามากที่สุด
คือ การอบรมสัมมนา ส8วนหัวขอที่ควรอบรมมากที่สุด คือกระบวนการพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2 การ
พัฒนารูปแบบ การเสริมสรางศักยภาพผูนํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิด CAPEE Model
คือ การสรางแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา (Concept of Leadership) การประเมินตนเอง (Assessment)
การเตรียมการเพื่อเสริมสรางศักยภาพผูนํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชน (Preparedness) การเสริมสราง
ศักยภาพผูนํายุคใหม8 (Empowerment) และการประเมินผล (Evaluation) ระยะที่ 3 การตรวจสอบ
รูปแบบการเสริมสรางศักยภาพผูนํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนขององค6การปกครองส8วนทองถิ่นตาม
รูปแบบ CAPEE Model โดยผูทรงคุณวุฒิ และระยะที่ 4 การกําหนดกลยุทธ6 การเสริมสรางศักยภาพ
ผูนําผูนํายุคใหม8ในการพัฒนาชุมชนฯ ไปใช มี 5 กลยุทธ6 คือ การส8งเสริม ความสําคัญของการเปDน
ผูนําชุมชน การขยายพื้นที่ การเผยแพร8และการประชาสัมพันธ6 การส8งเสริมการมีส8วนร8วมของผูนํา
ชุมชน และการคิดตามการปะเมินผล
นันทภา ปGญญารัตน6 (2555) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทย” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค6
เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
เชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทย 2) เพื่อทดลองใชโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทยและ 3) เพื่อศึกษาปGจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวของของการ
นําโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรีย นเพื่อ พัฒ นาภาวะผู นํา การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับ
แม8ชีไทยไปใช กลุ8มตัวอย8างคือแม8ชีในสังกัดของสถาบันแม8ชีไทย จํานวน 30 คน โดยเปDนการวิจัยแบบ
กึ่งทดลองที่ดําเนินการทดลองกลุ8มเดียว มีการวัดผลก8อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัย
พบว8า 1) โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาภาวะผู นํา การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
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สําหรับแม8ชีไทย ประกอบดวย (1) การกําหนดพื้นฐานสําหรับการพัฒนาโปรแกรม (2) การวิเคราะห6
สถานการณ6สําหรับกลุ8มผูบริการ (3) การพิจารณาผลที่พึงประสงค6 (4) การกําหนดแหล8งทรัพยากร
และการสนับสนุน (5) การสรางแผนการเรียนรู (6) โปรแกรมการปฏิบัติงาน (7) ความน8าเชื่อถือของ
การใชทรัพยากร (8) การรายงานค8าของโปรแกรม และองค6ประกอบการเรียนรูเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ คือ (1) กิจกรรมทักษะการพูด (2) คู8มือการฝ•กปฏิบัติ (3) การแบ8งกลุ8มย8อย
ในทุกกิจกรรม (4) การทําสมาธิ และ2) ผลการทดลองใชโปรแกรมการเรียนรูพบว8า กลุ8มทดลองที่เขา
ร8วมโปรแกรมไม8มีความแตกต8างกันทั้งก8อนและหลังเขาร8วมโปรแกรม แต8หากพิจารณาเปDนรายดาน
พบว8า กลุ8มทดลองมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงหลังเขาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทยโดยมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
เพิ่มขึ้นทุกดาน โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร การมีคุณธรรม การเปDนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค6 มี
ความเชื่อมั่น กลาคิด กลาตัดสินใจ มีความยืดหยุ8น ยอมรับฟGงความคิดเห็นของผูอื่น รูจักการผ8อนคลาย
ร8างกายและจิตใจ มีสมาธิ และมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดวัดความรู เจตคติ และทักษะปฏิบัติการ พบว8า หลังการทดลอง
ของกลุ8มทดลองมีความรู เจตคติและทักษะปฏิบัติก ารพัฒ นาภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงเชิงพุทธ
เพิ่มขึ้น 3) ปGจจัยที่เกี่ยวของกับโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสําหรับแม8ชีไทย คือ ผูเรียน ผูสอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู ระยะเวลา
การวัดและการประเมินผล และเงื่อนไขในการนําไปใชไดแก8 ดานการจัดการเรียนการสอน ดานผูเรียน
ดานกิจกรรม และดานสภาพแวดลอม
ธานี เอิบ อาบ (2555) วิจัย เรื่อ ง “การพัฒ นาโปรแกรมเสริม สรางการคิด
วิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6ตามทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรค6ดวยปGญญา” การวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค6 1) เพื่อศึกษาความตองการการเรียนรูสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6 2) เพื่อพัฒนา
โปรแกรมเสริ มสรางการคิ ดวิจ ารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6ตามทฤษฎีการเรียนรูเพื่ อ
สรางสรรค6ดวยปGญญา 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมเสริมสรางการคิดวิจารณญาณสําหรับ
เด็กในสถานสงเคราะห6ที่พัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อศึกษาปGจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวของในการนําโปรแกรม
เสริ ม สรางการคิ ด วิ จ ารณญาณสํา หรั บ เด็ ก ในสถานสงเคราะห6ไปใช การวิจัยนี้เปDนการวิจัยเชิงกึ่ง
ทดลอง โดยมีกลุ8มตัวอย8างเปDนเด็กอายุระหว8าง 9-11 ปk ในสถานสงเคราะห6เด็กชายบานปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 30 คน โดยแบ8งเปDนกลุ8มทดลอง 15 คน และกลุ8มควบคุม 15 คน และกลุ8ม
ทดลองเขาร8วมโปรแกรมของผูวิจัย เครื่องมือวิจัยที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบดวยโปรแกรมเสริมสราง
การคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6 แบบสัมภาษณ6ความตองการการเรียนรูของเด็กใน
สถานสงเคราะห6 แบบวัด การคิด วิจ ารณญาณ แบบประเมิน พฤติก รรมการคิดวิจารณญาณ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กในสถานสงเคราะห6ในกลุ8มทดลอง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) เด็ก
ในสถานสงเคราะห6มีความตองการการเรียนรูในหัวขอปGญ หาวั ตถุ นิยมและปGญหาภัย อินเตอร6 เน็ ต
2)โปรแกรมเสริมสรางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห6ที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย
วัต ถุ ประสงค6 ผู เรี ยน ลักษณะของโปรแกรม กิจ กรรมการเรีย นรู สื่ อส8งเสริ มการเรีย นรู และการ
ประเมิน ผลโปรแกรม 3) หลังการเขาร8ว มโปรแกรมเสริมสรางการคิด วิจ ารณญาณสําหรับเด็กใน
สถานสงเคราะห6 คะแนนการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองของกลุ8มทดลองสูงกว8าคะแนนการคิด
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วิจารณญาณก8อนการทดลองของกลุ8มทดลองอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และคะแนนการคิด
วิจารณญาณหลังการทดลองของกลุ8มทดลองสูงกว8าคะแนนการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองของ
กลุ8มควบคุมอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 4) ปGจจัยที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรม
เสริ ม สรางการคิ ด วิ จ ารณญาณสํ า หรั บ เด็ ก ในสถานสงเคราะห6 ไ ปใชคื อ การสนั บ สนุ น จากสถาน
สงเคราะห6 คุณสมบัติและลักษณะของผูเรียนที่ช8วยส8งเสริมการเรียนรู บทบาทผูสอนที่ช8วยผูเรียนให
เกิดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่ดี การมีความพรอมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ6 เนื้อหาที่เปDน
สถานการณ6ทั่วไปในชีวิตจริง และสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลาย
อนันต6 พันนึก (2554) วิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” การวิจัยมีวัตถุประสงค6เพื่อพัฒนาโปรแกรมและประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ8มเปFาหมายของการวิจัย คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมหนองคาย เขต 2 แบ8งเปDนกลุ8ม
ทดลอง และกลุ8มควบคุม กลุ8มละ 30 คน ไดมาโดยวิธีการสุ8มอย8างง8าย มีวิธีการดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา 5 ขั้นตอน ผลการวิจั ยสรุปได ดังนี้ 1) โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ประกอบดวย 4 ส8วน ส8วนที่ 1 ความนํา ส8วนที่ 2 รายละเอียดโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส8วนที่ 3 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคสนามและ ส8วนที่ 4 แนวทาง เงื่อนไข ตัวชี้ความสําเร็จในการ
นําโปรแกรมพัฒ นาสมรรถนะผู บริห ารสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานไปใช 2) โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ เห็นไดจาก 1) กลุ8มทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนองต8อ
โปรแกรมพั ฒ นาสมรรถนะผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยรวมและทุกดานอยู8ในระดับมาก
2) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ8มทดลอง มีความรู
และทักษะตามสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการนําความรูทักษะใหม8สู8การปฏิบัติ และ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่สูงกว8าก8อนการพัฒนาอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
.05 และ 3) หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ8มทดลอง
มีความรู และทักษะตามสมรรถนะผูบริหารตามสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่สูงกว8ากลุ8มควบคุมอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
วิวรรธน6 จัน ทร6เทพ (2553) วิจั ยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการฝ•กอบรมแบบ
ผสมผสานดวยการเรียนรูร8วมกันเปDนทีมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแบบสหวิทยาการสําหรับครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค6ของการวิจัย
คือ เพื่อพัฒ นารู ปแบบการฝ•กอบรมแบบผสมผสานดวยการเรีย นรูเปDน ทีม และเพื่อศึ กษาผลการ
ทดลองใชรูปแบบการฝ• ก อบรมแบบผสมผสานดวยการเรี ย นรู เปD น ที ม โดยใชวิธีการดําเนินการ 5
ขั้นตอน กลุ8มตัวอย8างในการวิจัยคือ ครูผูสอนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จํานวน 20 คน
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) การฝ•กอบรมใชเวลา 3 สัปดาห6 เครื่องมือที่
ใชประกอบดวยแบบสั งเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ การทดลอง สถิติ ที่ใชไดแก ค8 าเฉลี่ ย ค8 า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห6เ นื้อ หา ผลการวิจัย พบว8า 1) รูปแบบการฝ•กอบรมแบบ
ผสมผสานระหว8 า งแบบเผชิ ญ หนา กั บ แบบอี -เทรนนิ่ ง เปD น วิ ธี ส8 งเสริ ม การเรี ย นรู เปD น ที ม โดยมี
องค6ประกอบ 8 ประการ รูปแบบการฝ•กอบรมมี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นก8อนฝ•กอบรม 2) ขั้นฝ•กอบรม
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และ 3) ขั้นประเมินผล โดยที่ในขั้นฝ•กอบรมประกอบดวย 4 ขั้นคือ 1) การเตรียมความพรอม 2) การ
นําเสนอบทเรียน 3) การปฏิบัติตามตัวอย8างและ และ 4) การปฏิบัติอย8างอิสระ ขั้นที่ 1-3 ช8วยสราง
เจตคติและความรูความเขาใจ ส8วนขั้นที่ 4 ช8วยพัฒนาสมรรถนะการออกแบบหน8วยการเรียนรูและ
แผนกการจั ด การเรี ย นรู แบบบู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ สํา หรั บ ผลการทดลองใชรู ป แบบการ
ฝ•กอบรมที่พัฒนาขึ้น พบว8ากลุ8มตัวอย8างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและคะแนนทักษะการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผสมผสานแบบสหวิทยาการ หลังการฝ•กอบรมสูงกว8าก8อนการ
ฝ•กอบรม กลุ8มตัวอย8างมีการแสดงออกเกี่ยวกับการเรียนรูร8วมกันเปDนทีมในระดับมาก และมีความเห็น
ว8ารูปแบบการฝ•กอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก
เอนก เทียนบูชา (2552) วิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเตรียมคนเขาสู8
งาน" เพื่อจัดทํามาตรฐานและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจใน
การกํ า หนดสมรรถนะหลั ก จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู บริ ห าร ผู เชี่ ย วชาญจากสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่เปDนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห8งประเทศไทย จํานวน 753
แห8ง โดยการ วิเคราะห6องค6ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อกําหนดสมรรถนะหลัก และนําขอมูลที่
ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะ มาตรฐาน
สมรรถนะและโมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลัก ใชการสัมมนากลุ8มย8อย (Focus group) ประเมินสิ่งที่
พัฒนา โดยผูทรงคุณวุฒิและทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก ผลการวิจัยพบว8า สมรรถนะ
หลักแบ8งเปDน 3 ดาน ไดแก8 สมรรถนะหลักดานการดํารงชีวิต สมรรถนะหลักเพื่อการทํางาน และ
สมรรถนะพื้นฐานโดยสมรรถนะที่สถานประกอบการใหความสําคัญที่สุดคือ สมรรถนะหลักดานการ
สื่อสารโดยเฉพาะสมรรถนะดานการพูด สมรรถนะหลักของบุคลากรที่มีระดับต่ําสุดคือ สมรรถนะดาน
การสื่ อ สารดวยภาษาอั ง กฤษ โดยมี รู ป แบบการพั ฒ นาที่ เ หมาะสมมี 5 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห6
การออกแบบ การพัฒนา การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล
สกนธ6 อาภาภรณ6 กุล (2547) วิจั ยเรื่ อง “ความสั มพัน ธ6ร ะหว8 างบุคลิกภาพตาม
ทฤษฎี 5 องค6ประกอบ (The Big Five) กับความพึงพอใจในงาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
สิ่งทอแห8งหนึ่ง” มีกลุ8มตัวอย8างจํานวน 596 คนที่เปDนเพศหญิงทั้งหมด โดยใชเครื่องมือในการศึกษา
ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ NEO-FFI และแบบสอบวั ด ความพึ ง พอใจในงาน พบว8 า
องค6ประกอบบุคลิกภาพทั้ง 5 องค6ประกอบ มีความสัมพันธ6กับความพึงพอใจในงานโดยองค6ประกอบ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกแบบแสดงตัว และแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ6ทางบวกกับความพึง
พอใจในงาน แต8องค6ประกอบบุคลิกภาพแบบเป•ดกวางและแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ6ทางลบกับ
ความพึงพอใจในงานและมีเพียง 2 องค6ประกอบบุคลิกภาพเท8านั้นที่สามารถนําไปพยากรณ6ระดับ
ความพึงพอใจในงานไดนั่นคือองค6ประกอบบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและแบบหวั่นไหว
อัญพร พูลทรัพย6 (2546) วิจัยเรื่อง “บุคลิกภาพหาองค6ประกอบ (The Big Five)
กับพฤติกรรมการเปDนสมาชิกที่ดีขององค6การ: กรณีศึกษา กองรายได การประปานครหลวง” กลุ8ม
ตัวอย8างเปDนพนักงานในกองรายไดการประปานครหลวง จํานวน 244 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลส8วนบุคคลแบบทดสอบบุคลิกภาพหาองค6ประกอบของคอสตาและ
แมคเครแบบสอบถามพฤติกรรมการเปDนสมาชิกที่ดีขององค6การ พบว8า 1) องค6ประกอบบุคลิกภาพที่
โดดเด8นที่สุดของพนักงาน คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกรองลงมาคือบุคลิกภาพแบบประนีประนอม
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2) องค6ประกอบบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมีความสัมพันธ6ทางบวกกับพฤติกรรมการเปDนสมาชิกที่ดี
ขององค6การทุกดาน 3) พนักงานที่มีองค6ประกอบบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูงมีโอกาสเปDนพนักงานที่
มีระดับพฤติกรรมการเปDนสมาชิกที่ดีขององค6การทุกดานและโดยรวมสูง
ภูวนาท คุนผลิน (2543) วิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงสรางของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่
ดําเนินธุรกิจ โดยใชแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในประเทศไทย” เพื่อศึกษารูปแบบ
โครงสรางของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจโดยใชแนว คิดการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสาน และศึกษาอิ ท ธิ พ ลของแนวคิ ด การสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานที่มีต8อบริษัท
ตัวแทน โฆษณาในดานต8าง ๆ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการสัมภาษณ6แบบเจาะลึก
จากผูบริหาร หัวหนาแผนกในบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย ที่ใชแนวคิดการสื่อสารตลาดแบบ
ผสมผสานในการดําเนินธุร กิจ จํานวน 24 คน โดยใชรูปแบบโครงสรางบริษัทตัวแทนโฆษณาที่
กรอนสเต็ท และธอร6สัน (Gronstedt and Thorson, 1996) ไดศึกษาและจัดหมวดหมู8ไว 5 รูปแบบ
เปDนกรอบในการศึกษา ผลการวิจัยพบว8า มีโครงสรางของบริษัทตัวแทนโฆษณาเพียง 2 รูปแบบ ไดแก8
องค6กรที่กระจายงานสู8ภายนอก (The consortium) และองค6กรที่มีแผนกหรือบริษัทในเครือแต8มี
เครื่องมือทางการตลาดใหบริการไม8ครบวงจร (The consotium with one dominant agency) ซึ่ง
มีลักษณะตรงตามรูปแบบโครงสรางขององค6กร 5 ประเภทที่ กรอนสเต็ท และธอร6สัน ไดศึกษาไว
ดังนั้น ผูวิจัยจึงจัดแบ8งรูปแบบโครงสรางของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยไว 5 ประเภท
ดวยกัน ไดแก8 1) องค6กรที่กระจายงานสู8ภายนอก (The consortium) 2) องค6กรที่มีแผนก หรือ
บริษัทในเครือแต8มีเครื่องมือทางการตลาดใหบริการไม8ครบวงจร (The consortium with one
dominant agency) 3) องค6กรที่มีแผนก หรือบริษัทในเครือ และมีเครื่องมือทางการตลาดใหบริการ
ครบวงจร (The integrated agency with business units) 4) องค6กรที่ใหบริการทางการตลาด
แบบครบวงจรโดยทุกแผนกไม8มีหน8วยธุรกิจที่มีผล กําไรเปDนของตนเอง (The integrated agency)
และ 5) องค6กรที่มีหน8วยธุรกิจย8อยที่ใหบริการแบบครบวงจรและมีผลกําไรเปDนของตนเอง (The
brand team agency) นอกจากนี้ พบว8าแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานนั้นมีอิทธิพลต8อ
บริษัทตัวแทนโฆษณาในดาน การปรับโครงสรางบริษัท โดยการขยาย หรือการลดขนาดบริษัท และมี
อิทธิพลต8อการปรับวิธีการดําเนินงานระหว8างหน8วยงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
ศิริพร ประโยค (2542) วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ6ระหว8างองค6ประกอบหาประการ
ของบุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝiสัมฤทธิ์กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของหั ว หนางานระดั บ กลางในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส6กรณีศึกษา: บริษัทรีท-ไรท6 (ประเทศไทย) จํากัด” กลุ8มตัวอย8างในการวิจัย
เปDน พนั กงานบริษัทรี ท-ไรท6 (ประเทศไทย) จํ ากั ด จํา นวน 101 คน เครื่ องมือที่ใชในการวิ จัย เปD น
แบบทดสอบองค6 ป ระกอบหาประการของบุ คลิ กภาพ แบบทดสอบแรงจู งใจใฝi สั มฤทธิ์ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว8า 1) องค6ประกอบความหวั่นไหวมีความสัมพันธ6กับผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงลบ 2) องค6ประกอบการแสดงออกมีความสัมพันธ6กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก 3)
องค6ประกอบการยอมรับผูอื่นมีความสัมพันธ6กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก และ 4) องค6ประกอบ
การมีสติมีความสัมพันธ6กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก 5) ความตองการเผชิญงานยากมีความสัมพันธ6
กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก 6) ความตองการการแข8งขันมีความสัมพันธ6กับผลปฏิบัติงานในเชิงลบ
และยิ่งพบว8าตัวแปรอิสระที่ส8งผลต8อผลการปฏิบัติงาน คือองค6ประกอบความหวั่นไหว องค6ประกอบ
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การแสดงออก องค6ประกอบการมีสติ ความมุ8งมั่นในการทํางาน และความตองการ การแข8งขัน
สามารถร8วมกันพยากรณ6ผลการปฏิบัติงานไดรอยละ 50.8
สรุปไดว8างานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรม ส8วนใหญ8จะเปDน
เรื่องทางดานการศึกษา พบว8าบริบทส8วนใหญ8เนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหมีความรู
ความสามารถที่สัมพันธ6กับสภาวการณ6ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู8ตลอดเวลา นักวิชาการจึงเนนเรื่องการ
พัฒนาคนในทุกมิติ ซึ่งผูวิจัยสามารถนํามาประยุกต6และพัฒนาแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ต8อไป
10.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของต8างประเทศ
อัลเมดา และ แอกโนเลตติ (Almeida and Agnoletti, 2015) วิจัยเรื่อง
“ผลกระทบของการอบรมทางออนไลน6ในการอธิบายการวินิจฉัยทางการแพทย6ที่มีความเขาใจยาก:
การแสวงหาทักษะการสื่อสาร” มีวัตถุประสงค6เพื่อการอบรมการอธิบายการวินิจฉัยทางการแพทย6ที่มี
ความยาก โดยอบรมผ8านทางออนไลน6ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยแบ8งเปDน 2 ส8วน
คือ การสรรหาการอบรมสําหรับการอธิบายการวินิจัยและกระบวนการประเมินผล และอธิบายการ
ออกแบบการอบรมบนเว็บไซต6และการประเมินผล วิธีดําเนินการ กําหนดขอบเขตภาระงานออกการ
สื่อสารระหว8างบุคคลออกเปDน 5 ส8วน คือ 1) ติดต8อนักศึกษาแพทย6หรือแพทย6ใหม8 ๆ 2) จัดการกับ
การวินิจฉัยที่อธิบายไดยากๆ 3) ทําใหใชไดง8าย 4) ทําใหเปDนรูปแบบของมัลติมีเดีย และ 5) ทําใหมี
ประโยชน6 น8าสนใจ และดึงดูดใจ สําหรับการพัฒนาการสนับสนุนการฝ•กอบรม โดยการวิเคราะห6จาก
การสัมภาษณ6จากคนไข โดยวิเคราะห6 3 ระดับคือ 1) ระดับปฏิบัติการโครงสราง 2) ระดับพฤติกรรม
และปฏิบัติการ 3) ระดับความสัมพันธ6 สําหรับการกําหนดกระบวนการประเมินผลการฝ•กอบรม เพื่อ
1) ใหเกิดความรูและทักษะ และเกิดความรูและทักษะที่นําไปสู8การเปลี่ยนแปลงทางมุมมองความคิด
และการปฏิบัติ 2) ใหผูอบรมเกิดความพึงพอใจ 3) ใหเกิดความรูสึกของการเรียนรูบางสิ่งอย8าง 4) ได
รูปแบบการฝ• ก อบรมที่ เ ฉพาะเจาะจง รวดเร็ ว ในการใหคํา ปรึ ก ษา ในรูปแบบมัลติมีเ ดีย และ
5) รับประกันความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว8า ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจและรูสึกว8าไดเรียนรู
และผูวิจัยพิจารณาเห็นว8า การฝ•กอบรมทางออนไลน6นี้เปDนวิธีการที่เฉพาะเจาะจงสําหรับวัดประสิทธิผล
ของการไดมาซึ่งความรูและทักษะ ผลการวิจัยพบว8าการอบรมนี้ ไม8ไดแกปGญหาดานจิตใจของการ
อธิบายผลการวินิจฉัยที่พวกเขาเคยอบรมผ8านหลักสูตรอบรมทางการแพทย6และการอ8านจากตํารา
อย8างไรการฝ•กฝนเปDนเรื่องสําคัญที่จะทําใหเกิดความรูและการเปลี่ยนแปลงทางทักษะการสื่อสาร
เคสส6เลอร6 และคณะ (Kessler et al. 2015) วิจัยเรื่อง “5CS ของการให
คําปรึกษา: การฝ•กอบรมนักศึกษาแพทย6เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในแผนกฉุกเฉิน” (The 5CS
of Consultation; Training Mediacal Student to Communicate Effectively in the
Emmergency Department) งานวิจัยนี้ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปDนเรื่องสําคัญ
ของมืออาชีพในธุระกิจการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉินของแพทย6ฝ•กหัด อย8างไรก็ตามยัง
ไม8มีรูปแบบการใหคําปรึกษาที่ไดมาตรฐานที่ควรจัดทําขึ้นใหกับหมอหรือผูที่จบใหม8ในทางการแพทย6
ดวยเหตุ ผ ลนี้ งานวิ จั ย จึ ง ไดเสนอ 5CS ซึ่ ง ประกอบดวย การติ ด ต8 อ (Contact) การสื่อสาร
(Communicate) คําถามที่สําคัญ (Core Question) การประสานงาน (Collaborate) และการป•ด
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การสนทนา (Closing the Loop) จึงไดถูกนํามาศึกษาในกระบวนการของแผนกฉุกเฉินของแพทย6
ฝ•กหัดและนําเสนอถึงแนวทางการแนะนําในแต8ละขั้นตอน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดนําหลักการของ 5CS
มาประยุกต6ใช ในระบบเสมือนจริงของสถานการณ6ในคลีนิคโดยใช 8 ศูนย6กลางของทางการแพทย6ใน
เมืองขนาดใหญ8ของอเมริกาและแคนนาดาโดยแบ8งออกเปDนกลุ8มทดลอง 2 กลุ8ม คือกลุ8มทดลอง และ
กลุ8มทดลองควบคุมโดยผลของงานวิจัยแสดงใหเห็นว8ากลุ8มที่ไดรับการฝ•กอบรมจะมีคะแนนสูงกว8า
กลุ8มควบคุมโดยทําการเช็คกับ 5CS โดยนักเรียนแพทย6จะใชหลักการ 5CS ไดดีและมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มการปรึกษาทางการแพทย6ไดอย8างมีประสิทธิภาพ โดยจุดประสงค6ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของ 5CS ในโมเดลกับผูเรียนรูใหม8เพื่อประเมินการทํางานแบบเรียลไทม6ในโลก
ความเปDนจริง
เมน (Men, 2015) วิจัยเรื่อง “บทบาทของการสื่อสารภายในของ CEO ในมิติของ
ช8องทางการสื่ อสาร สไตล6 ของการสื่ อสาร และประสิ ทธิ ภ าพของการสื่ อสาร” (The Internal
Communication Role of the Chief Executive Officer; Communication Channels, Style,
and Effectiveness) ศึกษาถึงบทบาทของการสื่อสารภายในของ CEO โดยทําการตรวจสอบผ8านช8อง
ทางการสื่อสาร สไตล6ของการสื่อสาร และคุณภาพของการสื่อสารมีอิทธิพลต8อพนักงานในการสราง
ความสัมพันธ6 โดยผลวิจัยแสดงใหเห็นว8า ระดับ CEO จะใชอีเมล6และการพบปะซึ่งหนาเปDนช8องทาง
สื่อสารใหกับพนักงานการใชโซเชียลมีเดีย มีความสัมพันธ6กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต8 อ คุณภาพของการ
สื่อสาร และสรางความสัมพันธ6กับพนักงาน รูปแบบการสื่อสารก็ส8งผลต8อคุณภาพของการสื่อสารและ
การสรางความสัมพันธ6กับพนักงงานเช8นกัน สไตล6การสื่อสารแบบกลาแสดงออกส8งผลนอยต8อการ
สรางคุณภาพของความสัมพันธ6กับพนักงานและไม8มีนัยยะสําคัญกับคุณภาพทางการสื่อสารของ CEO
โดยในการวิจัยไดแบ8งสมมุติฐานออกเปDน 5 เรื่องคือ H1 การสื่อสารเชิงรับผิดชอบจะส8งผลต8อคุณภาพ
ของการสื่อสารหรือไม8 H2 การสื่อสารแบบกลาแสดงออกของ CEO ส8งผลต8อคุณภาพของการสื่อสาร
หรือไม8 H3 การสื่อสารเชิงรับผิดชอบส8งผลต8อคุณภาพของการสรางความสัมพันธ6ของพนักงานใน
องค6กรดวยหรือไม8 H4 การสื่อสารแบบกลาแสดงออก CEO ส8งผลต8อคุณภาพของความสัมพันธ6ของ
พนักงานในองค6 ก รหรื อ ไม8 H5 คุ ณ ภาพของการสื่ อ สาร CEO ส8 ง ผลต8 อ คุ ณ ภาพของการสราง
ความสัมพันธ6ต8อพนักงานในองค6กรหรือไม8 โดยใชแบบสอบถามออนไลน6 ขนาดตัวอย8างจํานวน 545
โดยมีผลของสถิติคือ .001 .05 .001 .001 .001 ตามลําดับ
คอนสแตนติน และบายาส (Constantin and Baias, 2014) วิจัยเรื่อง “เสียง
พนักงานเปDนปGจจัยสําคัญในการสื่อสารภายในองค6การ” (Empoyee Voice – Key Factor in
Internal Communication) ศึกษาเรื่องบทบาทของเสียงพนักงานในองค6กร โดยการสื่อสารที่ดีใน
องค6การนั้นตองรับฟGงความคิดเห็นของพนักงานซึ่งหากเพิกเฉยละเลยจะทําใหขาดแรงจูงใจนําไปสู8การ
ลาออก และนําไปสู8การแข8งขันในธุรกิจกับคู8แข8ง ดังเช8นทัศนคติของพนักงานต8อสถานที่ทํางานเปDน
เรื่องสําคัญ และส8งผลต8อประสิทธิภาพขององค6การ เสียงของพนักงานนั้นขึ้นอยู8กับการแบ8งปGนขอมูลมี
ประสิทธิภาพแค8ไหน การใหพนัก งานมีส8ว นร8ว มมากเท8าไหร8ยิ่งทํา ใหองค6การสรางความผูกพันต8อ
องค6การมากขึ้นเท8านั้น แมเพียงแค8เรื่องนโยบายก็สามารถสรางความผูกพันไดของคนในองค6การ และ
นําไปสู8การสรางความมั่น ใจใหกับ พนัก งานดัง นั้น “เสีย งของพนัก งาน” สามารถนํา ไปใชใหเกิด
ประโยชน6ต8อการพัฒนาองค6การ โดยผูวิจัยไดใหคําจํากัดความของคําว8า Voice ว8าความพยายามอะไร
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ก็ไดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว8าการนําไปสู8การหลบเลี่ยง เพื่อไม8โตแยง โดยสามารถแสดง
ความคิด เห็น หรือ ไม8แ สดงความคิด เห็น หรือ การใหโอกาสกับ พนัก งานไดพู ด ไดแสดงออก
ความคิดเห็น และทําใหพนักงานมีส8วนร8วมในขอเสนอแนะ และทําใหเสียงของพนักงานนั้นเปDนส8วนหนึ่ง
ของการพัฒ นาองค6ความรู และทัก ษะในการทํา งานร8ว มกัน และระดับ บริห ารและพนักงานควรมี
แข8งขันขอมูลซึ่งกันและกันและสรางความไววางใจใหเกิดขึ้น หากทําไดเช8นนี้เสียงของพนักงานจะ
นําไปสู8การพัฒนาผลการทํางานขององค6การร8วมกัน
เรดซา และคณะ (Redza et al., 2014) วิจัยเรื่อง “การจัดการดานการสื่อสาร
ระหว8 า งองค6 ก ารของการสนั บ สนุ น เงินตลาดคาปุŸยในมาเลเซีย” โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อนําเสนอ
ผลการวิจัยเบื้องตนที่อยู8บนพื้นฐานของการสื่อสารระหว8างองค6การของการจัดการการสื่อสารระหว8าง
เพอร6บูอาน เพลาดัง คาวาซาน (Pertubuhan Peladang Kawasan: PPK) กับผูผลิต (Supplier) ใน
มุมมองของ PPK โดยมีก รอบแนวคิด การวิจ ัย คือ ความมุ8ง มั ่น ในการสื่อสารนั้ นเปDน ตัวชี้วั ดของ
ความสําเร็จในกระบวนการสื่อ สาร โดยมีค วามสัม พัน ธ6กับพฤติกรรมการสื่อสารและคุณภาพของ
การสื่ อ สารเปD น ตั ว แปลสื่ อ กลางซึ่ ง เปD น ตั ว เสริ ม หรือเพิ่มกระบวนการสื่อสาร ผูวิจัยและคณะ ใช
แบบสอบถามเปDนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบว8าผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
จะแบ8งปGนขอมูลที่เหมาะสมแก8ผูผลิต ซึ่งการพึงพอใจในการสื่อสารเปDนปGจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน
“การสื่อสารระหว8างองค6การ” ไปสู8ความสําเร็จในทุกๆ กิจกรรมการสื่อสารระหว8างองค6การ สําหรับ
พฤติกรรมการสื่อสารประกอบดวยความถี่ของการสื่อสารและสื่อที่ใชในการสื่อสาร ซึ่งสื่อที่ผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดตองการใชคือ โทรศัพท6 และก็ยังตองการพูดคุยกันแบบเผชิญหนาดวย แต8เชื่อ
ว8าการพบหนากันบ8อยๆ ไม8ไดช8วยใหแกปGญหาได ส8วนคุณภาพของการสื่อสารนั้นแบ8งออกเปDน 2 ส8วน
คือความรู และความไววางใจ เปDนส8วนสําคัญในกระบวนการสื่อสาร
กอร6เคม (Gorkem, 2014) วิจัยเรื่อง “การสื่อสารองค6การในองค6การขนาดใหญ8ใน
ตุ ร กี ด านโครงสรางและความรั บ ผิ ด ชอบ” (Coporate Communication in Large-scale
Organizations in Turkey ; Structure and Responsibilities) ศึกษาถึงโครงสรางของการสื่อสาร
ในองค6การขนาดใหญ8นั้นเกิดขึ้นไดอย8างไร และแผนกไหนที่เปDนส8วนสําคัญของการสื่อสารขององค6การ
และการรับรูของผูปฎิบัติหนาที่เกี่ยวกับโครงสรางและความรับผิดชอบต8อการสื่อสารองค6การคืออะไร
โดยไดทํา การวิ จัย กั บ 51 องค6 การขนาดใหญ8 และผู ปฎิบั ติ หนาที่ในองค6 การจํา นวน 122 คน โดย
48.4% เปDนผูหญิง 45.9% เปDนผูชายและผูตอบแบบสอบถามเปDนผูที่มีอายุประมาณ 26-40 ปk และ
จบปริญญาตรีโยใน 43.1% ของผูปฏิบัติงานเปDนพนักงานที่อยู8ในตําแหน8งผูอํานวยการ ผูบริหารและ
พนักงานประสานงาน ที่ 21.9% โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นว8าการสื่อสารภาพรวมจะทํางานโดยตรง
กับระดับประธานของบริษัท และ การสื่อสารภาพรวมจะเปDนหนาที่ทางการจัดการที่มีส8วนเกี่ยวของ
กับพันธกิจและภารกิจของบริษัทและการสื่อสารภาพรวมขององค6การระยะสั้นและระยะยาวในการ
วางกลยุ ทธ6 การจั ด การดวยการประสานงานกับแผนกต8าง ๆ อีกทั้งมีความเกี่ยวของกับการสื่อสาร
ภายใน การประชุมประจําปk การสรางความสัมพันธ6กับสื่อ และรวมถึงความรับผิดชอบต8อสังคม และ
การบริ ห ารชื ่ อ เสี ย งองค6 ก าร การบริ ห ารความสั ม พั น ธ6 การจั ด ทํ า งานวิ จ ั ย การทํ า โฆษณา
ประชาสัมพันธ6 การเปDนผูสนับสนุ น การจัดงานแสดงสินคา การสื่อสารดวยระบบดิจิตัล และการ
สื่อสารทางดานการเงินและธนาคาร โดยมีจํานวนของการสื่อสารแบ8งออกเปDนภายในและภายนอก
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องค6การ โดยใชความสําคัญกับภาพลักษณ6 ความมีชื่อเสียง การจัดการตรายี่หอ ความสัมพันธ6กับสื่อ
การโฆษณา ซึ่งเปDนเครื่องมือการจัดการที่สําคัญต8อองค6การ
นอร6ดิน และคณะ (Nordikn, S. Md, et al, 2013) วิจัยเรื่อง “บรรยากาศของ
การสื่อสารองค6การและการจัดการความขัดแยง: การจัดการการสื่อสารในบริษัทน้ํามันและแกmส”
(Organizational Communication Climate and Conflict Management; Communication
Management in an Oil and Gas Company) กล8าวถึงบรรยากาศของการสื่อสารในองค6การถือ
เปDนเรื่องสําคัญต8อการสรางประสิทธิผลและความสําเร็จขององค6การ ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดแรง
กระตุนในการสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น ในขณะที่องค6การมีบรรยากาศเชิงลบหรือโตเถียงกันจะส8งผลต8อ
การกลาแสดงออกของพนักงานในองค6การ และทําใหเกิดแรงจูงใจลดลง และนําไปสู8แนวทางการ
แกปG ญ หาซึ่ ง ตองอาศั ย การสื่ อ สารเชิ ง ร8 ว มมื อ ร8 ว มกั น และทั ก ษะการบริ ห ารขอขั ด แยงอย8 า งมี
ประสิทธิผล ในงานวิจัยนี้ไดใชบริษัท แกmสและน้ํามัน โดยไดทําการออกแบบสอบถามกับพนักงาน
จํานวน 125 คนที่ประจําอยู8ที่โรงงานผลิตแกmสและน้ํามันซึ่งเปDนหนึ่งของจํานวนประชากรในบริษัท
โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นว8าการจัดการขอขัดแยงส8งผลต8อบทบาทแต8ละคนในองค6การ เช8นบทบาท
ผู นํ า หรื อ การควบคุ มจะส8 ง ผลต8 อผลกระทบการสื่ อสารในเชิ งสนั บ สนุ น ในขณะที่ ผู บริ ห ารและ
พนักงานเทคนิค และพนักงานปกติก็จะมีวิธีการที่แตกต8างกันในการจัดการ ขอขัดแยงในองค6การ โดย
กําหนดแบ8งแบบสอบถามออกเปDน 3 ส8วนคือ บรรยากาศของการสื่อสารในองค6กร การจัดการขอ
ขัดแยงและขอมูลเชิงประชากรศาสตร6 โดยใช 5-point Likert scale โดยมีผลของ Reliability
Coefficient (8) ที่ 0.80 0.82 0.83 0.80 ตามลําดับ
เคล็นเนย6 (Clenney, 2013) วิจัยเรื่อง “การเจรจาต8อรองที่ทํางาน: สามประเด็นที่
เกี่ยวกับการเจรจาต8อรอง ดานทักษะ ดานการพัฒนา และดานการนําไปใช” โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อ
กํา หนดไวกรอบแนวคิ ด เริ่ ม ตนสํา หรั บ การพั ฒ นาทักษะการเจรจาต8อรองของพนักงาน และการ
ทดสอบความสั ม พั น ธ6 ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ความคิ ด ที่ ว8 า ทุ ก คนไม8 ไ ดมี ทั ก ษะการเจรจาต8 อ รอง
เหมือนกันหมด หรือมีประสิทธิภาพในการเจรจาต8อรองเท8ากันทุกสถานการณ6 จากเหตุผลดังกล8าว
ขางตนผูวิจัยไดนําเสนอผ8าน 3 แนวทางคือ แนวทางแรกเสนอผ8านกรอบแนวคิดทฤษฎี แนวทางที่สอง
และสาม เสนอผ8านการทดสอบชุดความสัมพันธ6ออกมาเปDนชุดทฤษฎี
โธมัส (Thomas, 2013) วิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการแข8งขันกับความร8วมมือ:
การสํารวจกลยุทธ6การเจรจาต8อรองมีผลกระทบต8อผลลัพธ6เชิงสัมพันธ6ในความสัมพันธ6ของผูซื้อและ
ผูขายอย8างต8อเนื่อง” วัตถุประสงค6ของงานวิจัยนี้คือการใชวิธีวิจัยหลายวิธี เพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ต8อความสัมพันธ6ของการตัดสินใจเลือกกลยุทธ6การเจรจาต8อรอง ในการศึกษาแรก ใชสถานการณ6ตาม
วิธีการทดลอง สมมติฐานเบื้องตนไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและ
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นว8าการใชกลยุทธ6การเจรจา
ต8อรองในการแข8งขันลดลงระดับของความสัมพันธ6ของสินทรัพย6เฉพาะ ความร8วมมือ ความไววางใจ
และบูรณาการกระบวนการ การวิเคราะห6ต8อไปชี้ใหเห็นว8า การใชกลยุทธ6การเจรจาต8อรองในการ
แข8งขันนั้นลดระดับความสัมพันธ6ของสินทรัพย6โดยเฉพาะกับความร8วมมือ และการศึกษาที่สอง ใช
ระเบียบวิธีวิจัยทฤษฎีฐานราก ในการสํารวจผลกระทบของการเลือกกลยุทธ6ในวิธีการที่ผูซื้อและผูขาย
รับรูความสัมพันธ6 โดยใชการสัมภาษณ6เชิงลึกกับผูซื้อและผูขายที่มีประสบการณ6 การเขารหัสและการ
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วิเคราะห6ของการสัมภาษณ6จะนําไปสู8การพัฒนาและนําเสนอรูปแบบทางทฤษฎี ผลการวิจัยชี้ใหเห็น
ว8า ความสัมพันธ6ดั้งเดิม ของผูซื้อและผูขายมีผลกระทบต8อความสัมพันธ6ทั้งการเลือกกลยุทธ6การเจรจา
ต8อรอง และความคาดหวังของกลยุทธ6การเจรจาต8อรองอื่นๆ ดวย และรูปแบบที่แสดงใหเห็นว8าการ
ใชกลยุทธ6การเจรจาต8อรองในการแข8งขันมีผลเชิงสัมพันธ6เปDนอย8างมาก อย8างไรก็ตามความเสียหายต8อ
ความสัมพันธ6ที่เกิดขึ้น เมื่อผูซื้อและผูขายมีประเพณีในการใชกลยุทธ6ความร8วมมือแบบดั้งเดิมซึ่งเปDน
การละเมิ ด ความคาดหวั ง ต8 อ คู8 ค ารายอื่ น และอาจเปลี่ ย นไปใชกลยุ ท ธ6 เ พื่ อ การแข8 ง ขั น ปG จ จั ย
ความสัมพันธ6ที่เฉพาะเจาะจง 5 ประการ ที่เปDนปGจจัยสําคัญที่พัฒนามาจากขอมูลดังนี้ 1) การลงทุน
ความสัมพันธ6 (relationship investment) 2) ความไววางใจ (trust) 3) การสื่อสารขอมูล
(information communication) 4) การทํางานร8วมกัน (collaboration) และ5) การจัดตําแหน8ง
(alignment)
แอนดริโอนิ และ โพปป‰ (Andrioni and Popp, 2012) วิจัยเรื่อง “การสื่อสาร
องค6 ก าร ในองค6 ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพทางสั ง คม ในฮู เ นดอรา ประเทศโรมาเนี ย ” (Organizational
communication, in social care organization from Hunedoara country, Romania) ได
ศึกษาเรื่องของการสื่อสารองค6การที่มีผลต8อกระบวนการจัดการขององค6การทางสังคมของฮูเนดอรา
(Hunedoara) และอธิบายถึงปGจจัยภายในและภายนอกที่ส8งเสริมใหเกิดการสื่อสารองค6การ และปรับ
แนวคิดใหม8เพื่อปรับตัวใหกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ โดยจุดประสงค6ของงานวิจัยนี้
เพื่อคนหาความเขาใจที่ดีขึ้นผ8านวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเขาใจการสื่อสารองค6การที่มีผลต8อกระบวนการ
จัดการโดยใชลักษณะของการสัมภาษณ6เชิงลึก กรณีตัวอย8าง เอกสาร โดยการทําการวิเคราะห6ผ8านจุด
แข็ง-จุดอ8อนขององค6กร โดยใชอาสาสมัครจํานวน 20 คน เปDนผูหญิง 14 คน และ ผูชาย 6 คน มีการ
สัมภาษณ6เชิงลึกในช8วงเวลาทํางานโดยใชวิธีการอัดเทป โดยมีคําถามที่กล8าวว8า “รูปแบบใดของการ
สื่อสารที่ใชอยู8ในองค6การดูแลสุขภาพนี้ และการสื่อสารองค6การมีความสําคัญอย8างไรต8อกระบวนการ
จัดการในองค6กรสุขภาพนี้” อีกทั้งในงานวิจัยนี้ยังไดแสดงถึง จุดเด8น-จุดดอย ของอิทธิพลของปGจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต8อการสื่อสารองค6การที่ประกอบไปดวย สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยี และระดับการศึกษาของคนทํางาน และสําหรับปGจจัยภายในที่ส8งผลต8อการสื่อสารองค6การ
ประกอบดวย โครงสรางขององค6การ ระบบการวางแผนขอมูล รูปแบบการบริหาร และ วัฒนธรรม
องค6การ ปGจจัยภายในและภายนอกส8งผลต8อการสื่อสารองค6การเปDนอย8างมาก ดังนั้นในงานวิจัยจึงได
เสนอว8าควรเริ่มตนจากโครงสรางขององค6การที่ทํางานทับซอนกัน ปรับเปลี่ยนโครงสรางใหเกิดผลของ
การทํางานที่ชัดเจนก8อน และทําใหการทํางานในองค6การ เกิดแรงขับที่ทํางานไดเร็วขึ้นพรอมสราง
นวัตกรรมใหม8 ๆ ใหกับองค6การ
อีชูนาวี (ElShonawy, 2009) วิจัยเรื่อง “การฝ•กอบรมดานการเจรจาต8อรองช8วย
เพิ่มประสิทธิภาพการเจรจาต8อรองหรือไม8?” (Does nogotiation training improve negotiators’
performance?) ศึกษาถึงผลกระทบหลักของระดับการฝ•กอบรมเรื่องการการต8อรอง ที่ไดรับการ
ฝ•กอบรมในระยะเวลาที่กําหนดในรูปแบบที่ไดมาตรฐานและวิธีการของการฝ•กอบรมที่ถูกตอง ซึ่งผล
ของการฝ•กอบรมนําไปสู8ทักษะการเจรจาที่ดีขึ้นและไดรับการพัฒนาขึ้น โดยไดทําการทดลองทั้งสิ้น
57 การทดลองกับ 36 การศึกษา โดยจุดประสงค6แรกของกลุ8มทําการศึกษาผลของระดับการฝ•กอบรม
ที่มีผลต8อการต8อรองของแต8ละบุคคล และผลการทํางานร8วมกัน และจุดประสงค6ที่ 2 ไดทําการศึกษา
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ถึงผลในทางตรงกันขามของระดับการฝ•กอบรม 3 ระดับที่มีผลต8อการเจรจาต8อรอง โดยผลของวิจัย
แสดงใหเห็นว8า งานวิจัยที่ 1ระดับการฝ•กอบรมส8งผลต8อผลงานของบุคลหากมีการอบรมระยะยาว
มากกว8าระยะสั้น และระดับของการฝ•กอบรมมีผลในระดับกลางกับผลงานร8วม สําหรับผลงานวิจัยชิ้น
ที่ 2 แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของผลการต8อรองสูงขึ้น หากมีระดับการฝ•กอบรมที่มากขึ้น โดยผล
ของคะแนนเพิ่มขึ้น จาก 2.03 เปDน 5.3 หลังจากมีการอบรมมากขึ้น ดังนั้น วิธีการฝ•กอบรมและสไลด6
ในโปรแกรมของทักษะต8อรอง เปDนเรื่องสําคัญรวมถึงระยะเวลาในการฝ•กอบรมดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
ไดเสนอใหเห็นว8า ระยะเวลาของการฝ•กอบรมมีส8วนสําคัญต8อการพัฒนาทักษะการต8อรอง ซึ่งทักษะ
การต8 อรองนั้น เปDนทั กษะที่สํา คัญเชิ งการจัด การที่ทุกธุ รกิจ ใหความสํ าคัญ ดังนั้นผูที่ เปDน นักเจรจา
ต8อรองเปรียบเสมือนเปDนสินทรัพย6ที่สําคัญของบริษัทในการพัฒนาสถานะการเงิน ความสัมพันธ6กับ
รานคา และความพึ งพอใจของพนั กงาน ดังนั้ น องค6 กรควรจะใหความสํ า คัญ กั บ การลงทุ น ในการ
ฝ•กอบรมดานนี้และเปDนโปรแกรมที่สําคัญขององค6กร เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแข8งขัน
นาวิคาคิเอนเน และ เปฟเชะวิชิเอนเต (Navickiene, and Peveeviente, 2009)
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการสื่อสารในกลุ8มหรือทีมงานสําหรับบุคคลและมืออาชีพ” (Communication
Skill in Group /Team Work for Personal and Professional Development) เปDนการศึกษา
เรื่องของภาษาและการเรียนรูของภาษาที่เนนการพัฒนาการของแรงจูงใจของคนรุ8นใหม8 ทักษะ และ
ความมั่นใจในอาชีพ ที่ตองเผชิญหนากับประสบการณ6ทางดานภาษาของโรงเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
มีความจําเปDนตองทําใหนักศึกษามีความพรอมแบบมืออาชีพในโลกโลกาภิวัฒน6 และปGจจัยที่สําคัญ
ของการทํางานนั้นขึ้นอยู8กับ ความสามารถในการทํางานเปDนกลุ8มที่จะทําใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ
การทํางานเปDนกลุ8มมีความสัมพันธ6กับการสื่อสาร เช8นการตัดสินใจ การแกปGญหา การแลกเปลี่ยน
ขอมูล และการแกปGญหาขอขัดแยง โดยงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงว8าความสําคัญของการทํางานเปDน
กลุ8มและชื่นชมบทบาทและพฤติกรรมของคนในกลุ8ม เขาใจความสําคัญของกลุ8ม แรงจูงใจของกลุ8ม
อะไรที่ ควรหลี กเลี่ ย งในกลุ8 ม และ ความสามารถของบุ คคลที่ จ ะช8 ว ยในการทํ า งานเปD น กลุ8 ม โดย
ผลงานวิจัย แสดงใหเห็นว8าความสามารถทางการสื่อสารที่ส8งผลต8อการทํางานและระบบการทํางาน
นอกจากนี้แลวความสามารถทางการสื่อสารของแต8ละบุคคล จะนําไปสู8การทํางานที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นการจัดตั้งทีมควรมีผูเชี่ยวชาญในแต8ละเรื่องจะทําใหงานลุล8วงไปไดดวยดี ในการทํางาน
ช8วงแรกอาจมีขอขัดแยงในการทํางานบางแต8หากมีจัดการที่ดีของขอขัดแยงเหล8านี้จะดีขึ้นโดยทักษะ
ของการสื่อสาร อีกทั้งคนในทีมจะตองรับผิดชอบร8วมกันเมื่อเกิดเหตุการณ6ผิดพลาดเกิดขึ้น รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนทักษะการทํางานร8วมกัน
แฟร6เรลล6 (Farrell, 2008) วิจัยเรื่อง “ลักษณะของการเจรจาต8อรอง: วาทกรรม
ของการอพยพและผูอยู8เดิม” การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิธีการใชภาษาอังกฤษซึ่งเปDนภาษาที่สองของ
ผูใหญ8อย8างเชี่ยวชาญของกลุ8มผูก8อสรางในออสเตรเลีย และการเจรจาต8อรองทางสังคมที่อยู8 และการ
ขับไล8ออก การไดมาของขอมูลจากการสัมภาษณ6 ผูใหญ8จํานวน 8 คน ที่อพยพเขามาใชชีวิตอยู8ใน
ออสเตรเลีย ใชการวิเ คราะห6ว าทกรรมเพื่อศึกษา การมีส8วนร8วมและการโตแยงกับผูเปDนเจาของ
รวมถึงการตรวจสอบความสําเร็จของการเรียนภาษาที่สอง และเอกลักษณ6ประจําชาติของออสเตรเลีย
ผลการวิจัยพบว8า การศึกษาดานความเปDนเอกลักษณ6ประจําชาติ และการใชภาษาที่สอง ตองพิจารณา
บริบททางสังคมและประวัติศาสตร6ดวย แสดงใหเห็นว8า ถึงแมจะมีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษ
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ในการโตแยงกัน ยังตองผ8านการตรวจสอบที่ตองเห็นตัวเองในความเปDนชาติ จึงมีการเสนอมุมมองใน
ดานของการพัฒนาดานภาษา และนโยบายการยายถิ่นในออสเตรเลีย การวิเคราะห6ประเด็นแรก คือ
เรื่ อ งการที่ ผู เขาร8 ว มวางบทบาทของตนเองที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ลมเหลวในการเรี ย น
ภาษาอั ง กฤษ เปD น มุ ม มองของการเรี ย นภาษาที่ ดี ที่ จ ะศึ ก ษาอุ ป นิ สั ย ขั้ น ตอนการเรี ย น และ
คุณลักษณะของภาษา จากมุมมองของความเปDนเอกลักษณ6ของการเจรจาต8อรอง บทวิเคราะห6ที่สอง
คือการมุ8งความสนใจไปที่ประเด็นของความเปDนเอกลักษณ6ของความเปDนชาติ ประเด็นแรกคือมุมมอง
ของทางเลือกการเปDนพลเมือง และการตรวจสอบเกี่ยวกับการใชภาษาของผูเขาร8วมในการวางตัวเอง
ใหสอดคลองกับปทัฏฐานของความเปDนเอกลักษณ6ของชาติ และบทวิเคราะห6ที่สาม ตรวจสอบเกี่ยวกับ
การที่ผูเขาร8วมบรรยายบอกเล8าถึงกระบวนการของการเจรจาต8อรอง ในบริบทของการยายถิ่น การ
เล8าเรื่องที่สําคัญของตัวเองเชื่อมโยงกันในการทํางานร8วมกัน และใหกรอบกวางๆ จากการสิ่งที่เขาใจ
ว8าวิธีที่จะเปDนส8วนหนึ่งของสังคมคือการเจรจาต8อรอง
สรุปไดว8า งานวิจัย ต8างประเทศที่ เกี่ย วของนี้เ ปDนเรื่องที่เกี่ย วของ ทั้ งในเรื่องการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเจรจาต8อรอง การสื่อสารในองค6การ รวมถึงแนวทางและรูปแบบของการ
พัฒ นาทั กษะการสื ่ อ สาร ซึ ่ ง มี ค วามหลากหลายของการศึ ก ษาและวิ จัย บางบริ บทสามารถมา
ประยุกต6ใชในธุรกิจหรือสังคมของประเทศไทยได อย8างไรในประเด็นต8าง ๆ นี้ ผูวิจัยสามารถนํามา
ประยุกต6และพัฒนาแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณาต8อไป
ตารางที่ 5 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชน6จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวทางการศึกษา และการใชประโยชน6
ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร สนับสนุน พัฒนา การสราง การเลือก ใชเปDน สนับสนุน
แนวคิดและทฤษฎีที่
ความสําคั กรอบ เครื่องมือ ใชสถิติ แบบแผน
การ
เกี่ยวของ
ญและ
แนวคิด การวิจัย สําหรับ
ในการ อภิปราย
ปGญหาของ ในการ และเก็บ การวิจัย วิเคราะห6 ผลการ
การวิจัย
วิจัย
ขอมูล
ขอมูล
วิจยั
แนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรม
แนวคิดเกี่ยวกับบริษัท
ตัวแทนโฆษณาและการ
บริหารงานลูกคาสัมพันธ6
แนวคิดที่เกี่ยวของการ
เสริมสรางศักยภาพ
บุคลากร
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
และการเรียนรู
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ตารางที่ 5 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชน6จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ต8อ)
แนวทางการศึกษา และการใชประโยชน6
ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร สนับสนุน พัฒนา การสราง การเลือก ใชเปDน สนับสนุน
แนวคิดและทฤษฎีที่
ความสําคั กรอบ เครื่องมือ ใชสถิติ แบบแผน
การ
เกี่ยวของ
ญและ
แนวคิด การวิจัย สําหรับ
ในการ อภิปราย
ปGญหาของ ในการ และเก็บ การวิจัย วิเคราะห6 ผลการ
การวิจัย
วิจัย
ขอมูล
ขอมูล
วิจยั
แนวคิดเกี่ยวบุคลิกภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
ในองค6การ
แ น ว คิ ด ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เจรจาต8อรอง
แนวคิ ด สถานการณ6 เ ชิ ง
ผลได
แนวคิดเทคนิคการวิจัยการ
วิเคราะห6การสนทนา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากตารางที่ 5 ผูวิจัยไดสรุปภาพรวมการใชประโยชน6ของแนวคิด ทฤษฎี ขอมูล
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกรอบงานวิจัยนี้ โดยเริ่มจากแนวคิดการออกแบบการวิจัยและการพัฒนา
โปรแกรม ผูวิ จัย นํา มาประยุกต6ในการออกแบบขั้ นตอนการดํ าเนิน การวิ จั ยเปDน 2 ขั้น ตอน โดยมี
แนวคิดอื่น ๆ ตามตารางซึ่งผู วิจัย ไดทบทวนทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมต8าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ความสําคัญและปGญหาของการวิจัย รวมถึงการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ในขณะที่งานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น เปDนประโยชน6ต8อผูวิจัยในการอางอิงขอมูลถึง
ประเด็นในแง8มุมต8 า ง ๆ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ งานวิ จั ย เรื่องนี้ ซึ่งทําใหกรอบแนวคิดในการวิจัยมี
น้ําหนักความน8าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา มีวัตถุประสงค-เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะ
การสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งานบริ ห ารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลการทดลองโปรแกรมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development: R&D) ในบทนี้เปGนการนําเสนอรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมเสริ มสรางทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา 2 ขั้นตอน ตามลําดับดังนี้ 1) ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) ขั้นตอนการใช
โปรแกรมเสริ มสรางทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
เปGนการศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัย
ดังนี้
1. วิธีการวิจัย
1.1 ศึกษาขอมูล พื้ น ฐานดานการติด ตM อสื่ อสารในองค-การของพนั กงานบริ ห ารงาน
ลูกคา จากหัวหนางาน บุคคลในแผนกอื่นๆ รวมถึงลูกคาที่พนักงานบริหารงานลูกคามีปฏิสัมพันธ-ใน
การทํางานดวย ทั้งเอกสาร หนังสือ ตารา แผMนพับ สื่อชนิดตMางๆ และ Internet ผMาน Website ตMางๆ
โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห-เอกสาร (Documentary Analysis) ทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารใน
องค-การ กระบวนการสื่อสารในองค-ก าร อุป สรรคในการติด ตMอสื่อสารในองค-การ โครงสรางการ
สื่อสารในองค-การ การสื่อสารระหวMางบุคคลในองค-การ การสื่อสารดวยอวัจนภาษา การสื่อสารดวย
วาจา การฟY ง รวมถึ ง การเจรจาตM อ รอง ทั้ ง เอกสาร หนั ง สื อ ตารา แผM น พั บ สื่ อ ชนิ ด ตM า งๆ และ
Internet ผMาน Website ตMางๆ
1.2 ประยุ ก ต- ใ ชเทคนิ ค การวิ จั ย แบบการวิ เ คราะห- บ ทสนทนา (Conversation
Analysis: CA) ระหวMางพนักงานบริหารงานลูกคาในระดับ Account Executive: AE กับลูกคาหรือ
กับเพื่อนรMวมงาน เพื่อเจาะลึกลงไปถึงขอมูลเชิงลึกของปYญหาเชิงประจักษ-ที่ปรากฏอยูMในการทํางาน
จริงของพนักงานบริหารงานลูกคาดานการใชทักษะการสื่อสารกับเพื่อนรMวมงาน อยMางไรการวิจัยนี้ไมM
ตองการความละเอียดอMอนเหมือนการวิจัยที่ใชวิธีวิจัยวิเคราะห-บทสนทนาที่ทางการแพทย-นิยมใชกัน
การเขาถึงขอมูลจึงสามารถเปGน ไปไดโดยสะดวก เนื่องจากผู วิจัย เปGน พนักงานบริหารงานลูกคา ใน
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ระดับผูอํานวยการสายงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา จึงสามารถขอความรMวมมือจาก
ผูรMวมงานในองค-การใหขอมูลไดโดยงMาย
เทคนิควิธีในการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยเก็บขอมูล 2 วิธีการดวยกัน คือการบันทึกการ
สนทนาระหวMางที่พนักงานบริหารงานลูกคานําเสนองานลูกคาหรือที่ประชุม เพื่อสรุปความตองการ
ใหกับเพื่อนรMวมงานถึ ง ความตองการของลู ก คา และการสั ง เกตอากั ป กิ ก ริ ย าตM า งๆ ขอพนั ก งาน
บริหารงานลูกคาระหวMางการสนทนาเพื่อใหเกิดความชัดเจน
การบันทึกการสนทนา ถือเปGนวิธีการหลักที่นํามาซึ่งขอมูลสําหรับใชในการวิจัย เพราะ
ขอมูลที่ไดมาจากการสนทนาระหวMางพนักงานบริหารงานลูกคากับลูกคาหรือกับเพื่อนรMวมงาน โดย
ผูวิจัยเลือกใชอุปกรณ- เครื่องบันทึกแถบเสียงเอ็มพีสาม (MP3) จํานวน 1 เครื่องและโทรศัพท-มือถือ
ซัมซุง 5S 1 เครื่อง สําหรับบันทึกเสียงเพื่อปfองกันความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลไดเปGนอยMางดี
เพราะหากอุ ป กรณ- ใ ดอุ ป กรณ- ห นึ่ ง เกิ ด บกพรM อ ง อุ ป กรณ- อื่ น ยั ง จะสามารถบั น ทึ ก ขอมูลตMอไปได
นอกจากนั้นแลวไฟล-เสียงที่บันทึกขอมูลจากผูใหขอมูลตMางๆ ถูกเก็บรักษาไวอยMางปลอดภัยระหวMาง
การศึกษาวิจัย และใชการสังเกต (direct observation)
การวิเคราะห-ขอมูลจากบทสนทนา (Conversation Analysis) งานวิจัยนี้ยังมุMงเนนที่
จะแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัววิธีวิทยาและการเก็บขอมูลดวยการกลMาวถึงฐานคิดของวิธีวิทยา
การใหความสําคัญตMอขอมูลหลักคือขอมูลที่มาจากการพูดคุย (talk-in-interaction) การวิเคราะหขอมูลการสนทนาภายใตขอบังคับของวิธีวิทยานี้ จึงดําเนินไปโดยการวิเคราะห-จากอุปกรณ-บันทึกเสียง
พรอมกับบทสนทนาที่ผูวิจัยถอดออกมาเปGนบทสัมภาษณ- (transcript) ภายในบทสัมภาษณ-มีคําพูด
และเครื่องหมายใสMกํากับที่คําเพื่อใหทราบวMาผูพูดพูดอะไรและพูดอยMางไร เชMนผูพูดเนนคํา (stress)
พูดเบาหรือพูดพรอมกัน (overlap speaking) ผูวิจัยใสMเครื่องหมายเพื่อใหเห็นวMาผูพูด พูดอยMางไรมิใชM
นําเสนอเพียงคําพูดเทMานั้น นอกจากนั้นยังเนนถึงการอธิบายตามองค-ประกอบของโครงสรางของการ
สนทนา (Conversational Structure) เกี่ ย วกั บ ระบบการเปลี่ ย นผลั ด กันพูด (Turn–Taking)
คูMวัจนกรรม (Adjacency Pair) การปรับแก (Repair) รวมทั้งการเปmดการสนทนา (Conversation
Opening) และการปmดการสนทนา (Conversation Closing) นอกจากนี้ยังศึกษารวมถึงหัวขอ
(topic) และการเปลี่ย นหัว ขอ (topic shift) ของการสนทนาดวยซึ่งสอดคลองกับ แนวคิด ของ
แซกซ- เชกลอฟฟp และ เจฟเฟอร-สัน (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974)
ความเชื่อมั่น (Validity) และความนMาเชื่อถือ (Reliability) ในขอมูลจากภาคสนาม สิ่ง
ที่ถูกกลMาวขานถึงอยMางกวางขวางในงานวิจัยเชิงคุณภาพคือเรื่องความนMาเชื่อถือ และความถูกตอง
ของการไดมาซึ่งขอมูลจากภาคสนามวMามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะใชเปGนขอมูลในการวิจัยหรือไมM แมวMา
งานวิจัยนี้เปGนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีฐานคิดและกระบวนการวิจัยตMางจากงานวิจัยเชิงปริมาณ แตMใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพก็ใหความสําคัญตMอความนMาเชื่อถือและความถูกตองอยMางถึงพรอมดวยศักยภาพที่
วิธีวิทยางานวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําได ความนMาเชื่อถือ ในความเปGนงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะเกี่ยวกับ
การยืนยันตMอขอคนพบ ความคงเสนคงวา หรือความไมMเปGนอิสระ (Lewis and Ritchie, 2003) สิ่ง
เหลMานี้เปGนสิ่งสําคัญในการประเมินคุณภาพของงานวิจัย ผูวิจัยจะตองแสดงใหเห็นถึงความนMาเชื่อถือ
ของการวิจัยที่จะตองปรากฏซ้ําๆ ของขอมูลดิบดั้งเดิมและวิธีที่ขอมูลเหลMานั้นถูกตีความ เพื่อเปGนการ
ยืนยันถึงความนMาเชื่อถือของขอคนพบนั้น ซึ่งจะตองสะทอนออกมาในการสรุปผลของงานวิจัย ในการ
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เก็บขอมูลภาคสนามของงานวิจัยนี้มีความถูกตองสูง เนื่องจากการบันทึกขอมูลดวยอุปกรณ-บันทึกเสียง
ทุกคําพูด กMอนนําขอมูลเหลMานั้นมาถอดแบบคําตMอคํา ซึ่งจะเห็นถึงรายละเอียดการใชน้ําเสียงและ
ทMาทาง รวมเปGนบทสัมภาษณ- ขอมูลที่ไดมานั้นเปGนขอมูลดิบดั้งเดิมมิไดถูกปรับเปลี่ยนแตMอยMางใด และ
ยังสามารถนํา มาใหผู เกี่ ย วของตรวจสอบถึ ง ความครบถวนถูกตอง และผูวิจัยสามารถนํามาศึกษา
วิเคราะห-ไดไมMจํากัดจํานวนครั้งตามที่ตองการ ทําใหกลMาวไดวMาขอมูลจากภาคสนามของงานวิจัยนี้มี
ความนMาเชื่อถือ
ในดานความถูกตอง โดยผูวิจัยตรวจสอบถึงสิ่งตMอไปนี้ 1) กลุMมผูใหขอมูลมีอคติหรือ
ขอคิดใดบางที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย รวมถึงเงื่อนไขที่ใชในการคัดเลือกกลุMมผูใหขอมูล 2) การคนหา
สิ่งที่อยูMในปรากฏการณ-และสภาพแวดลอมตMางๆ คุณภาพของคําถามดีเพียงพอที่จะใหผูใหขอมูลตอบ
อยMางมีประสิทธิภาพ ใหการอธิบายมุมมองของผูใหขอมูลไดอยMางรอบดาน 3) การกําหนดปรากฏการณ-ได
ถูกนิยาม จัดกลุMม ในทิศทางที่ผูใหขอมูลสามารถใหคําตอบได และ 4) การนําเสนอขอคนพบเปGนไป
ตามความจริงของขอมูลดิบดั้งเดิมและเห็นไดถึงกระบวนการวิเคราะห- ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
เลวิส และ ริทชี่ (Lewis and Ritchie, 2003)
1.3 สังเคราะห-ขอมูลตMางๆ โดยผูวิจัย
1.4 ดําเนินการรMางแบบรูปแบบสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได เพื่อ
นําไปพัฒนาในลําดับตMอไป
1.5 ผู วิ จั ย ประยุ กต- ใชเทคนิ คการสั มภาษณ- เ ชิ งลึ ก (In-depth Interview) เพื่ อ
ดําเนินการพัฒนารูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาไวคือ
การสั ม ภาษณ- เ ชิ ง ลึ ก นั้ น ผู วิ จั ย ประยุ ก ต- ใ ชเทคนิ ค การสั ม ภาษณ- เ ชิ ง ลึ ก พนั ก งาน
บริหารงานลูกคาที่สอดคลองกับแนวคิดของ ชาย โพธิสิตา (2550) ตามที่ไดกลMาวไววMา การสัมภาษณเชิงลึกควรนํามาใชในงานวิจัยที่ตองการขอมูลแบบพรรณนา แสดงรายละเอียดของปรากฏการณ-ที่
ศึกษาแบบลงลึ ก ใหความสํา คั ญ แกM ทัศนะและความหมาย ซึ่ ง ผู วิ จั ย ไดศึ ก ษาและฝzกฝนทักษะการ
สัมภาษณ-จนเกิดความชํานาญและมีความรูในเรื่องนั้นๆ โดยใชหลักการสัมภาษณ-ที่เปGนเหมือนการ
สนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น คื อไมM เ ปG น ทางการเพื่ อ ใหสามารถเขาถึ ง ขอมู ล ที่ ต องการไดเปG น อยM า งดี
นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชการกําหนดทิศทางคําถามครMาวๆ แบบกึ่งโครงสรางในการสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา วMาควรมีรูปแบบ
อยMางไร และแนวทางการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาควรเปGนอยMางไร อยMางไรก็ตามผูวิจัยทําดวยความระมัดระวังและคํานึงหลายปYจจัยเขามาเกี่ยวของ
ไมMวMาจะเปGนเพศ อายุและภูมิหลังของผูใหการสัมภาษณ- นอกจากนั้นมีบางขอมูลที่ไมMพึงเปmดเผยหรือ
ถูกขอใหเปGนความลับ ซึ่งผูวิจัยไดใหความตระหนักและพึงระวังในการดําเนินการ และเพื่อใหการ
ดําเนินการสนทนาอยMางเปGนธรรมชาติมากที่สุดและไดไดขอมูลที่สมบูรณ-ที่สุด
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใชเทคนิคการสังเกต (direct observation) รMวมกับการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสังเกตอากัปกิริยาของผูใหขอมูลโดยเฉพาะผูอํานวยการบริหารงานลูกคา โดยการสังเกตนั้น
ผูวิจัยรูวMา จุด สํา คัญ ของปรากฏการณ-ที่สัง เกตคือ อะไร ตั้ง คํา ถามจากสิ่ง ที่ไ ดเห็น และสิ่ง ที่ไ ดฟYง
ตลอดเวลา และเมื่อไดโอกาสผูวิจัยก็ซักถามสิ่งที่สงสัย เพื่อใหมั่นใจไดวMาสิ่งที่เขาใจนั้นมีความถูกตอง
ในทัศนะของผูไดรับการสังเกตหรือรับการสัมภาษณ- จากแนวทางปฏิบัติที่ไดกลMาวมาแลว ผูวิจัยยึดถือ

99
อยMางเครMงครัด โดยที่ผูวิจัยทําการฝzกฝนเทคนิคการสัมภาษณ-และหาความรูในเรื่องที่เกี่ยวของ กMอนที่
ลงเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ- ผูใหขอมูลหลักคือพนักงานบริหารงานลูกคาแบบเผชิญหนา
และกําหนดแนวคําถาม (Interview Guideline) แบบปลายเปmด ใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการถาม
ไวลMวงหนา โดยใชการซักถามอยMางเปGนธรรมชาติจากประเด็นคําถามที่กําหนดไว พรอมทั้งเปmดโอกาส
ใหผูใหขอมูลอธิบายแบบพรรณนาถึงรายละเอียดและทัศนะที่แทจริง ซึ่งผูวิจัยจะถามถึงเหตุผลรMวม
ดวยเสมอซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชาย โพธิสิตา (2549) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะใชเทคนิคการ
เก็บขอมูลเชิงลึกรMวมกับการสังเกต เพื่อตอบโจทย-งานวิจัยนี้ในขอ 1 ดังที่กําหนดไวในบทที่ 1 รูปแบบ
ของสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาเปGนอยMางไร
อยMางไรผูวิจัยคํานึงถึงความสําคัญของการออกจากพื้นที่ (leaving the site) เมื่อ
สิ้นสุดการเก็บขอมูลวิจัย วMามีความสําคัญไมMนอยไปกวMาการเขาสูMพื้นที่ ผูวิจัยจึงออกจากพื้นที่ดวย
ความระมัดระวัง เพื่อใหเกิ ดความรูสึกดีๆ ตMอกัน แมจะผMานขั้นตอนของการเก็บขอมูลแลว แตMใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห-ขอมูล ผูวิจัยก็ทราบถึงขอจํากัดบางประการ เชMน พนักงานบริหารงานลูกคา
เปGนบุคคลที่มีขอจํากัดดานเวลา ทํางานอยูMในบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เปGนคูMแขMงทางธุรกิจ กลMาวคือ
ผูวิจัยอาจจะตองอาศัยความรMวมมือจากผูใหขอมูลเพิ่มเติมในบางประเด็น ในการตอบขอสงสัยของ
ผูวิจัย เปGนตน
นอกจากนั้ น ผู วิ จั ย ใชการวิ เ คราะห- ข อมู ล จากการสั ม ภาษณ- เชิงลึกลึก โดยผูวิจัย
วิเคราะห-ขอมูลจากการสัมภาษณ-ตามวิธีวิทยาการวิเคราะห-การสนทนา โดยเริ่มจากการที่ผูวิจัยนํา
ขอมูลจากการสัมภาษณ-ระดับลึกที่อยูMในอุปกรณ-บันทึกขอมูลมาถอดเทปแบบคําตMอคํา (verbatim)
พรอมทั้งระบุขอมูลสําคัญตMางๆ ที่เกี่ยวกับผูใหการสัมภาษณ- สถานที่ และเวลา และผูวิจัยทําความ
เขาใจขอมูลที่ไดมาโดยคํานึงถึงประสบการณ-และความเปGนจริงของผูใหการสัมภาษณ- จึงจะสามารถ
กําหนดเปGนมโนทัศน- (concept) ไดวMาสิ่งที่เกิดขึ้นเปGนเรื่องอะไร ในทายสุดผูวิจัยนําขอเสนอและ
เงื่อนไขตMางๆ มาเชื่อมโยง เพื่อใหเห็นถึงเหตุผลที่มาของแนวคิดและการกระทําตMางๆ นอกจากนั้นแลว
ผูวิจัยไดสะทอนถึงสิ่งที่ผูใหการสัมภาษณ-บอกเลMาในทุกประเด็น และใชการวิเคราะห-ขอมูลจากการ
สังเกต ซึ่งในการสังเกตเหตุการณ-ตMางๆ ผูวิจัยคํานึงถึงความไวตMอลักษณะการสื่อสารและศึกษาความรู
เรื่องของการทํางานของรMางกาย การใชทMาทางประกอบ จึงสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่สังเกตกับสิ่งที่ควร
อธิ บ ายได นอกจากนั้ น ผู วิ จั ย ยั ง สอบถามพนั ก งานบริ ห ารงานลูกคาที่มีประสบการณ-วMาสิ่งที่ผูวิจัย
ตี ค วามนั้ น ตรงกั บ ที่ พ นั ก งานบริ ห ารงานลูกคาสื่อสารดวยหรือไมM ซึ่งเทMากับเปGนวิธีการสรางความ
นMาเชื่อถือในขอมูลที่ผูวิจัยวิเคราะห-ดวย
1.6 เมื่อไดขอมูลจากกระบวนการดั ง กลM า วขางตนแลว ผู วิ จั ย ดํา เนิ น การคั ด เลื อ ก
รูปแบบการสนทนาที่ เ หมาะสม แลวนํา รู ป แบบการสนทนาที่ เ หมาะสมไปตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อ หาโดยใชเทคนิ ค การหาคM า ดั ช นี ค วามสอดคลองของรู ป แบบการสนทนา (Index of Item
Objective Congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขกMอนนํารูปแบบของสนทนาไปสังเคราะห-ขึ้นรูปแลวรMางเปGนโปรแกรมตMอไป
1.7 นําไปสูMการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
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2. ผูใหขอมูลหลักผูวิจัยไดกําหนดผูเชี่ยวชาญ โดยการวิจัยนี้ใหความสําคัญกับผูใหขอมูล
หลักที่เ ปG น ผู เชี ่ ย วชาญที่ มี บ ทบาท มี ป ระสบการณ- หรื อ เปG น นั ก วิ ช าการที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เปG น ผู มี
ประสบการณ-ที่เ กี่ ย วของกั บ ประเด็ น ปY ญ หาที่ ศึ ก ษาเปG น สํา คั ญ โดยผู วิ จั ย คั ด เลื อ กผู เชี่ ย วชาญ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีผูเชี่ยวชาญทั้งหมด จํานวน 11 คน ซึ่งไมMไดถือวMาเปGนจํานวน
ที่เปGนเกณฑ-มาตรฐาน แตMเปGนจํานวนที่ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ-ผูเชี่ยวชาญและไดขอมูลที่อิ่มตัวใน
เชิงเนื้อหาแลว ประกอบดวย ผูอํานวยการสายงานบริหารงานลูกคา จํานวน 5 คน ผูมีสMวนไดสMวนเสีย
4 คน นักวิชาการ 2 คน ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพดวยเทคนิคสามเสา (Triangulation)
การเตรียมกลุMมผูเชี่ยวชาญในการวิจัยในนี้ มีความสําคัญและจําเปGนอยMางยิ่ง เบื้องตน
ผูวิจัยดําเนินการติดตMอผูเชี่ยวชาญเปGนการสMวนตัว โดยผูวิจัยไดดําเนินการจัดสMงประเด็นสําคัญของ
งานวิ จั ย เคาโครงวิ ท ยานิ พ นธ- ขอมู ล ตM า งๆที่เกี่ยวของกับประเด็นงานวิจัยที่ศึกษาและแนวคําถาม
สัมภาษณ- ใหผู เชี่ ยวชาญไดรั บทราบถึงวั ตถุ ประสงค- จุ ดมุM งหมาย ขั้น ตอนการวิจั ย เวลาที่ ต องใช
โดยประมาณและประโยชน-ของการวิจัยเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดศึกษาประเด็นของการวิจัย การวางแผน
และการเตรียมขอมูล ประกอบการใหสัมภาษณ- โดยเนนย้ําถึงความสําคัญและจําเปGนของความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญเปGนสําคัญ จากนั้นจึงขอความรMวมมือและเมื่อไดรับการยืนยันตอบรับจากผูเชี่ยวชาญ
แลว ผูวิจัยจึงไดดําเนินการนัดวัน เวลา สาหรับการสัมภาษณ-ตMอไป
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่สํา คัญในการวิจั ย คือ ตัวผูวิจั ย เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอีย ดและครบถวน
ดังนั้น ผูวิจัยตองมีความไวตMอทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) โดยผูวิจัยไดเตรียมตัวในสMวนของ
ความรูดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานในอุตสาหกรรมโฆษณา ผูวิจัยไดเตรียมแนวคําถามในการวิจัยจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ใชคําถามปลายเปmด ดวยการสัมภาษณ-เชิงลึกและการสังเกตแบบมีสMวนรMวม
การสัมภาษณ-เปGนแบบสัมภาษณ-แบบเปmดและไมMชี้นํา (Non-Directive Open Ended) โดยมุMงเนน
ทิศทางใหมMของการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานในอุตสาหกรรม
โฆษณา ที่คาดวMามีโอกาสเกิดขึ้นจริง ผูวิจัยสัมภาษณ-ผูเชี่ยวชาญทุกคนดวยตนเอง นอกจากนี้ ผูวิจัยได
เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ไดแกM ซัมซุงกาแล็กซี่ เอส5 (Samsung Galaxy S5) และ
อุปกรณ-บัน ทึก เสีย ง MP3 สมุด จด ปากกา สํา หรับ การวิจัย ภาคสนามนี้ค วรไดรับอนุญาตจาก
ผูเชี่ยวชาญและในขณะสัมภาษณ- ผูวิจัยใชเทคนิคการตะลMอมกลMอมเกลา (Probe) โดยการตั้งคําถาม
ใหผูเชี่ยวชาญเลMาใหฟYงอยMางเสรีไมMมีการชี้นํา เมื่อผMานไปชMวงเวลาหนึ่งจึงคMอยตะลMอมเขาเรื่องและ
ประเด็นของการวิจัยที่ตองการ ทําการสรุปประเด็นใหผูเชี่ยวชาญฟYงเปGนระยะๆ เพื่อเปGนการทบทวน
และใหผูเชี่ยวชาญ ปรับแตMงสิ่งที่ไดใหในการสัมภาษณ- เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือการ
สัมภาษณ-เชิงลึก ทั้งนี้ระยะเวลาในการสัมภาษณ- ผูเชี่ยวชาญแตMละคนจะมีความแตกตMางกัน ตั้งแตM 30
นาที ถึง 2 ชั่วโมง ชMวงเวลาการสัมภาษณ-ผูเชี่ยวชาญ ตั้งแตMเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายม 2559
แนวทางการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth Interview) ผูเชี่ยวชาญที่เปGนผูอํานวยการ
บริหารงานลูกคา (Account Director) ผูมีสMวนไดสMวนเสีย และนักวิชาการ โดยประเด็นที่สําคัญใน
แนวทางการสัมภาษณ-เ ชิ งลึ ก เปG น ประเด็ น คํา ถามในการสั ม ภาษณ- คื อ ผู เชี่ ย วชาญมีทัศนะอยMางไร
เกี่ย วกั บรู ปแบบสถานการณ- และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลไดที่เ หมาะสมของการเปG นพนักงาน
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บริหารงานลูกคาที่พัฒนามาจากกรอบทฤษฎี โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยใน
บทที่ 2 โดยการสัมภาษณ-จากการเนนแนวโนมของการคนหารูปแบบของการสนทนาที่เหมาะสม และ
ใหมีความเปGนไปไดมากที่สุด ผูวิจัยใหความสําคัญอยMางมากแกMบริบทโดยเฉพาะอยMางยิ่งปYจจัยที่เปGน
สภาพแวดลอมหรื อภูมิหลั งของกลุM มตัว อยMา งที่ศึกษาเนื่ องจากประสบการณ- การทํางานและความ
เชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสารในองค-การในสายงานบริหารงานลูกคา จะมีความหมายภายใตบริบท
เฉพาะแหM ง เทM า นั ้ น ดั ง นั ้ น ผู วิ จ ั ย ไดอธิ บ ายลั ก ษณะงานและทั กษะการสื่อสารของพนั กงาน ให
ผูเชี่ยวชาญเขาใจกMอนการสัมภาษณ- พรอมกันนี้ผูวิจัยจดบันทึก ทัศนะ ความคิดเห็น ของผูเชี่ยวชาญ
รวมไปถึงประเด็นสําคัญกับการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได เพื่อทําการสรุป
ประเด็นในแตMละดาน ผูวิจัยทําเครื่องหมายสัญลักษณ-และจดบันทึกเพื่อทราบวMาแนวโนมใดที่ผูเชี่ยวชาญ
ไดกลMาวถึงและไดใหทัศนะบางแลว ประเด็นคําถามมี 4 ประเด็นหลักดังนี้
ประเด็นสัมภาษณ-ที่ 1 ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา:
1. ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาควรมีกี่วิธี
ประกอบดวยอะไรบาง และเพราะอะไร
2. ประเภทหรือรูปแบบของสถานการณ-และบทสนทนาที่เหมาะสมในการทํางานของ
พนักงานบริหารงานลูกคาควรเปGนอยMางไร
ประเด็นสัมภาษณ-ที่ 2 ความตองการในการพั ฒ นาพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาดาน
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได: ทMานมีความตองการใหหนM ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการพัฒนา
พนักงานบริหารงานลู ก คา ดํา เนิ น การพั ฒ นาทั ก ษะของพนักงานบริหารงานลูกคา ดานทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได หรือไมMอยMางไร
ประเด็นสัมภาษณ-ที่ 3 วิธีการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคา: ทMานคิดวMาวิธีการและ
ขั้นตอนในการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ที่
เหมาะสมควรมีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาอยMางไร?
ประเด็นสัมภาษณ-ที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม: ทMานคิดวMาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ควรมี
กระบวนการในการพัฒนาอยMางไร?
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู เชี่ย วชาญใหทัศ นะและขอมูล ไมMค รอบคลุม ผู วิจัย ไดสอบถามใน
ประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญยังไมMไดใหทัศนะหรือประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญในดานนั้นนอย แตMจะ
ไมMบังคับโนมนาวและการใหผูเชี่ยวชาญยืนยันเพื่อใหผูเชี่ยวชาญตอบ สMวนในกรณีที่ผูเชี่ยวชาญให
ทัศนะและไดขอมูลครอบคลุมทุกองค- ป ระกอบหลั ก แลว แตM เ วลาในการสั ม ภาษณ- ยังเหลืออยูMหรือ
ผูเชี่ยวชาญตองการใหขอมูลเพิ่มเติม ผูวิจัยไดสัมภาษณ-ในประเด็นแนวโนมยMอยของแตMละแนวโนม
ตMอไปวMาผูเชี่ยวชาญมีทัศนะอยMางไร โดยการย้ําถึงแนวโนมที่เปGนไปได ทั้งที่พึงประสงค-และไมMพึงประสงคในอนาคตขางหนา เพื่อเปGนการคนหาหรือการแสวงหาประเด็นใหมMๆ ที่ยังไมMมีการเปmดเผยมากMอน
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ภาพที่ 14 การพัฒ นาโปรแกรมเสริ มสรางทั กษะการสื่อสารเพื่ อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
จากภาพที่ 14 การพัฒนาโปรแกรมเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา นั้นเริ่มตนดวยการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ดานการสื่อสารในองค-การของพนักงานบริหารงานลูกคา จากหัวหนางาน บุคคลในแผนกอื่นๆ รวมถึง
ลูกคาที่พนักงานบริหารงานลูกคามีปฏิสัมพันธ-ในการทํางานดวย ทั้งเอกสาร หนังสือ ตารา แผMนพับ
สื่อชนิดตMางๆ และ Internet ผMาน Website ตMาง ๆ และวิเคราะห-บทสนทนาระหวMางพนักงาน
บริหารงานลูกคาในระดับ Account Executive (AE) เพื่อสังเคราะห-บทสนทนาจากการและสังเกต
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อากัปกิริยาของพนักงานบริหารงานลูกคาในขณะที่ประชุมกับลูกคา หรือเพื่อรMวมรMวมงาน แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาสังเคราะห-ทั้งเอกสาร (Documentary Analysis) และวิเคราะห-บทสนทนา (Conversation
Analysis) ทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในองค-การ กระบวนการสื่อสารในองค-การ อุปสรรคในการ
ติด ตMอ สื่อ สารในองค-ก าร โครงสรางการสื่อ สารในองค-ก าร การสื่อ สารระหวMางบุคคลในองค-การ
การสื่อสารดวยอวัจนภาษา การสื่อสารดวยวาจา การฟYง รวมถึงการเจรจาตMอรอง โดยผูวิจัยสังเคราะหขอมูลตMางๆ ดวยตนเอง
ลําดับตMอจากนั้นผูวิจัยรMางรูปแบบสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได โดย
การพัฒนาบทสนทนาตM า งๆ ซึ่ ง ผู วิ จั ย ไดกํา หนดวิ ธี ก ารศึ ก ษาไวคื อ การประยุ ก ต- ใ ชเทคนิ ค การ
สัมภาษณ-เชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญและพนักงานบริหารงานลูกคาในระดับผูอํานวยการบริหารงานลูกคา
เพื่อคัดเลือกรู ป แบบการสนทนาที่ เ หมาะสม แลวนํา รู ป แบบการสนทนาตM อ รองที่ เ หมาะสมไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาคMาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการสนทนา
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกMอนนํารูปแบบของสนทนาไปสังเคราะห-ขึ้นรูปแลวรMางเปGนโปรแกรมตMอไป
และหากพบวMามีคMา IOC สูงกวMา .60 ก็แสดงวMารูปแบบการเจรจาเชิงผลไดนั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ที่จะนําไปสังเคราะห- รMางขึ้นรูปเปGนโปรแกรมตMอไป หากรายการใดยังมีคMา IOC ต่ํา กวMา .60 ก็จะ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขและสอบถามความเห็นซ้ําอีกจนกวMาจะพบวMารายการนั้นๆ มีคMา IOC ตาม
เกณฑ-ที่กําหนด เพื่อนําไปสูMขั้นตอนการสรางรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณาตMอไป สําหรับผล
การตรวจสอบจะไดนําเสนอรายละเอียดไวในบทที่ 4 ตMอไป
ขั้นตอนที่ 2 การใชโปรแกรมเสริมสรางทัก ษะการสื่อสารเพื่อ การเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
เปGนการศึกษาขอมูลพื้นฐานดานการสรางรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสราง
ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ดังภาพที่ 15 มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริ ห ารงานลู ก คาในอุ ต สาหกรรมโฆษณา พรอมทั้ ง จั ด ทํา เอกสารและคูM มื อ เพื่ อ ใช
ประกอบโปรแกรม ซึ่ ง ไดจากการสั ง เคราะห- ข อมู ล จากการสั ม ภาษณ- เ ชิ ง ลึ ก ) เพื่ อ นํา มาจั ด ทํา
รายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
2. ตรวจสอบความสอดคลอง (Consistency) เชิงเนื้อหาของโปรแกรม การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยนําโปรแกรมที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความสอดคลองเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิค
การหาคMาสัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส- (Fleiss’s Kappa) ซึ่งเปGนการใชวัดความเห็นพองตองกัน
สําหรับขอมูลที่ไ ดจากการวั ด เชิ ง จํา แนกประเภท โดยผู วิ จั ย นํา คํา แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ รM า งของ
โปรแกรม ไปขอคํา แนะนาจากอาจารย- ที่ ป รึ ก ษาการวิ จั ย และปรั บ ปรุ ง การพัฒนาโปรแกรมตาม
ขอเสนอแนะ จากนั้ น นํ าไปใหผู เชี่ ย วชาญ จํ า นวน 5 คน โดยขอหนั ง สื อแนะนํ า ตั ว และขอความ
อนุเคราะห-ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
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อนุเคราะห-ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองระหวMางโปรแกรมกับวัตถุประสงค-การวิจัย และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช รวมถึงการตรวจสอบความสอดคลอง (Consistency) ตามเทคนิคแคปปา
ของฟลิสส- เพื่อนาไปปรับปรุงแกไขกMอนนําโปรแกรม ไปทดลองใชจริงมีรายละเอียด ดังนี้
สถิติแคปปาสําหรับกรณีมีผูประเมิน 3 คนขึ้นไปนั้นฟลีสส- (Fleiss, 1971) ไดพัฒนาสถิติ
แคปปาสําหรับการประเมินที่มีผูประเมินตั้งแตM 3 คนขึ้นไปที่เรียกวMา สถิติฟลิสส-แคปปา (Fleiss’s
Kappa Statistic) เกณฑ-การพิจารณาระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา เปGนเกณฑ-การพิจารณา
ระดับความสอดคลองของสถิติแคปปาตามแนวทางของแลนดิส และค็อช (Landis and Koch, 1977)
ดังแสดงตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา ตามแนวทางของแลนดิสและค็อช (Landis and
Koch, 1977)
ค0าสถิติแคปปา
ระดับความสอดคลองระหว0างผูประเมิน
0.81-1.00

ความสอดคลองดีมาก (Almost Perfect)

0.61-0.80

ความสอดคลองดี (Substantial)

0.41-0.60

ความสอดคลองปานกลาง (Moderate)

0.21-0.40

ความสอดคลองพอใช (Fair)

0.00-0.20

ความสอดคลองเล็กนอย (Slight)

นอยกวMา 0.00

ไมMมีความสอดคลอง (Poor)

ที่มา: ประสพชั ย พสุ น นท- , “การประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น ระหวM า งผู ประเมินโดยใชสถิติแคปปา,”
วารสารวิชาการศิลปะศาสตร3ประยุกต3 8, 1 (2558): 8.
ผลการตรวจสอบพบวMาระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา ที่ผMานมาตรฐานและเปGนที่
ยอมรับไดนั้น ตองอยูMในระดับมากกวMา 0.61 สามารถใชสูตรไดดังนี้ โดยมีค่ําสถิติที่อธิบายคือ
KF = Pa - Pe
1 - Pe
Pa = คMาสัดสMวนที่ k Raters ที่มีความเห็นสอดคลองกัน
Pe = คMาสMวนที่ k Raters ที่มีความสอดคลองกันโดยบังเอิญ
โดยมีระดับของความสอดคลองของขอคําถามที่ระดับ 1-5 คือ
ระดับ 5 มีความสอดคลองมากที่สุด
ระดับ 4 มาก
ระดับ 3 ปานกลาง

^
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ระดับ 2 นอย
ระดับ 1 นอยที่สุด
3. การทดลองใช (Try Out) แบบทดสอบที่ผMานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยจัดพิมพ-เปGนฉบับแลวนําไปทดลองใชกับพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา จํานวน
30 คน จากนั้นจึงรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห-คMาความยากงMายของขอสอบ (Item Difficulty or
Easiness: p) แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคMาระหวMาง 0.20 - 0.80 มาวิเคราะห-คMาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบ (Item Discrimination: r) โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคMา r ตั้งแตM 0.20 ขึ้นไป นําไปวิเคราะห-คMา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ดวยวิธีการของคูเดอร- ริชาร-ดสัน (Kuder –
Richardson Method) ซึ่งเปGนการใชแบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับผูทดสอบครั้งเดียว ทั้งนี้
ผูวิจัยเลือกใชสูตร KR-21 เนื่องจากแบบทดสอบครั้งนี้จะกําหนดใหมีคMาความยากในแตMละขอใกลเคียง
กันตามแนวคิดของแฟรงเคล และ วอลเลน (Fraenkel and Wallen, 1993) โดยหากมีคMาอยูMระหวMาง
0 - 1.00 และมีคMาที่เขาใกล 1.00 แสดงวMาแบบทดสอบมีคMาความเชื่อมั่นสูง มีความเชื่อถือไดสามารถ
วัดไดมีความสอดคลองภายในและสามารถนําไปใชประเมินความรูของผูเขารMวมโปรแกรมได
4. นําโปรแกรมไปทดสอบเพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได กับ
กลุMมเปfาหมาย ในภาคสนาม ไดแกM พนักงานบริหารลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณาที่สังกัดอยูMในสมาคม
โฆษณาแหMงประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา
แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental) แบบสองกลุMมมีกลุMมควบคุมวัดกMอน จํานวน 12 คน และหลัง
การทดลอง จํานวน 12 คน (pretest-posttest control and experimental groups design) ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดขององอาจ นัยพัฒน- (2551) มีลักษณะ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รูป แบบการทดลองแบบสองกลุMมมีกลุMมควบคุมวัด กMอนและหลังการทดลอง (pretestposttest control and experimental groups design)
กลุMม
E
C

ทดสอบกMอน
T1
T1

ทดลอง
X
~X

ทดสอบหลัง
T2
T2

ที่มา: มาเรียม นิลพันธ-, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร3และสังคมศาสตร3, พิมพ-ครั้งที่ 3 (นครปฐม:
คณะศึกษาศาสตร- มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 145.
เมื่อ E แทน กลุMมทดลอง คือ กลุMมพนักงานบริหารงานลูกคาที่ทําการทดสอบกMอน
และหลังการทดลองโปรแกรมฯ
C แทน กลุMมควบคุม คือ กลุMมพนักงานบริหารงานลูกคาไมMไดผMานการทดลอง
โปรแกรมฯ
T1 แทน การทดสอบกMอนการทดลอง (pretest)
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (posttest)
X แทน ดําเนินการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนา
~X แทน ไมMมีการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาแตMอยMางใด
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ในการทดลองโปรแกรมเสริ ม สรางทั กษะการสื่ อ สารเพื่ อการเจรจาเชิ งผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ในภาคสนาม มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 พื้นที่ดําเนินการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม
สําหรับพื้นที่ในการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา การวิจัยและพัฒนานี้ไดแกM บริษัทตัวแทน
โฆษณาในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปGนกลุMมบริ ษั ท ที่ ผู วิ จั ย ปฏิ บั ติ ใ นตํา แหนM ง ผู อํา นวยการฝ•าย
บริหารงานลูกคา กลMาวคือเพื่อเปGนการสะดวกตMอการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ตลอดจนเพื่อเปGน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา สMงผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพอีก ดวย บริษัท ตัว แทนโฆษณาในเขตกรุง เทพมหานคร ที่สัง กัด สมาคมโฆษณาแหMง
ประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) มีจํานวนทั้งสิ้น 57 บริษัท
4.2 กลุMมเปfาหมายการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม
4.2.1 กลุMมเปfาหมายสําหรับการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งานบริ ห ารงานลู กคาในอุ ต สาหกรรมโฆษณาภาคสนามครั้ งนี้ ไดแกM
พนักงานบริหารงานลูกคาไดมาดวยวิธีการสุMมอยMางงMาย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบMง
ออกเปGน 2 กลุMม ดังนี้ คือ 1) กลุMมทดลอง และ 2) กลุMมควบคุม สําหรับรายละเอียดของกลุMมเปfาหมาย
แตMละกลุMมเปGนดังนี้
4.2.2 กลุMมทดลองจํานวน 12 คน และกลุMมควบคุม จํานวน 12 ประกอบดวย
พนักงานบริห ารลูก คาในอุต สาหกรรมโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สังกัดสมาคมโฆษณาแหMง
ประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของพนักงาน
บริหารงานลูกคาทั้ง 2 กลุMม
4.3 การสรางความรูความเขาใจแกMกลุMมเปfาหมายในการทดลองโปรแกรมเสริมสราง
ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งานบริ ห ารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ในภาคสนามแกM ก ลุM ม เปf า หมายผู วิ จั ย ไดนํา เสนอรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การทดลองโปรแกรมให
กลุMมเปfาหมายไดทราบในประเด็น ดังตMอไปนี้ 1) รายละเอียดโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา
การดําเนินการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิ งผลไดของพนักงาน
บริห ารงานลูกคาในอุต สาหกรรมโฆษณาในภาคสนาม 3) การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรม
โฆษณากMอนและหลังการทดลองโปรแกรม
4.4 ระยะเวลาการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ของการทดลองโปรแกรมเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ใน
ภาคสนามกับกลุMมเปfาหมายในครั้งนี้ใชระยะเวลา 1 ภาคเรียน คือภาคเรียนที่ 1/2559 (กุมภาพันธ2559 - กรกฎาคม 2559)
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4.5 งบประมาณและทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ
การดําเนินการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ในภาคสนามกับกลุMมเปfาหมายนี้ ผูวิจัยใช
งบประมาณและทรัพยากรสMวนตัว สMวนผูดําเนินการและวิทยากรในขั้นการทดลองโปรแกรมเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณาใน
ภาคสนามแตMละกิจกรรมและรูปแบบ ผูวิจัยเปGนผูดําเนินการเอง
4.6 แผนการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม
การทดลองโปรแกรมเสริ มสรางทักษะการสื่ อสารเพื่ อการเจรจาเชิ งผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณาในภาคสนาม กําหนดระยะเวลาไว 1 วัน คือวันที่ 17
พฤษภาคม 2559 โดยมีกําหนดการในการดําเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แผนการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ที่
1
2

3

4

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงเพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกM
กลุMมเปfาหมายถึงการทดลองโปรแกรม
ดําเนินการตามโครงการภาคทฤษฎีเพื่อเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
มีกิจกรรมดังนี้
1) ประเมินกMอนการทดลองโปรแกรม (Pretest)
2) ดําเนินการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (PrePosttest) ประกอบดวย
1)แบบประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารโดย
เปรียบเทียบกMอนและหลังการเขารMวมโปรแกรม
รวมถึงเปรียบเทียบระหวMางกลุMมทดลองและกลุMม
ควบคุม
2) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุMมทดลองที่
มีตMอโปรแกรม
3) แบบประเมินโปรแกรมจากการประยุกต-ใชความรู
ดานการสื่อสารจากภาคทฤษฎีสภูM าคปฏิบัตเิ พื่อเกิด
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได โดย
เปรียบเทียบกMอนและหลังการเขารMวมโปรแกรม
วิเคราะห-และสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมภาคสนาม

กลุ0มเป6าหมาย
1) กลุMมทดลอง
2) กลุMมควบคุม

ระยะเวลาดําเนินการ
ในระหวMางชMวงตนเดือน
พฤษภาคม ประมาณ 1
ชั่วโมง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลา 1 วัน

1) กลุMมทดลอง
2) กลุMมควบคุม
กลุMมทดลอง
1) กลุMมทดลอง
กMอนการทดลองโปรแกรม
ประเมินชุดที่ 1-3 และหลังสิ้นสุดการทดลอง
2) กลุMมควบคุม
โปรแกรมในภาคสนาม
ประเมินชุดที่ 1
และ 3

ผูวิจัย

หลังแลวเสร็จการ
ประเมินผลหลังการพัฒนา
ตามโปรแกรม (Posttest)
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5. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ผูวิจัยประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพนักงานบริหารงานลูกคากลุMมทดลองกMอนและ
หลังการเขารMวมโปรแกรมนั้น โดยประยุกต-ใชสถิติการทดสอบลําดับเครื่องหมายของขอมูลที่จับกัน
เปGนคูMของวิลคอกซ-สัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test) ซึ่งเปGนสถิติที่ใชเพื่อ
ทดสอบดูวMาระดับความรูหรือทักษะดานการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคาที่เปGนกลุMมทดลอง
จําแนกตามกMอนและหลังการเขาโปรแกรม ทําใหเกิดคMาคูMลําดับ (Xi, Yi) เพื่อจะไดศึกษาดูวMามัธยฐาน
ของ Xi และคMามัธยฐานของ Yi มีคMาแตกตMางกันหรือไมMอยMางไร ซึ่งมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้ ขั้นที่ 1
ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ ขั้นที่ 2 หาคMาแตกตMางระหวMาง Xa และ Xb โดยให Di = Xai – Xbi ขั้นที่ 3
ใหลําดับที่ของคMา | D | โดยใหคMา | Di | ที่มีคMาต่ําสุดเปGนลําดับที่ 1 และคMา | Di | ที่มีคMารองต่ําสุดเปGน
ลําดับที่ 2 และใหลําดับตMอไปเรื่อยๆ จนถึงคMา | Di | ที่มีคMาสูงสุดเปGนลําดับที่ n สําหรับกรณีที่มีคMา
เทMากันหลายๆ คMา ใหใชลําดับที่เฉลี่ย ถา Di = 0 จะไมMนํามาพิจารณา ซึ่งมีผลทําใหขนาดตัวอยMาง
ลดลง ขั้นที่ 4 ใหเครื่องหมายของลําดับที่ จากขั้นที่ 3 ตามเครื่องหมายของ Di และขั้นที่ 5 หาผลบวก
ของลําดับที่ ที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน (จากขั้นที่ 4) โดยให
T+ คือผลบวกของลําดับที่ของ | Di | ที่มีคMาเปGนบวก
T- คือผลบวกของลําดับที่ของ | Di | ที่มีคMาเปGนลบ
สําหรับการทดลองนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุMมตัวอยMาง จํานวน 2 กลุMม ประกอบดวย กลุMม
ทดลอง จํานวน 12 คน และกลุMมควบคุม จํานวน 12 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุMมมีความเปGนอิสระตMอกันและไมM
ไดเกิดรMว มกัน โดยขอมูล จากกลุMม ตัว อยMา งสามารถเรีย งอัน ดับ ได หรือ มีลักษณะเปGนมาตรอันดับ
(Ordinal Scale) กลMาวคือ เปGนขอมูลที่สามารถแบMงเปGนกลุMมได สามารถบอกอันดับที่ของความ
แตกตMางได แตMไมMสามารถบอกระยะหMางของอันดับที่แนMนอนได หรือไมMสามารถเปรียบเทียบไดวMา
อันดับที่จัดนั้นมีความแตกตMางกันของระยะหMางเทMาใด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กัลยา วานิชยบัญชา (2556) ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการของแมนวิทนีย- (the Mann – Whitney U test) ซึ่งมีความ
เหมาะสมตามเงื่อนไขกับการวิจัยที่มุMงเนนการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตMางระหวMางคุณลักษณะ
ของขอมูลดังกลMาวโดยนํามาประยุกต-ใชในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่ อ สารฯ ซึ่ ง กํา หนดใหตั ว สถิ ติ U คื อ การนั บ จํา นวนคM า สั ง เกตในตั ว อยM า งชุดหนึ่งที่นําหนา
(Exceeding) แตMละคMาสังเกตในตัวอยMางอีกชุดหนึ่งในขอมูลที่นํามารวมกันและเรียงลําดับซึ่งมีสูตรการ
คํานวณดังนี้
สูตร
เมื่อ

N1
N2
Ri

แทน
แทน
แทน

ขนาดของกลุMมทดลอง
ขนาดของกลุMมควบคุม
ผลรวมเรียงลําดับของกลุMมตัวอยMาง
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การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโปรแกรมนี้ ผู วิ จั ย ไดกํา หนดคะแนนประเมิ น การเปGน
คะแนนดานทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ตามกิจกรรมของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกในบริษัทตัวแทนโฆษณากลุMมทดลองสูงกวMา
กลุMมควบคุม โดยใหกMอนการทดลองโปรแกรมภาคสนาม หรือ Null Hypothesis (H0) ไดแกM กลุMม
ทดลอง (A) และ กลุMมควบคุม (B) มีลักษณะของการแจกแจงของขอมูลเหมือนกัน และเมื่อผูเขารMวม
ไดผMานการทดลองโปรแกรมภาคสนามแลว จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ Alternative Hypothesis (H1)
กลM า วคื อ กลุM ม ทดลองมี ลั ก ษณะของการแจกแจงของขอมูลแตกตMางจากกลุMมควบคุม ในลักษณะ
H1: A > B ซึ่งเปGนการทดสอบแบบทิศทางเดียว (One-Tailed)
ขั้ น ตอนการใชโปรแกรมเสริ มสรางทั กษะการสื่ อ สารเพื่ อการเจรจาเชิ งผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกในบริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งเปGนขั้นตอนที่ 2 ของการดําเนินการวิจัยสามารถ
เขียนเปGนแผนผังแสดงขั้นตอนไดตามภาพที่ 15
ขั้นตอนการสรางรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา เริ่มจาก ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรม
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรม
โฆษณา พรอมทั้งจัดทําเอกสารและคูMมือ เพื่อใชประกอบโปรแกรม ซึ่งไดจากการสังเคราะห-ขอมูลจาก
การสัม ภาษณ-เ ชิง ลึก ผู เชี่ย วชาญทั้ง ที่เ ปGน นัก วิช าการ และพนัก งานบริห ารงานลูกคาในระดับ
ผูอํานวยการบริหารงานลูกคา เพื่อนํามาจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาในอุ ต สาหกรรมโฆษณา แลวดํา เนิ น การ
ตรวจสอบความสอดคลอง เชิ ง เนื้ อ หาของโปรแกรม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนํา
โปรแกรมที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความสอดคลองเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาคMาสัมประสิทธิ์แคปปา
ของฟลิสส- (Fleiss’s Kappa) แลวนําโปรแกรมไปทดสอบเพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได กับกลุMมเปfาหมายในภาคสนาม ไดแกM พนักงานบริหารลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ที่
สังกัดอยูMในสมาคมโฆษณาแหMงประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) โดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยและพัฒนาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental) แบบสองกลุMมมีกลุMมควบคุมวัดกMอน จํานวน
12 คน และหลังการทดลอง จํานวน 12 คน (pretest-posttest control and experimental
groups design) และดําเนิน การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
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เริ่มตน

จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
และจัดทําเอกสาร คูMมือ เพื่อใชประกอบโปรแกรม

ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
(Fleiss’s Kappa)

ปรับแก
ไข

ผMาน

ทดลองภาคสนาม โดยใชวิธีกึ่งทดลอง

กลุ0มทดลอง

กลุ0มควบคุม

Wilcoxon Singed Ranks Test
Mann-Whitney U Test
ประสิทธิภาพการใชโปรแกรม
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สิ้นสุด
ภาพที่ 15 การพั ฒนาโปรแกรมเสริ มสรางทักษะการสื่ อสารเพื่อการเจรจาเชิ งผลไดของพนั กงาน
บริหารงานลูกคา
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จากขั้ น ตอนทั้ ง 2 ขั้ น ตอนดั ง กลM า วขางตน สามารถสรุ ป เปG น ขั้ น ตอนการพัฒนา
โปรแกรมเสริ มสรางทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ไดดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 ขั้ น ตอนการพั ฒ นาโปรแกรมเสริ มสรางทั กษะการสื่ อ สารเพื่ อการเจรจาเชิ งผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
จากภาพที่ 16 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา เริ่มตนกระบวนการดวยการการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานดานการสื่อสารในองค-การของพนักงานบริหารงานลูกคา จากหัวหนางาน บุคคลใน
แผนกอื่น ๆ รวมถึง ลูก คาที่พ นัก งานบริห ารงานลูก คามีป ฏิสัม พัน ธ-ในการทํางานดวย ทั้งเอกสาร
หนังสือ ตารา แผMนพับ สื่อชนิดตMางๆ และ Internet ผMาน Website ตMางๆ แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการ
การวิเคราะห-เอกสาร (Documentary Analysis) รวมถึงการประยุกต-ใชเทคนิคการวิจัยแบบการ
วิเคราะห-บทสนทนา (Conversation Analysis: CA) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในองค-การ
กระบวนการสื่ อ สารในองค- ก าร อุ ป สรรคในการติ ด ตM อ สื่ อ สารในองค-การ โครงสรางการสื่อสารใน
องค-การ การสื่อสารระหวMางบุคคลในองค-การ การสื่อสารดวยอวัจนภาษา การสื่อสารดวยวาจา การฟYง
รวมถึงการเจรจาตMอรอง โดยทําการสังเคราะห-ขอมูลตMางๆ โดยผูวิจัย
ลําดับตMอจากนั้นผูวิจัยดําเนินการรMางรูปแบบสถานการณ-และบทสนทนาการเจรจาเชิง
ผลได แลวดําเนินการพัฒนาบทสนทนา ซึ่งผูวิจัยไดประยุกต-ใชเทคนิคการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth
Interview) เพื่อคัดเลือกรูปแบบการสนทนาที่เหมาะสม แลวนํารูปแบบการสนทนาที่เหมาะสมไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาคMาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการสนทนา
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตามเทคนิค IOC
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เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกMอนนํารูปแบบของสนทนาไปสังเคราะห-ขึ้นรูปแลวรMางเปGนโปรแกรมตMอไป
และหากพบวMามีคMา IOC สูงกวMา .60 ก็แสดงวMารูปแบบการเจรจาเชิงผลไดนั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ที่จะนํา ไปสั ง เคราะห- รM า งเปG น เปG น โปรแกรมตM อ ไป หากรายการใดยังมีคMา IOC ต่ํากวMา .60 ก็จะ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขและสอบถามความเห็นซ้ําอีก จนกวMาจะพบวMารายการนั้นๆ มีคMา IOC ตาม
เกณฑ-ที่กําหนด
ลําดับตMอไปคือขั้นตอนการใชโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา เปGนรูปของเอกสาร คูMมือ สื่ออิเล็คทรอนิกสเพื่อใชประกอบโปรแกรม ซึ่ ง ไดจากการสั ง เคราะห- ข อมู ล จากการสั มภาษณ-เชิงลึก (In-depth
Interview) ดังกลMาว แลวนํามาจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา แลวดําเนินการตรวจสอบความ
สอดคลอง (Consistency) เชิงเนื้อหาของโปรแกรม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนํา
โปรแกรมที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความสอดคลองเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาคMาสัมประสิทธิ์แคปปา
ของฟลิสส- (Fleiss’s Kappa)
ลําดับตMอไปนําโปรแกรมไปทดสอบเพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได กับกลุMมเปfาหมายในภาคสนาม ไดแกM พนักงานบริหารลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ที่สังกัดอยูM
ในสมาคมโฆษณาแหMงประเทศไทย (Advertising Association of Thailand) โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
และพัฒนาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental) แบบสองกลุMมมีกลุMมควบคุมวัดกMอน จํานวน 12 คน
และหลังการทดลอง จํานวน 12 คน (pretest-posttest control and experimental groups
design) และดําเนินการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดพนักงานบริ ห ารงานลู ก คาในอุ ต สาหกรรมโฆษณา และสรุ ป ผลการประเมิ น ประสิทธิภาพ
โปรแกรมเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาใน
อุตสาหกรรมโฆษณาเปGนลําดับตMอไป

บทที่ 4
ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
ในอุตสาหกรรมโฆษณา
บทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ของขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่
2 เพื่อตอบวัตถุประสงค2คือ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลการทดลอง
โปรแกรมเสริมสรางทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา โดยนํา เสนอในรูปแบบการพรรณนาความเรียงประกอบตาราง รูปภาพและอื่นๆ
ตามลําดับ ดังนี้ 1) ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) การใชโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ตามลําดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น ผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ซึ่งเปนการนําแนวคิดทฤษฎีที่ไดจากการศึกษามาเปนกรอบแนวคิด
พื้นฐานในการสรางและออกแบบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา และทําการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ดวยการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานดานการติดต=อสื่อสารในองค2การของพนักงานบริหารงานลูกคา จากหัวหนางาน บุคคล
ในแผนกอื่นๆ รวมถึงลูกคาที่พนักงานบริหารงานลูกคามีปฏิสัมพันธ2ในการทํางานดวย ทั้งเอกสาร
หนังสือ ตํารา แผ=นพับ สื่อชนิดต=างๆ รวมทั้งจาก Internet ผ=าน Website ต=างๆ ดวย ผูวิจัยจึงขอ
นําเสนอผลการวิเคราะห2ขอมูล โดยแบ=งการนําเสนอผลการวิเคราะห2ขอมูลตาม วัตถุประสงค2ของการ
วิจัย ตามลําดับดังนี้
1. การวิ เคราะห2 จากแนวคิด และทฤษฎี ที่เ กี่ย วของกับ ทักษะการสื่อสารของพนั กงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา จํานวน 10 แนวคิด
2. การวิ เ คราะห2บ ทสนทนาระหว= า งพนั กงานบริ ห ารงานลู กคากั บ ผู มี ส=ว นไดส= ว นเสี ย
จํานวน 1 สถานการณ2
3. การร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาที่เหมาะสม
4. การสัมภาษณ2เชิงลึกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน
5. การคัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม
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6. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาค=าดัชนีความสอดคลองของ
รูปแบบการสนทนา (Index of Item Objective Congruence: IOC)
7. บทสนทนาที่เหมาะสม
8. ร= า งโปรแกรมเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ขั้นตอนที่ 2 ผลการใชโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
เปนการจัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา เพื่อนําโปรแกรมฯ พรอมทั้งเอกสาร คู=มือ
ประกอบโปรแกรมฯ และสื่ออินโฟกราฟฟ`ค (Info Graphic) ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ไปทดสอบดังนี้
1. จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูก คาในอุต สาหกรรมโฆษณา และจัด ทํา เอกสาร คู=มือเพื่อใชประกอบ
โปรแกรม และสื่ออินโฟกราฟฟ`ค (Info Graphic) ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
2. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยหาค=าความเที่ยงตรงของโปรแกรมจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน มีจุดมุ=งหมายเพื่อใหมีการตรวจสอบความถูกตอง (Accuracy) ความเปนไปได
(Feasibility) ความสอดคลอง (Congruency) และความเปนประโยชน2 (Utility) โดยใชค=า
สัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส2 (Fleiss’s Kappa) โดยค=าสูงสุดที่เปนไปไดคือ 0.64 หมายถึงทุกฝnาย
เห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพองตองกัน
3. นํ า โปรแกรมเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ไปทดสอบภาคสนามโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi-Experimental) ใชวิธีการสุ=มตัวอย=างแบบอย=างง=าย เลือกกลุ=มตัวอย=างเพื่อเขาร=วมโปรแกรม
โดยจําแนกออกเปน 2 กลุ=ม คือกลุ=มทดลอง จํานวน 12 คน และกลุ=มควบคุมจํานวน 12 คน มีการ
ทดลองโดยวัดก=อนและหลังการทดลอง (Pre-test-Post-test Control and Experimental Groups
Design)
4. ส=วนการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพนักงานบริหารงานลูกคากลุ=มทดลองก=อน
และหลังการเขาร=วมโปรแกรมนั้น ผูวิจัยประยุกต2ใชสถิติการทดสอบลําดับเครื่องหมายของขอมูลที่จับ
กันเปนคู=ของวิล คอกซ2สัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test) ซึ่งเปนสถิติที่ใช
เพื่อทดสอบดูว =า ระดั บความรูหรือทักษะดานการสื่อสารของพนักงานบริ หารงานลู กคาที่เ ปนกลุ= ม
ทดลองจําแนกตามก=อนและหลังการเขาโปรแกรม ทําใหเกิดค=าคู=ลําดับ (Xi, Yi) เพื่อจะไดศึกษาดูว=า
มัธยฐานของ Xi และค=ามัธยฐานของ Yi มีค=าแตกต=างกันหรือไม=อย=างไร อย=างไรการทดสอบลําดับ
เครื่องหมายของขอมูลที่จับกันเปนคู=ของวิลคอกซ2สัน เปนการทดสอบเพื่อตอบสนองสิ่งนี้ในกรณีของ
สองตัวอย=างที่สัมพันธ2กัน เมื่อมาตรการวัดใชวัดทั้งความแตกต=างละขนาดของความแตกต=างของแต=ละ
คู=ของค=าสังเกต ซึ่งมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้ ขั้นที่ 1 ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ ขั้นที่ 2 หาค=าแตกต=าง
ระหว=าง Xa และ Xb โดยให Di = Xai – Xbi ขั้นที่ 3 ใหลําดับที่ของค=า | D | โดยใหค=า | Di | ที่มีค=า
ต่ําสุดเปนลําดับที่ 1 และค=า | Di | ที่มีค=ารองต่ําสุดเปนลําดับที่ 2 และใหลําดับต=อไปเรื่อยๆ จนถึงค=า
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| Di | ที่มีค=าสูงสุดเปนลําดับที่ n สําหรับกรณีที่มีค=าเท=ากันหลายๆ ค=า ใหใชลําดับที่เฉลี่ย ถา Di = 0
จะไม=นํามาพิจารณา ซึ่งมีผลทําใหขนาดตัวอย=างลดลง ขั้นที่ 4 ใหเครื่องหมายของลําดับที่ จากขั้นที่ 3
ตามเครื่องหมายของ Di และขั้นที่ 5 หาผลบวกของลําดับที่ ที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน (จากขั้นที่ 4)
โดยให
T+ คือผลบวกของลําดับที่ของ | Di | ที่มีค=าเปนบวก
T- คือผลบวกของลําดับที่ของ | Di | ที่มีค=าเปนลบ
5. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมทั้ง 2 กลุ=ม คือกลุ=มทดลอง และกลุ=มควบคุม โดย
มีขอคําถามและแบบสอบถามต=างๆ ในช=วงระหว=างเขาร=วมโปรแกรม และนํามาวิเคราะห2ขอมูลโดย
การประยุกต2ใชวิธีของแมนวิทนีย2 (the Mann-Whitney U test)
ความหมายและสัญลักษณ2ที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะห2ขอมูลสําหรับบทนี้
ดังนี้
Md หมายถึง
ค=ามัธยฐาน (Median)
Mode หมายถึง
ฐานนิยม (Mode)
Q1 หมายถึง
ค=าควอไทล2ที่ 1
Q3 หมายถึง
ค=าควอไทล2ที่ 3
IQR หมายถึง
ค=าพิสัยระหว=างควอไทล2 หรือค่ํา Q3-Q1
(Interqurtile Range)
Kc
หมายถึง
ค่ําสถิติแคปปา
ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 สามารถสรุปไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
จากการศึ กษากรอบแนวคิ ด เชิ งทฤษฎี ของการพั ฒนาโปรแกรมเสริมสรางทั กษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ผูวิจัยไดศึกษา
และทบทวน เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 และนํามาสกัดเปนแนวคิดและ
ทฤษฎีเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาอันก=อใหเกิดกระบวนการสรรค2สรางและ
ออกแบบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
ในอุตสาหกรรมโฆษณา จากการวิเคราะห2เอกสาร (Doccumentary Analysis) ขององค2ความรูที่
เกี่ยวของภายใตกรอบแนวคิดของการวิจัย ที่ครอบคลุมถึงแนวความคิดต=างๆ ดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมโฆษณาและการบริหารงานลูกคาสัมพันธ2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรม แนวคิดที่เกี่ยวของการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูและการ
เรียนรู แนวคิดเกี่ยวบุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในองค2การ แนวคิดที่เกี่ยวกับการเจรจา
ต=อ รอง แนวคิด สถานการณ2เ ชิง ผลได แนวคิด เทคนิค การวิจัยการวิเคราะห2การสนทนา รวมถึง
การศึกษาและวิเคราะห2จากเอกสาร หนังสือ ตําราวิชาการ สื่อประเภทต=างๆ และการสืบคนจาก
เว็บไซต2 (Website) ในอินเตอร2เน็ท (Internet)
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1. การวิเคราะห/จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ขั้นตอนแรกของการวิจัย ผู วิจัย เริ่มการศึกษาขอมูล จากเอกสารที่เปนขอมูลระดับ
ปฐมภูมิ (Primary Data) คือเอกสารวิชาการ และเชิงวิชาการ ที่เผยแพร=ผลการศึกษาคนควา วิจัย
รายงาน เปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม และขอมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) คือแอกสาร
ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาใหม=จากขอมูลปฐมภูมิ เช=น หนังสือตําราที่รวบรวมเนื้อหาวิชาการ
ในการเรียนการสอน รายงานทางสถิติต=างๆ อย=างไรผูวิจัยคํานึงถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติของ
แหล=งขอมูลที่นํามาศึกษาคนควา โดยพิจารณาองค2ประกอบดังต=อไปนี้ 1) มีเนื้อหาที่ถูกตอง และผ=าน
กระบวนการพิจาณาคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ยอมรับและสามารถพิสูจน2ทางวิชาการได 2) มี
ความครบถวนสมบูรณ2ของเนื้อหาตามประเด็นที่ศึกษาคนควาเพื่อลดขอขัดแยงทางดานเนื้อหา 3) มี
เนื้อหาตรงตามตองการ และสามารถนําไปใชประโยชน2ในงานวิจัยได 4) มีเนื้อหาเขาใจง=าย ไม=มี
รายละเอียดที่มากเกินไป หรือนอยเกินไป หรือมีความซับซอนเกินไป มีภาพประกอบคําอธิบาย เช=น
แผนภูมิ ตารางต=างๆ เปนตน 5) มีลักษณะเชื่อถือได มีระบบการอางอิงที่สมบูรณ2 และสามารถสอบ
ทานแหล=งที่มาของขอมูลไดง=าย และ 6) ทันต=อเหตุการณ2 คือเปนขอมูลที่ทันสมัย เหมาะสมกับบริบท
ในปƒจ จุ บัน อย= างไรการเขาถึงเอกสารและขอมู ลต= างๆ ผู วิจั ย ไดกํ าหนดความชั ด เจนของแผนการ
รวบรวมเอกสารเพื่อใหครอบคลุมคุณสมบัติของขอมูลที่นํามาศึกษาคนควา อันจะเปนประโยชน2ต=อ
การศึกษาวิจัยต=อไป
นอกจากนั้ น ผูวิจั ยไดตรวจสอบความถู กตองของเอกสารโดยการเปรีย บเทีย บกั บ
เอกสารที่มีขอมูลประเภทเดียวกัน เพื่อยืนยันความถูกตองน=าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันผูวิจัยยังคัดเลือก
ความเปนตัวแทนของเอกสาร ดานของขอมูลว=ามีความหนักแน=นเพียงพอที่จะนําไปใชแทนเอกสาร
ประเภทเดียวกันไดหรือไม= จากการวิเคราะห2และสังเคราะห2เอกสารที่คัดเลือกแลว ผูวิจัยจึงศึกษาหา
ความสัมพันธ2ระหว=างทฤษฎี แนวคิด และขอมูลต=างๆ ที่สนับสนุน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อได
คําอธิบายปรากฏการณ2ที่เกิดขึ้นและแนวโนมตั้งแต=อดีตจนถึงปƒจจุบัน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
ต=างๆ ที่เกี่ยวของ พบว=าทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคานั้น
สามารถสรุปผลสังเคราะห2ไดว=า การเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้น มีองค2ประกอบต=างๆ ดัง
แสดงตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แนวความคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร
นักวิชาการ
รายละเอียดแนวคิด
1.ร็อบบินส2 และโคลเตอร2 (2008)

2.แฮร2รสิ (Harris, 2002)

(1) การใหโอกาสผูรับข=าวสารโตกลับ (Use Feedback) (2) การเลือกใช
ภาษาที่ง=ายๆ (Simplify Language) (3) การตั้งใจรับฟƒง (Listen
Actively) (4) ระงั บ การมี อ ารมณ2 แ ละความรู สึ ก (Constrain
Emotions) (5) สังเกตอากัปกิริยาของคู=สนทนา (Watch Nonverbal
Cues)
(1) ความมั่นใจ (2) การสรางความใกลชิดและความเปนกันเองกับคู=
สนทนา (3) การบริหารปฏิสัมพันธ2 (4) การแสดงออกทางทักษะการ
สรางปฏิสัมพันธ2ระหว=างบุคคล (5) การปรับเขาหาผูอื่น

117
ตารางที่ 9 แนวความคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร (ต=อ)
นักวิชาการ
รายละเอียดแนวคิด
3. ซิลัคยี และมาร2ค (Szilagyi &
Marc, 1990)

4. ขนิษฐา จิตชินะกุล (2557)

(1) การติ ด ตามผลและการใหขอมู ล ยอนกลั บ (Follow-up and
Feedback) (2) การใชการสื่อสารหลายช=องทาง (Parallel Channels)
(3 ) การกําหนดระยะเวลา (Timeline) (4) การเลือกใชระดับของคําและ
ความหมายที่ง=าย (Simplify Language) (5) การมีศูนย2กลางขอมูล
(Information Center) (6) การใหรูเท=าที่จําเปน (the Exception
Principle and the Need to Know) (7) การกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติ
ในการสื่อสาร และ(8) การฟƒงอย=างตั้งใจ (Listen Actively)
(1) ทักษะการสื่อสาร (2) ทัศนคติ (3) ความรู (4) สถานภาพทางสังคม
และวัฒนธรรม (5) ขอบเขตประสบการณ2

5. กอบกาญจน2 วิเศษรัมย2 (2556)

(1) ความน=าเชื่อถือ (2) สถานการณ2หรือสภาพแวดลอมทางการสือ่ สาร
(3) เนื้อหาสาระ (4) ความชัดเจน เขาใจง=าย ไม=ซับซอน (5) ความสามารถใน
การสื่อสารของผูสื่อสาร (6) ช=องทางในการสื่อสาร (7) ความต=อเนื่อง
และสม่ําเสมอ
6. ภัสวลี นิตเิ กษตรสุนทร (2556) (1) ความน=าเชื่อถือ (Credibility) (2) เนื้อหาสาระ (Content) (3) บริบท
ทางการสื่อสาร (Context) (4) ความชัดเจน (Clarity) (5) ความสามารถใน
การสื่อสาร (Capability) (6) ช=องทางในการสื่อสาร (Channels) และ
(7) ความต=อเนื่องและสม่ําเสมอของสาร (Continuity and Consistency)
7. อนันต2 พันนึก (2554)
(1) ความเขาใจในเรื่องที่ตองการสื่อ (2) การพิจารณาวัตถุประสงค2ที่
แทจริงของการสื่อสารแต=ละครั้งว=าตองการใหเกิดผลอย=างไร (3) คํานึงถึง
กาลเทศะ ความเหมาะสมของเวลา บรรยากาศสภาพแวดลอมของการ
สื่อสาร (4) วางแผนการสื่อสารอย=างเหมาะสม (5) การรับรูความรูสึก
ของผูรับข=าวสาร (6) การใชน้ําเสียง ความหนักแน=น ความดังของเสียงที่
ใชในการสื่ออย=างเหมาะสม (7) การติดตามผลการสื่อสารว=าผูรับสารมี
ความเขาใจเพียงใด (8) การกระทําใหสอดคลองกับที่ไดสื่อสารขอความ
ไว (9) การเปนผูฟƒงที่ดี
8. ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ2
คือ (1) การเลือกใชสื่ออย=างเหมาะสมและหลายช=องทาง (2) การเลือกใช
และธีระวัฒน2 จันทึก (2559a).
ภาษาที่ง=ายๆ และ (3) การตั้งใจรับฟƒงหรือผูฟƒงที่ดี
9. เรดซา และคณะ (Redza et al, (1) ความรู (2) ความไววางใจ
2014)
10. เคสส2เลอร2 และคณะ (Kessler, (1) การติดต=อ (Contact) (2) การสื่อสาร (Communicate) (3) คําถาม
et al. 2015)
ที่สําคัญ (Core Question) (4) การประสานงาน (Collaborate) และ
(5)การป`ดการสนทนา (Clossing the Loop)

จากตารางที่ 9 ผูวิจัยสังเคราะห2 แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ออกเปนประเด็นหลักๆ ประกอบดวย 1) ประเด็นดานการเพิ่มทักษะการสื่อสารของผูสื่อสารและผูรับ
สาร อันประกอบดวยทักษะการพูด ทักษะการฟƒง ทักษะการเขียน ทักษะการอ=าน รวมถึงทักษะการใช
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ภาษากายใหเหมาะสม 2) ประเด็นดานเนื้อหาของสารที่ตองการสื่อ ที่ตองมีความชัดเจน เขาใจง=าย
ไม=ซับซอน 3) ประเด็นดานสื่อหรือช=องทางที่เลือกใช เนื่องจากมีความหลากหลาย ผูส=งสารควร
เลือกใชสื่อที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูรับสาร และ 4) ประเด็นดาน
ความน=าเชื่อถือของผูส=งสาร เนื้อหาสาร รวมถึงการนําเสนอสารนั้น
ผูวิจัยนําแนวทางการเสริมสรางทักษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ ดานทักษะการพูด
ทักษะการฟƒง ทักษะการเขียน และทักษะการใชภาษากาย ดังมีรายละเอียดดังนี้ ทักษะการสื่อสารโดย
การพูด (Oral Communication Skills) ควรคํานึงถึงหลักการพูดดังนี้ การเริ่มตนการพูด เช=นการพูด
ทักทายผูฟƒง การเลือกใชคําขึ้นตนที่เหมาะสมกับระดับผูฟƒง การนําเขาสู=เรื่อง ตองทําใหเกิดความสนใจ
เช=น ใชการกล=าวนําดวยคําถามเพื่อใหผูฟƒงอยากรูคําตอบ อยากติดตามเรื่องโดยตลอด ขณะพูดควร
ตรึงความสนใจของผู ฟƒ ง ใหติ ด ตามเรื่ อ งตลอดเวลา ตองมี ศิ ล ปะการนําเสนอ โดยนําเสนอเรื่องที่มี
ประโยชน2 น=าสนใจ ทันสมัย เปนตน และการจบเรื่องหรือการสรุปเรื่อง ใหมีความสัมพันธ2กับเรื่องราว
ที่นําเสนอ ส=วนทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills) นั้นโดยทั่วไปมักใช
ในรูปแบบของการบันทึกช=วยจํา หรือบันทึกขอความ โดยที่ผูบันทึกตองมีความสามารถดังนี้ใชภาษาที่
ถูกตอง สั้น กระชับ ชัดเจน เขียนครบถวน ตรงประเด็น มีขอมูลประกอบ เลือกใชคําไดเหมาะสม ใช
โครงสรางประโยคไดหลากหลาย ถู กตองตามหลั กไวยากรณ2 มี การลํา ดั บ ความต= อเนื่ อง และใช
เครื่องหมายวรรคตอนถูกตองเหมาะสม
สําหรับทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) คือ
สภาพการสื่อสารที่ไม=ใชคําพูดและการเขียน หรือเปนการสื่อสารโดยอากัปกิริยาท=าทาง เช=น การแสดง
สีหนา เช=น ยิ้มแยม การประสานสายตา การเคลื่อนไหวส=วนหนึ่งส=วนใดของร=างกาย เช=น การผงก
ศีรษะ การยกมือ โบกมือ ผายมือ การสัมผัส เช=น จับมือ แตะไหล= โอบกอด รูปร=างหนาตา ระดับ
ความดังของเสียง โทนเสียง ระยะความใกลไกลระหว=างผูพูดกับผูฟƒง ช=วงเวลาที่ใชในการสื่อสาร การ
จัดที่นั่ง เช=นการจัดหองสัมมนา หองเรียน หองประชุม มีผลต=อการสื่อสาร เสื้อผาเครื่องแต=งกาย เปน
ตน ในขณะที่ทักษะการฟƒง (Listening Skills) นั้นเปนทักษะที่สามารถพัฒนาได ดวยการปฏิบัติ
ดังต=อไปนี้ กําหนดวัตถุประสงค2ของการฟƒงใหชัดเจนนั่นคือตองรูว=าสิ่งที่กําลังฟƒงนั้นคือเรื่องอะไร และ
สามารถเตรียมขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน2ในการฟƒง มีสมาธิในการฟƒง คือตองตั้งใจฟƒง มุ=งมั่นจด
จ=อกับเรื่องที่ฟƒง และเตรียมคําถามเมื่อมีประเด็นที่สงสัย มีมารยาทในการฟƒง ดวยการสํารวมกิริยา
ท=าทางต=างๆ เพื่อใหเกียรติผูพูดและผูฟƒงคนอื่นๆ เช=น ไม=พูดคุยกับผูอื่นๆ ไม=หลับแลวกรนส=งเสียง
รบกวน เปนตน วิเคราะห2ผูพูด เพื่อทราบถึงความคิด ความรูสึก ความรู และประสบการณ2ของผูพูด
ซึ่งเปนผลดีที่ทําใหสามารถวิเคราะห2ขอมูลที่ไดรับฟƒงมา และ สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟƒง
ได โดยที่ ผู ฟƒ ง ตองสามารถตอบตอบตนเองไดว= า เรื่ อ งที่ ฟƒ งนั้ น เปนเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อะไร สิ่ ง ใดเปน
สาระสําคัญของเรื่อง เปนตน
อย=า งไรรูป แบบของการฟƒง ที่ไ ดผลนั้น ผู ฟƒง ที่ต องการแกไขปƒญ หาการฟƒง ควรมี
พฤติกรรมดังนี้ หยุดพูด ทําใหผูพูดรูสึกสบายใจ แสดงใหเห็นว=ากําลังตองการฟƒงดวยการมองและ
แสดงความสนใจผูพูดไม=อ=านอะไรขณะที่ผูพูดกําลังพูดดวย เอาสิ่งที่ทําใหว็อกแว็กออกไป เช=น การ
เคลื่อนไหวไปมา เคาะโตŒะ ควงปากกา เห็นใจผูพูดโดยพยายามทําตัวเองใหเขาใจทัศนะของผูพู ด
อดทนไม=ขัดจังหวะผูพูดไม=เดินหนีหรือเดินไปที่ประตู ระงับอารมณ2ไม=โกรธเพราะจะทําใหรับขอมูล
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ผิดพลาด อย=าโตเถียง ถามคําถามเพราะการถามจะทําใหผูพูดมีกําลังใจและกระตือรือรน และหยุดพูด
จนกว=าผูพูดจะพูดจบ เหมือนขอแรก เพราะเปนสิ่งสําคัญทําทําใหการฟƒงมีประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะห/บทสนทนาระหว3างพนักงานบริหารงานลูกคากับผูมีส3วนไดส3วนเสีย
ขั้นตอนนี้เปนส=วนหนึ่งของ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุ ตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งผู วิจั ยได
ประยุกต2ใชเทคนิคการวิจัยแบบการวิเคราะห2บทสนทนา (Conversation Analysis: CA) เพื่อเจาะลึก
ลงไปใหเห็ น ปƒ ญ หาเชิ ง ประจั ก ษ2 ด านทั ก ษะการสื่ อ สารของพนั ก งานบริหารงานลูกคา โดยผูวิจัย
ดําเนินการขอเก็บขอมูลดวยการบันทึกเสียงดวยอุปกรณ2บันทึกเสียง MP3 และโทรศัพท2มือถือซัมซุง
S5 ขณะการประชุมผูวิจัยไดขอนั่งร=วมเปนผูสังเกตการณ2เพื่อดูอากัปกิริยาของผูร=วมประชุม พรอมทํา
การจดบันทึกไวประกอบการวิเคราะห2และสังเคราะห2บทสนทนา ที่เกิดขึ้นระหว=างการประชุมภายใน
(Internal Meeting) ที่เกิดขึ้นในสถานการณ2การทํางานจริงของบริษัท ของงานบริหารงานลูกคากับ
เพื่อนร=วมงาน
การประชุมภายในองค2การระหว=างพนักงานบริหารงานลูกคากับเพื่อนร=วมงาน คือ
เจาหนาที่ ฝn ายสรางสรรค2งานโฆษณา (Creative) จํ า นวน 4 คน พนักงานฝn ายควบคุ มการผลิ ต
(Producer) และพนักงานฝnายประสานงาน (Traffic) อีกฝnายละ 1 คน ซึ่งขั้นตอนนี้เปนบทวิเคราะห2
ขอมูลที่ไดมาจากการพูดคุยกันเปนหลัก อย=างไรก็ตามผูวิจัยยังนําขอมูลจากการสังเกตมาใชในบางช=วง
ของการวิเ คราะห2ขอมูล ดวย เพื่อใหการอธิบ ายเรื่องการสื่อสารในสถานการณ2การประชุม ซึ่งเปน
ส=วนหนึ่งของการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกคา มีความชัดเจนมากขึ้น
การนํา เสนอขอมูล (Data Presentation) ในขั้น ตอนนี้ผู วิจัย นํา เสนอขอมูลใน
ลักษณะเชิงพรรณนาร=วมกับการยกบทพูด (Excerpt) และภาพที่มีการป`ดบังใบหนาผูร=วมประชุม มา
ประกอบคําอธิบาย โดยบทพูดและภาพที่ยกมาเปนบทพูดที่เกิดขึ้นจริงภายใตสถานการณ2ของการ
ประชุมร=วมกันในบริษัทระหว=างพนักงานบริหารงาลูกคา และผูมีส=วนไดส=วนเสียหรือเพื่อนร=วมงาน
แผนกอื่นๆ ของบริษัท เดนท2สุ (ประเทศไทย) จํากัด อย=างไรตามขอบังคับของวิธีวิทยาการวิเคราะห2
การสนทนาและขอตกลงร=วมกันของนักวิชาการดานการวิเคราะห2การสนทนา ขอมูลดิบคือขอมูลที่
บันทึกลงในแถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน2 ส=วนขอมูลบทสัมภาษณ2คือสิ่งที่ถอดออกมาช=วยอํานวยความ
สะดวกในการวิเคราะห2ขอมูลเท=านั้น ไม=ถือเปนขอมูลดิบ สอดคลองตามแนวคิดของ ไพโรจน2 วิไลนุช
(2556)
บทพู ดที่ เ กิด ขึ้ นระหว= า งการประชุ มภายในส= วนใหญ= ภ าษาไทยภาคกลาง เปนการ
สื่อสารแบบไม=เปนทางการ ในระหว=างการสนทนากัน ผูร=วมประชุมใชศัพท2เฉพาะดานการโฆษณา
รวมถึงพูดทับศัพท2ภาษาอังกฤษ ซึ่งอยู=ภายใตบริบทของการประชุมภายในบริษัท การยกบทพูดมา
ประกอบการอธิบายเชิงพรรณนานี้ ผูวิจัยตองการเป`ดกวางทางความคิดและเปนการเป`ดโอกาสให
ผูอ=านสามารถวิเคราะห2ขอมูลร=วมกับผูวิจัยในประเด็นของการตีความบทสนทนาที่ผูวิจัยยกมานั้น ว=า
ผูวิจัยนั้นตีความในแต=ละประเด็น ไดถูกตองมากนอยอย=า งไร สํา หรับ บทสนทนาที่ผู วิจัย ยกมานั้น
เปนไปตามระเบียบวิธีวิทยา ซึ่งถือว=าเปนขอมูลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Naturally Occurring Data)
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ผลจากการประชุมภายในบริษัท ผูวิจัยแจกแจงผูร=วมประชุมออกเปนตามตําแหน=ง
งาน คือ พนักงานบริหารงานลูกคา พนักงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา พนักงานฝnายควบคุมการผลิต
และพนักงานฝnายประสานงาน เพื่อง=ายต=อการนําขอมูลไปวิเคราะห2 และสะดวกในการเรียกผูวิจัย
กําหนดชื่อแทน ตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงตําแหน=งหนาทีและชื่อแทนของผูเขาร=วมประชุม
ตําแหน3งหนาที่
เพศ
พนักงานฝnายบริหารงานลูกคา (Account Executive)
หญิง
พนักงานฝnายบริหารงานลูกคา (Account Executive)
ชาย
พนักงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา (Creative)
ชาย
พนักงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา (Creative)
ชาย
พนักงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา (Creative)
ชาย
พนักงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา (Creative)
หญิง
พนักงานฝnายควบคุมการผลิต (Producer)
หญิง
พนักงานฝnายประสานงาน (Traffic)
หญิง

ชื่อแทน
AE1
AE2
Cr1
Cr2
Cr3
Cr4
Pro
Tra

การเก็บรักษาความลับ (Confidential) ของขอมูลส=วนตัวของผูใหขอมูลหลักที่เกิด
จากการร=ว มประชุมภายใน ผูวิ จัย กําหนดใช “ชื่ อแทน” ขึ้ นเพื่ อป` ดบั งชื่อ นามสกุล รวมทั้ งพลาง
ใบหนาผูร=วมประชุม และขอมูลของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของกลุ=มตัวอย=างที่เขาร=วมประชุม
ดวย
ภายใตบริบทการประชุมภายในระหว=างพนักงานบริหารงานลูกคากับเพื่อนร=วมงานที่
เกี่ยวของดังกล=าวขางตน ในบริษัท เดนท2สุ (ประเทศไทย) จํากัด ผูร=วมประชุมมีบทหนาที่แตกต=างกัน
ทํางานร=วมกันภายใตโครงการ 1 โครงการ มีความเท=าเทียมกันทางความคิดและแสดงออกความ
คิดเห็น ไดโดยอิส ระ การสนทนาระหว=า งการประชุม เปนไปโดยธรรมชาติ โตตอบกันไปมาตาม
สถานการณ2ที่เกิดขึ้นระหว=างการประชุม
ขั้นตอนนี้ผู วิจัย แสดงการวิเคราะห2 ใหเห็นถึ งโครงสรางบทสนทนาของการประชุ ม
ร=วมกันระหว= างพนักงานบริหารงานลู กคากับเพื่อนร=วมงานที่เ กี่ยวของ โดยโครงสรางการสนทนา
ประกอบดวย 3 ช=วงคือ ช=วงแรกคือช=วงเป`ดการสนทนา โดยการทักทาย ช=วงที่สองคือช=วงการอธิบาย
ขอมูลเพื่อแบ=งปƒนขอมูลและเสนอขอคิดเห็นร=วมกัน ช=วงที่สามคือช=วงป`ดการสนทนา ถือเปนการสรุป
และกล=าวลา
โครงสรางบทสนทนา
เพื่อใหเห็นภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารงานลูกคาชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยได
นําเสนอการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารงานลูกคาภายใตสถานการณ2ต=างๆ ที่เปนมาตรฐานทั่วๆ
ไปซึ่งเปนสถานการณ2ที่ตองปฏิสัมพันธ2กับทั้งลูกคาและเพื่อนร=วมงานตลอดเวลา โดยแบ=งเปนขั้นตอน
พื้นฐานไดดังต=อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 คือการไปรับขอมูลจากลูกคา หรือในวงการอุตสาหกรรมโฆษณา
นิยมเรียกทับศั พท2 ว= า การรั บ บรี ฟ (Brief) จากลู กคาเพื่ อ นํา ขอมู ล ต= า งๆ ที่ ลู ก คาเตรี ย มใหหรือการ
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ซักถามขอมูลต=างๆ จากลูกคาใหไดมากที่ สุ ด เพื่ อ นํา ไปถ= า ยทอดใหกั บ ที ม งานต= อ ไป ซึ่งก็จะเขาสู=
ขั้นตอนที่ 2 คือการเตรียมสรุปขอมูลหรือการเตรียมบรีฟทีมงานหรือฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา เมื่อ
เตรียมขอมูลเสร็จ พนักงานบริหารงานลูกคาตองทําการนัดหมายทีมสรางสรรค2งานโฆษณาผ=านฝnาย
ประสานงาน ซึ่งจะทําหนาที่คอยประสานกับฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา เมื่อนัดหมายวันเวลาได ก็เขา
สู=ขั้นตอนที่ 3 คือการสรุปงานหรือบรีฟงานใหกับฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา เพื่อผลิตชิ้นงานโฆษณา
ตามที่ลูกคาตองการ
หลังจากบรีฟฝnายสรางสรรค2งานโฆษณาเสร็จ ก็นัดหมายเพื่อเขาสู=ขั้นตอนที่ 4 เพื่อ
ประชุมภายในกับทีมงานซึ่งอาจเกิดขึ้นไดมากกว=า 1 ครั้ง เช=นการประชุมภายในเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม
กับฝnายสรางสรรค2งานโฆษณาที่เคยขอไวจากขั้นตอนการบรีฟงาน หรือการประชุมภายเพื่อนําชิ้นงาน
โฆษณาที่ฝnายสรางสรรค2งานลูกคาทําเสร็จแลวมาใหฝnายบริหารงานลูกคาดูก=อนที่จะนํางานไปเสนอ
งานลูกคา เพื่อตรวจความถูกตอง ความสมบูรณ2ของชิ้นงานว=าตรงตามที่ลูกคาตองการหรือไม= หาก
พิจารณาเห็นว=ายังมีจุดบกพร=อง และเปนประเด็นที่สําคัญตองเสนอแนะใหฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และขั้นตอนสุดทายคือ การนําเสนองานโฆษณากับลูกคา ซึ่งใน
วันที่นําเสนอลูกคาถาลูกคามีขอเสนอแนะตองการใหปรับแกเพิ่มเติม พนักงานบริหารงานลูกคา ตอง
เปนผูทํ าสรุ ปและนัดหมายกั บฝnา ยสรางสรรค2 งานโฆษณาอีกครั้ งเพื่อสรุป ประเด็ นต= างๆ ที่ ลูกคามี
ขอเสนอแนะมา ซึ่งขั้นตอนดังกล=าวสามารถแสดงไดดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนพื้นฐานการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกคา ในสถานการณ2ต=างๆ
จากภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนพื้นฐานการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
สถานการณ2ต=างๆ นั้ น ซึ่งในขั้ นตอนการวิเคราะห2บทสนทนาครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะห2บทสนทนา ใน
ขั้ น ตอน “ประชุ ม ภายในก= อ นนํ า เสนอลู ก คา” ภายใตบริ บ ทของการประชุ ม ผู สนทนามี อํ า นาจ
ใกลเคียงกัน โดยผูวิจัยแบ=งการวิเคราะห2ออกเปนช=วงตามเนื้อหาของการสนทนาที่ปรากฏระหว=างการ
ประชุม ตามโครงสรางการสนทนา 3 ช=วง คือ ช=วงเป`ดการสนทนา ช=วงการอธิบายขอมูล และป`ดการ
สนทนา ดังมีรายละเอียดต=อไปนี้
ช3วงเป6ดการสนทนา
การประชุมภายใน (Internal Meeting) ก=อนนําเสนอลูกคานั้น เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้น
หลังจากการ บรีฟฝn ายสรางสรรค2งานโฆษณาไปแลว การประชุมเกิ ดขึ้นไดทั้งในหองประชุม หรื อ
บริเวณมุมพักผ=อน ที่บริษัทจัดไว โครงสรางการสนทนาเปนแบบธรรมชาติ ใชภาษาที่ไม=เปนทางการ
เริ่มตั้งแต=การทักทายกันแบบกันเองในฐานเพื่อนร=วมงาน ท=าทางหรือภาษากายที่แสดงออกก็เปนไป
ตามธรรมชาติ ไม=มีการประดิษฐ2เพื่อสรางความน=าเชื่อถือแต=อย=างใด เนื่องจากมีความคุนเคยกันอยู=
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แลว ทําใหช=วงการเป`ดสนทนานี้เปนช=วงสั้นๆ ใชเวลาทักทายกันเพียงแค=ประโยค หรือ 2 ประโยค เช=น
“ไงน้ํา(.)สบายดี” แต=ก็มีการใชภาษากายประกอบดวย เช=น การยิ้มทักทาย การจับมือกัน
ผูวิจัยยกตัวอย=างการสนทนาในช=วงเป`ดการสนทนา ของการประชุมภายในระหว=าง
พนักงานบริหารงานลูกคา พนักงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา พนักงานฝnายควบคุมการผลิต และ
พนักงานฝnายประสานงาน ของบริษัท เดนท2สุ (ประเทศไทย) จํากัด การยกตัวอย=างบทพูดและการ
วิเคราะห2ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยนําเสนอภาพผูร=วมประชุมระหว=างการประชุม บางส=วนประกอบเพื่อ
ความชัดเจนในการวิเคราะห2 สําหรับการนําเสนอบทสนทนาเพื่อประกอบการอธิบายในการวิเคราะห2
ขอมูลตามระเบียบวิธีวิทยา ผูวิจัยบอกที่มาของขอมูลอย=างนอย 3 ส=วน และสําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัย
บอกที่มาของขอมูล 3 ส=วน คือ ส=วนที่ 1 บอกถึงบริษัทที่งานวิจัยที่ไดเขาไปทําการวิจัยและเก็บขอมูล
ส=วนที่ 2 บอกสถานการณ2ที่งานวิจัยนี้ไดนํามาวิเคราะห2และเก็บขอมูล ส=วนที่ 3 แสดงเวลาของบท
สนทนาที่นํามาวิเคราะห2 เช=น 00:01:01 (ชั่วโมง:นาที:วินาที) คือบทสนทนานี้เกิดขึ้นนาทีที่ 01 วินาที
ที่ 01
#1[DTL-Internal Meeting-2016-00:00:09] [เทปเสียง]*
1
AE1 เฮลโล:::: (ชื่อ Cr2) (.) สบายดีมั้ย
2
Cr2 ((ยิ้มรับ))
3
Cr1 =เออ (.) พี่ว=าเมื่อวานทําไมไม=เห็นพูดถึงตรงนี้กันเลย (3) ไอระบบ
ตรงนี้
4
Cr2 [อ”อ
5
AE1 [ค=ะ




จากบทพูดที่ยกมา เปนบทพูดระหว=าง AE1 และ Cr2 ในช=วงเป`ดการสนทนา เริ่มจาก
Cr2 เดินเขามาถึงบริเวณที่ประชุม AE1 ไดเริ่มการสนทนาก=อนโดยการทักทายและกล=าวว=า “เฮลโล::::
Cr2 (.) สบายดีมั้ย ” (บรรทัดที่1) จากนั้น Cr2 ก็ยิ้มรับ โดยไม=ไดกล=าวอะไร เพราะ Cr1 พูดแทรก
ขึ้นมาทันทีว=า “=เออ (.) พี่ว=าเมื่อวานทําไมไม=เห็นพูดถึงตรงนี้กันเลย (3) ไอระบบตรงนี้” (บรรทัดที่
3) แลวก็นั่งที่เกาอี้ สนทนากันต=อ
ผูวิจัยไดศึกษาบทสนทนาและสามารถสรุปการเป`ดสนทนาไดดังนี้ บทสนทนาเริ่มตน
ดวยการทักทาย ซึ่งฝn ายใดฝnา ยหนึ่งสามารถเริ่มก=อนก็ ได เมื่ อทั กทายกัน เสร็ จทุ กคนจึ งนั่ งกั นตาม
อัธยาศัย บางคนยืนดูเอกสาร บางคนนั่งในท=าที่สบายๆ แบบไม=เปนทางการ ไม=มีการเชิญใหผูร=วม
ประชุมนั่งเพราะมีความคุนเคยเปนกันเองอยู=แลว หลังจากนั้นพนักงานบริหารงานลูกคา แจกเอกสาร
ที่เตรียมมา เพื่อเขาสู=การสนทนาช=วงต=อไป
ช3วงการอธิบายขอมูล
ช=วงการสนทนาเปนช=ว งที่ ต= อเนื่ องจากช=วงเป`ด การสนทนา ในช=ว งนี้ผู เขาประชุม
สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน ความตองการของลูกคา หรือขอมูลที่ฝnายบริหารงานลูกคาไดรับมา
เพิ่มจากลูกคา แลวนํามาอธิบายใหเพื่อนร=วมงานทราบเพิ่มเติม ช=วงการสนทนานี้มักมีการซักถาม
เพื่อนร=วมงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันว=าลูกคาตองการใหถ=ายใหม=หรือใชวัตถุดิบที่มีอยู=แลว ทําให
บรรยากาศการประชุมเปนไปโดยธรรมชาติ มีการปรึกษากัน ถกเถียงกัน แบ=งปƒนความคิดเห็นกัน
ภาษาที่ใชเปนภาษาที่ไม=เปนทางการ แสดงถึงความเปนกันเอง เช=นพูดว=า “เออ(.)” หรือ “โครตตลก
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เลยหวะ” หรือ “งั้นอันนี้เดี๋ยวเช็ค” เปนตน และพูดคุยกันในฐานะเพื่อนร=วมงานมากกว=าหัวหนางาน
กับลูกนอง อย=างไรก็ตามยังมีการแสดงออกถึงความใหเกียรติกันตามความอาวุโส ดวยการพูดลงหางเสียง
ว=า “ใช=ค=ะ” จากการบันทึกเสียงระหว=างการประชุมภายในของพนักงานบริหารงานลูกคาและเพื่อน
ร=วมงานของบริษัท เดนท2สุ (ประเทศไทย) จํากัด ใชเวลาประมาณ 19 นาที สําหรับการสนทนาในการ
ประชุมภายใน
ต=อไปนี้เปนการยกตัวอย=างบทสนทนาระหว=างการประชุมภายในระหว=างพนักงาน
บริหารงานลูกคากับเพื่อนร=วมงาน การยกบทพูดที่นําเขาสู=ช=วงการสนทนา และบทพูดที่เปนประเด็น
สําหรับการวิเคราะห2โครงสรางการสนทนาพรอมภาพประกอบ
#2[DTL-Internal Meeting-2016-00:00:11] [เทปเสียง]
1
Cr1 =เออ (.) พี่ว=าเมื่อวานทําไมไม=เห็นพูดถึงตรงนี้กันเลย (3.0) ไอ
ระบบตรงนี้
2
Cr2 [อ”อ
3
AE1 [ค=ะ
4
Cr1 มันตองมี (.) ทําไมไม=พูดถึง (.) อะไรหว=า
5
AE2 อ”อ:: มันเปนจุดที่:: —
6
Cr1 มันมันมันจะใชรูปเดิม (.) ใช=มั้ย
7
AE1 =ใช=ค=ะ (.) ใชรูปเดิมเลย (.) แบบเดิม
8
Cr1 รูปเดิม (.) แลวมันดูเปนรถเก=าหรือแปล=า
9
AE1 มันเปนเฉพาะลอหนา
10
Cr1 บา (.) มันเห็นบังโคลนตองดูว=ามันเปลี่ยนอะไรหรือเปล=า (3.0)
และสีรถไม=รูว=ามีสีนี้หรือเปล=าเราก็ไม=รูนะเนียะ
11
AE1 =อ=า (.) โอเค (.) งั้นเดี๋ยวเช็ค
12
Cr1 =คือตรงนี้ ((ชี้ไปที่รูป)) ไม=รูว=าเหมือนเดิมหรือเปล=า (.) เพราะรถ
เครื่องมันเปลี่ยนไป (3.0) คือแต=เขาบอกว=าใชรูปเดิมหรือเปล=าหละ
13
AE1 =อันนั้นเอาอันเก=า —
14
Cr1 แลวระบบลอมันหายไปไหนวะเนียะ
15
AE2 เขารีทัชออก —
16
Cr1 โครตตลกเลยหวะ
17
Tra (5.0) อันนั้นเขาตัดให
18
AE1 (3.0) ถาอันนี้เดี๋ยวเช็ค
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ภาพที่ 18 DTL – Internal Meeting – 2016-00:00:46
จากบทพูดที่ยกมาเปนบทพูดในช=วงการสนทนาระหว=างพนักงานบริหารงานลูกคากับ
เพื่อร=วมงาน ในช=วงนี้เปนช=วงที่ต=อเนื่องจากช=วงเป`ดการสนทนา โดย Cr1 เปนผูเริ่มเขาสู=กระบวนการ
สนทนา โดยพู ด ว= า ว= า “เออ (.) พี่ ว= า เมื่ อวานทํ าไมไม= เ ห็ น พู ด ถึ งตรงนี้ กัน เลย (3) ไอระบบตรงนี้ ”
(บรรทัดที่ 1) ซึ่งประเด็นที่ Cr1 พูดถึงมีการใชคําพูดที่อางถึงการประชุมที่ผ=านมาดวย และคําพูด
แสดงออกถึงความไม=พอใจ ว=าทําไมไม=มีใครสนใจประเด็นนี้ ซึ่งเปนจุดสําคัญ โดยพูดว=า “แลวระบบ
ลอมันหายไปไหนวะเนียะ” (บรรทัดที่ 14) และ “โครตตลกเลยหวะ (5)” (บรรทัดที่ 16) ในขณะที่
พนักงานบริหารงานลูกคา (AE1) จะเปนฝnายตั้งรับ ควบคุมอารมณ2 คอยใหขอมูลตามที่ไดรับจาก
ลูกคามา กรณีที่ไม=ทราบก็จะสอบถามาลูกคาเพิ่มเติมให โดยไม=แสดงอารมณ2โตตอบกลับ เพื่อรักษา
บรรยากาศการประชุมใหดําเนินไปดวยดี ดังที่เธอกล=าวว=า “ใช=ค=ะ (.) ใชรูปเดิมเลย (.) แบบเดิม”
(บรรทัดที่ 7) หรือ “อ=า (.) โอเค (.) งั้นเดี๋ยวเช็ค” (บรรทัดที่ 11) ต=อจากนั้นพนักงานบริหารงานลูกคา
(AE1) จึงเขาสู=การนําเสนอขอมูลส=วนที่ไดรับเพิ่มจากลูกคา แก=เพื่อนร=วมงาน ดังตัวอย=างบทพูดที่
ยกมาดังต=อไปนี้
#3[DTL-Internal Meeting-2016-00:01:35] [เทปเสียง]
1
AE1 พอดี (.) ดวยความไวอะค=ะ (.) ก็เลยถามว=าจะเอาอะไร (.) ไม3เอา
อะไร (.) จะเอาไวตรงไหน (.) เราจะไดเซฟเวลา (.) ก็เดี๋ยว (.)
ไอคอนยามาฮ=า (.) โซไซตี้ไทยแลนด2ยายไปอยู=ขางหนา
2
CR1 อืม:::
3
AE1 นะคะ (.) แลวก็ (3.0) อย=างตัวขางในอะค=ะ (.) เขาบอกแลวว=า
แบบ (.) พื้นที่มันจะค=อนขางแบบกินไปเยอะสามในสี่เลยดวยซ้ํา (.)
เพราะฉนั้นเนี่ยะ (.) ถาอยากใหเครื่องมันแบบ (.) มันเด=น (.)
เนื่องจากเปนเครื่องใหม=เราจะตอง (.) เอ=อ (.) โบลด2ขอมูล (.) >เขา
ก็เลยบอกว=า< (.) งั้นเปลี่ยนขนาดเปนเท=ากับอาสาม (3.0) ซึ่งมัน
จะอยู=ที่ (.) 58คูณ—
4
Tra 26คูณ26เซน
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5
6
7
8
9
10
11

AE1
Cr1
Tra
AE1
Cr1
Cr2
AE1

(5.0) เอ=อ (.) หนาหนึ่งคือ 26 คูณ 26 เซน (5.0) แลวก็::
=หมายถึงอะไร (.) รูปแบบเล=มเหรอ
[รูปแบบเล=มค=ะ (.) เพราะตอนแรก
[ไซเล=มค=ะ
อ=อเหรอ
ฟ`กแลวใช=มั้ยเนี่ยะ
ใช=ค=ะ (.) ฟ`กแลวเท=ากับอาสาม (.) คือไม=งั้นก็เลยบอกว=า (.)
ถาเท=าเดิมอะ (.) ถาจะเอา (.) เครื่องใหญ=อะ (.) ทุกอย=าง (.) มันดู
แน=น (.) ไปหมดเลยอะ (.) มันดูแน=น (.) ไม=รูจะอ=านอะไรก=อน (.) >
เขาก็เลยบอกว=า< งั้นเอาขนาดแบบเท=ากับอาสาม ดีกว=าครับ (.)
อันนี้ก็จะไดมีเนื้อที่ (3.0) ในการแบบ (3.0) ไม=อึดอัดเกินไป
12
Cr1 <เท=าอาสาม >
13
AE1 ใช=ค=ะ (.) ก็คือเท=านี้ ((ยื่นตัวอย=างใหดู))
14
Cr1 เล=มมันไม=เล็ก
15
Tra คือเท=าเอ็นแม็ก
16
Cr1 (3.0) จริงเหรอ
17
AE1 [ค=ะ
18
Tra [ค=ะ
19
Cr1 แลว (.) พับแลวมันจะเหลือแบบนี้ไดงั้น (5.0) ใช=เหรอ (5.0) อ=อ (.)
26 (3.0) ก็อาจจะได (.) >คราวที่แลว< แค=นี้นะ
20
AE1 ครับโผม:: แลว (.) ขอมูลตัว 5 ป™ก็ยังเหมือนเดิม (.) คือหนานี้ AE1
ก็ว=า (.) ถาลงเครื่องกับลง (.) เออ (.) เดี๋ยวก=อนนะ (.) เอ=อเรื่อง (.)
ลอหนาเนียะ (.) ก็เต็มแลวอะ (.) หนานี้
21
Cr1 อันนี้ (.) เหมือนเดิมเหรอ (.) ใชโลโกเดิมไดเลยเหรอ
22
AE1 [ใชโลโก
23
Tra [ใชโลโกเดิม 5 ป™
24
AE1 ใช= (.) แลวก็มีเขียนอธิบาย (.) อยู=ดานล=างเหมือนเดิม
จากบทพูดที่ยกมาเปนบทพูดในช=วงการสนทนาระหว=างพนักงานบริหารงานลูกคากับ
เพื่อนร=วมงานในช=วงนี้ พบว=าพนักงานบริหารงานลูกคา AE1 พูดเพื่อเขาสู=การอธิบายขอมูลที่ไดรับมา
จากลูกคา โดยพูดว=า “พอดี (.) ดวยความไวอะค=ะ (.) ก็เลยถามว=าจะเอาอะไร (.) ไม=เอาอะไร (.) จะ
เอาไวตรงไหน (.) เราจะไดเซฟเวลา (.) ก็เดี๋ยว (.) ไอคอนยามาฮ=า (.) โซไซตี้ไทยแลนด2ยายไปอยู=
ขางหนา” (บรรทัดที่ 1) นอกจากนั้น AE1 ยังกล=าวว=า “นะคะ (.) แลวก็ (3.0) อย=างตัวขางในอะค=ะ (.)
เขาบอกแลวว=าแบบ (.) พื้นที่มันจะค=อนขางแบบกินไปเยอะสามในสี่เลยดวยซ้ํา (.) เพราะฉนั้นเนียะ (.)
ถาอยากใหเครื่องมันแบบ (.) มันเด=น (.) เนื่องจากเปนเครื่องใหม=เราจะตอง (.) เอ=อ (.) โบลด2ขอมูล
(3.0) >เขาก็เลยบอกว=า< (.) งั้นเปลี่ยนขนาดเปนเท=ากับอาสาม (3.0) ซึ่งมันจะอยู=ที่ (.) 58คูณ —”
(บรรทัดที่ 3) ระหว=างการอธิบายของ AE1 เพื่อนร=วมงานก็พูดแทรกบาง แสดงความคิดเห็นบาง
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แต=บรรยากาศการประชุมภายในก็เริ่มดีขึ้น ดังตัวอย=างบทพูดของ Cr1 ที่ว=า “อืม:::” (บรรทัดที่ 2)
“อ=อเหรอ” (บรรทัดที่ 9) เปนการพูดตอบรับสิ่งที่ AE1 นําเสนอ นอกจากนั้น Tra ก็ช=วยสนับสนุน
ขอมูลในขณะที่ AE1 นําเสนอ ดังบทพูดที่ว=า “26คูณ26เซน (5)” (บรรทัดที่ 4) “[รูปแบบเล=มค=ะ (.)
เพราะตอนแรก” (บรรทัดที่ 7) “คือเท=าเอ็นแม็ก (3)” (บรรทัดที่ 15) “[ค=ะ” (บรรทัดที่ 18) และ
“[ใชโลโกเดิม 5 ป™” (บรรทัดที่ 23)
ในระหว=างการประชุมภายใน หลังจากที่ AE1 นําเสนอขอมูลที่ไดรับจากลูกคาใหกับ
เพื่อนร=วมงานแลว ยังมีการปรึกษากันในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมดวยเพื่อใหสอบถามความคืบหนาของ
งานที่ส=งมอบไปแลวว=าลูกคาผลิตหรือยัง ดังตัวอย=างบทพูดที่ยกมาดังต=อไปนี้
#4[DTL-Internal Meeting-2016-00:15:27] [เทปเสียง]
1
Cr3 โบว2ชัวร2มอเตอร2อาร2สาม พิมพ2ยังเนี่ยะ
2
AE1 พิมพ2แลว (.) กระดาษ 360 กรัมดวยนะ
3
Cr3 แกรม (.) หนาแกรม (.) ((หัวเราะ)) กรัมเธอจะช=างกิโลขายแลวฮะ
ฮะฮ=า::::
4
Tra ((หัวเราะ)) ช=างได3กิโล
5
AE1 แลวAE1ก็ถามลูกคาว=าทําไมเล=มใหญ=ขนาดนี้ (.) เขาบอกว=าหัวหนา
บอกว=า:: 360 ไปเลย:: มันคือบิ้กไบค/ใช3มั้ย เอาแกรนด/ๆ
6
Cr1 360 ใช=มั้ย (.) เขาหมายถึงจับ 3 พับแบบนี้รวมกัน ฮะฮะฮา::::
((หัวเราะ))
7
AE1 ((หัวเราะ)) ฮะฮะฮะฮา
จากบทพูดที่ยกมาเปนบทพูดในช=วงการสนทนาระหว=างพนักงานบริหารงานลูกคากับ
เพื่อร=วมงาน ในช=วงตนของการสนทนาเปนการถาม-โตตอบ ดังคําถามของ Cr3 ที่พูดว=า “โบว2ชวั ร2
มอเตอร2 อาร2สาม พิมพ2ยังเนียะ” แลว AE1 ก็โตตอบ โดยพูดว=า “พิมพ2แลว (.) กระดาษ 360 กรัม
ดวยนะ” จากคําพูดของ AE1 พบว=าพนักงานบริหารงานลูกคา AE1 พูดผิดจากคําว=า “แกรม” เปน
“กรัม” ดังตัวอย=างที่พูดว=า “พิมพ2แลว (.) กระดาษ 360 กรัมดวยนะ” (บรรทัดที่ 2) กลายเปนการ
สรางบรรยากาศสนุกสนานในการประชุมภายในไป เรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆ ร=วมงานได พูดไป
หัวเราะไป ดังบทพูดของ Cr3 “แกรม (.) หนาแกรม (.) ((หัวเราะ)) กรัมเธอจะช=างกิโลขายแลวฮะ
ฮะฮ=า::::” (บรรทัดที่ 3) หรือบทพูดของ Tra “((หัวเราะ)) ช=างได 3 กิโล” (บรรทัดที่ 4) หรือบทพูด
ของ Cr1 “360 ใช=มั้ย (.) เขาหมายถึงจับ 3 พับแบบนี้รวมกัน ฮะฮะฮา:::: ((หัวเราะ))” (บรรทัดที่ 6)
พบว=าช=วงการอธิบายขอมูลของพนักงานบริหารงานลูกคานั้น ปรากฏดังนี้ พนักงาน
บริหารงานลูกคาเปนผูอธิบายขอมูลที่ไดรับจากลูกคา แก=เพื่อนร=วมงาน และเพื่อนร=วมงานสามารถพูด
หรือถามแทรกระหว=างการอธิบายขอมูลไดตลอดเวลาเมื่อเกิดความสงสัย พนักงานบริหารงานลูกคา
ตองคอยควบคุม บรรยากาศการประชุม ใหเกิด ความราบรื่นที่สุดดวยการหาจังหวะ เพื่อเขาสู=การ
อธิบายขอมูลเมื่อมีโอกาส ทําใหการประชุมดําเนินไปอย=างราบรื่นแมจะถูกขัดจังหวะจากเพื่อนร=วมงานบาง
ช=วงเวลา และพยามรักษาบรรยากาศการประชุมไม=ใหเกิดความเคร=งเครียดเหมือนช=วงเริ่มการประชุม
และสามารถเรียกเสียงหัวเราะของเพื่อนร=วมงานได การประชุมภายในดําเนินไปจนถึงช=วงสุดทายคือ
ช=วงป`ดการสนทนา
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ช3วงป6ดการสนทนา
ช=วงป`ดการสนทนาเปนการสนทนาต=อเนื่องจากช=วงการอธิบายขอมูล เปนการสรุป
ประเด็นต=างๆ ที่อธิบายไปแลว รวมถึงสรุปกิจกรรมที่จะเกิดตามมา และกําหนดการวันนําเสนองาน
ลูกคา เพื่อทบทวนสิ่งที่ประชุมไปและสรุปใหเขาใจตรงกันอีกครั้งหนึ่งเช=น สรุปเรื่องวันที่ตองเขาไป
นําเสนองานลูกคาครั้งแรก สรุปเรื่องวันที่ตองเสนอราคาขายใหลูกคา และตรวจสอบเรื่องวันถ=ายทํา
ไม=ตรงกับวันหยุด เปนตน ดังตัวอย=างบทพูดระหว=างการประชุมภายในที่ยกมา
#5[DTL-Internal Meeting-2016-00:19:56] [เทปเสียง]
1
AE1 ครับ (.) นี่คือทั้งหมดที่เราคุยกันอยู=
2
Cr3 หืม (.) ขายวันพุธใช=มั้ย
3
Tra ขาย 19 วันพฤหัสฯ (.) เพราะว=า 20 เปนวันหยุด
4
Pro รอบแรกเหรอคะ 19 (.) อีกวีคหนึ่งก็รอบสอง
5
Tra ใช=ค=ะ
6
Pro (3.0) ก็ถ=ายปลายๆเดือน (.) เนอะ
7
Cr3 ปลาย (.) ปลายหรือตนอะ (.) ปลายหรือตน
8
Pro พี่ตองเอาอาร2ตเวอร2คเมื่อไหร=
9
AE1 คือตอง (.) ทําราคาเสร็จภายใน —
10
Pro 15เดือนหนาใช=มั้ย
11
AE1 ใช=
12
Cr3 เธอ (.) เธอตอง (.) ดูดวยว=าเดือนหนาเราไป
(.) คอมพานีทริปนะจะ
13
AE1 (.) คราบ:: ผม::
14
Cr3 ดูวันดีๆนะจะ
16
AE2 ก็หลบๆกันดีๆ
17
Pro =ไม=ชนหรอก
18
Cr3 ก็อย=าชนเสาร2อาทิตย2 (.) จันทร2
19
Tra ศุกร/ (.) เสาร2อาทิตย2จันทร2
20
Cr2 แลวก็ไปพรอมกันดวย
จากบทพู ด ที่ ย กมาเปนบทพู ด ที่ ย กมาในช= ว งป` ด การสนทนาระหว= า งพนั ก งาน
บริหารงานลูกคากับเพื่อนร=วมงาน ช=วงป`ดการสนทนานี้พนักงานบริหารงานลูกคากล=าวถึงบทสรุปที่
ไดอธิบายไป โดยใชคําพูดว=า “ครับ (.) นี่คือทั้งหมดที่เราคุยกันอยู=” (บรรทัดที่ 1) นอกจากนั้นยังสรุป
กําหนดการที่จะเกิดขึ้นตามมาโดยใชการถาม-โตตอบ ดังบทพูดที่พูดถึงวันที่ตองเขาไปนําเสนองาน
ลูกคา โดย Cr3 พูดว=า “หืม (.) ขายวันพุธใช=มั้ย” (บรรทัดที่ 2) แลว Tra โตตอบกลับว=า “ขาย 19 วัน
พฤหัสฯ (.) เพราะว=า 20 เปนวันหยุด” (บรรทัดที่ 3) นอกจากนั้นยังพูดถึงวันที่ตองเสนอราคาลูกคา
ดังบทพูดของ AE1 ว=า “คือตอง (.) ทําราคาเสร็จภายใน (.) —” (บรรทัดที่ 9) แต= AE1 พูดยังไม=ทัน
จบ Pro ก็พูดแทรกว=า “=15 เดือนหนาใช=มั้ย” (บรรทัดที่ 10) เพราะการทําราคาของกระบวนการ
ผลิตเปนหนาที่ของ Pro นั่นเอง นอกจากนั้น Pro ยังไดคาดการณ2วันที่ตองทําการถ=ายทํากับทีมไว
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คร=าวๆ โดยพูดว=า “ก็ถ=ายปลายๆเดือน (.) เนอะ” (บรรทัดที่ 9) นอกจากนั้น Cr3 ยังพูดถึงประเด็น
สําคัญคือเรื่องของขอจํากัดในการดําเนินการที่จะเกิดขึ้นว=า อย=าใหตรงกับกิจกรรมของบริษัท ที่จะ
เกิดขึ้นในช=วงนั้นดวย โดย Cr3 พูดว=า “เธอ (.) เธอตอง (.) ดูดวยว=าเดือนหนาเราไป (.) คอมพานีทริป
นะจะ (.)” (บรรทัดที่ 12)
นอกจากนั้นระหว=างประชุมภายในช=วงป`ดการสนทนา ยังพูดถึงขอจํากัดของการผลิต
ในประเด็นที่สําคัญๆ เพื่อปšองกันขอผิดพลาดหรืออุปสรรคต=าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต
เช=น การถ=ายทํารถตองถ=ายในที่ป`ดเพื่อปšองกันขอมูลลูกคาเป`ดเผยออกไปก=อนการเป`ดตัวอย=างเปน
ทางการ จึงใหพนักงานบริหารงานลูกคาตรวจสอบกับลูกคาก=อนที่จะหาสถานที่ถ=ายทํา และป`ดการ
สนทนาดวยการกล=าวขอบคุณกัน ดังตัวอย=างบทพูดที่ยกมาดังต=อไปนี้
#6[DTL-Internal Meeting-2016-00:21:26] [เทปเสียง]
1
Pro =แลว (.) แลว (.) ปกติแลว (.) Riding Shot พวกนี้มันนตองไป
ถ=ายที่ Location (.) เดี๋ยว (.) ค=อยมาว=ากันอีกทีนะ
2

Cr3

ไม=ใช=โล (.) มันตองเปนที่เป`ดเอยที่ป`ดอะ (.) ที่ป`ดได
(.) เพราะว=ามันเปนรถใหม=
3
Pro ที่ป`ดอีกละ (2.0) ความลับ
4
AE2 เช็คเรื่องความลับหน=อย (.) ว=าถ=ายไดเปล=า (.) เพราะว=า (.) มัน
ไม=ไดมีอะไรเปลี่ยนเลย
5
AE1 oลับจริงจังo
6
Cr3 เอŒะ (.) แต=จริงๆแลว (.) เขาก็เป`ดมาแลวนะ (.) ว=ามันจะออก
(.) ไอ155 (.) ถามันไม=ลับขนาดนั้น (.) ถ=ายไดก็ถ=ายโล
7
Cr3 =ถ=ายโล (.) แบบ Real Location
8
Cr3 ง=ายๆ (.) ก็ [เผื่อจะถ=ายเหมือนเอสอาร2สี่รอย
9
Tra [ถามเขาว=าเอาอย=างไง (.) เพื่อความสบายใจ
10
Pro เอ=อ (.) ขอเช็คก=อนก็ไดค=ะ (.) โอเคครับ
11
AE1 ได::
12
Tra เคลียเนอะ (.) อย=าลืมทําใหพี่ Cr4 ดวยนา:::
13
AE1 คราบ::: ขอบคุณคราบ::
14
Pro ขอบคุณครับ
เปนช=วงที่ทุกคนต=างช=วยกันหาแนวทางที่เหมาะสมกับการทํางานใหลูกคา เพื่อใหงาน
ออกมามีคุณภาพดีและถูกใจลูกคามากที่สุด ดังบทพูดของ Pro ที่ว=า “=แลว (.) แลว (.) ปกติแลว (.)
Riding Shot พวกนี้มันตองไปถ=ายที่ Location (.) เดี๋ยว (.) ค=อยมาว=ากันอีกทีนะ” (บรรทัดที่ 1)
เพราะการถ= ายที่ส ถานที่ จริ งทํ าใหงานโฆษณาออกมาดูส มจริงและสวยงามกว=า การถ= ายในสตู ดิโ อ
(Studio) แต=ทั้งนี้ขึ้นอยู=กับความเหมาะสมคือถาลูกคาพิจารณาเห็นว=าเปนความลับของบริษัทเพราะก็
อาจไม=เห็นดวยกับการถ=ายทําในสถานที่จริง ดังบทพูดของ Cr3 ที่ว=า “ไม=ใช=โล (.) มันตองเปนที่เป`ด
เอยที่ป`ดอะ (.) ที่ป`ดได (.) เพราะว=ามันเปนรถใหม=” (บรรทัดที่ 2) แต=ก็ยังหาขอสรุปไม=ไดเพราะตอง
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สอบถามความเห็นของลูกคาดูก=อนว=ามีความเห็นเปนอย=างไร ดังบทพูดของ Tra ที่ว=า “[ถามเขาว=าเอา
อย=างไง (.) เพื่อความสบายใจ” (บรรทัดที่ 9) และคําพูดของ Pro ว=า “เอ=อ (.) ขอเช็คก=อนก็ไดค=ะ (.)
โอเคครับ” (บรรทัดที่ 10)
สุ ด ทายการประชุ ม ภายในก็ ดํ า เนิ น มาถึ ง การช= ว งป` ด การสนทนาดวยการกล= า ว
ขอบคุณกัน ดังบทพูดของ Tra ว=า “เคลียเนอะ (.) อย=าลืมทําใหพี่ Cr4 ดวยนา:::” (บรรทัดที่ 12) และ
คําพูดขอบคุณของ AE1ว=า “คราบ::: ขอบคุณคราบ::” (บรรทัดที่ 13) และสุดทายคําพูดขอบคุณของ
Pro ว=า “ขอบคุณครับ” (บรรทัดที่ 14) แลวทุกคนก็แยกยายกลับไปทําภาระกิจของตน
จากบทพูดที่ยกมาบางส=วนของการประชุมภายในระหว=างพนักงานบริหารงานลูกคา
กับเพื่อนร=วมงาน สามารถสรุปช=วงป`ดการสนทนาไดดังนี้ พนักงานบริหารงานลูกคาสรุปประเด็นที่
อธิบายใหเพื่อนร=วมงานฟƒง เพื่อนร=วมงานช=วยกันสรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต=อจากการประชุมว=าจะมี
อะไรเกิดขึ้นบาง เช=น กําหนดการนําเสนอลูกคา กําหนดการนําเสนอราคา ช=วยกันหาแนวทางปšองกัน
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความพอใจของลูกคา
สูงสุด และป`ดการประชุมภายในช=วงป`ดการสนทนาดวยการพูดขอบคุณซึ่งกันและกัน
ผูวิจัยวิเ คราะห2บ ทสนทนา ของพนัก งานบริห ารงานลูก คากับเพื่อนร= วมงาน ใน
สถานการณ2 ป ระชุ ม ภายในนั ้ น พบว= า ใชรู ป แบบการสื ่ อ สารแบบไม= เ ปนทางการ (Informal
Communication) โดยเกิดจากการมีกิจกรรมร=วมกันคือการประชุมภายในเพื่อกระจายขอมูลจาก
ลูกคาสู=กลุ=มเพื่อนร=วมงาน และเปนการสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เปน
การสื่อ สารระหว=า งบุค คลในระดับ เดีย วกัน ตามโครงสรางขององค2การ และระดับต=างกันแต=ไม=มี
ความสัมพันธ2กันในเชิงผูบังคับบัญชา และใชวิธีการสื่อสารโดยใชถอยคํา (Verbal Communication)
ซึ่งเปนการสื่อสารโดยตรงหรือเผชิญหนากันโดยใชวาจา คือทั้งการพูด และการเขียน รวมถึงใชภาษากาย
(Non-verbal Communication) และการฟƒง (Listening) ประกอบการประชุมดวย นอกจากนั้น
สามารถสรุปทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคา (AE1) ไดดังนี้คือ สามารถพูดนําเสนอได
ค=อนขางตรงประเด็น มีข อมูล ประกอบบางแต=ย ัง ไม=ค=อ ยชัด เจน การเลือ กใชศัพท2 สํานวนและ
โครงสรางประโยคมีที่ผิดพลาดแต=ยังสื่อความหมายได พูดค=อนขางคล=องแคล=วมีติดขัดบาง การลําดับ
ความค=อนขางต=อเนื่อง สําหรับการใชภาษากายนั้นผูวิจัยไม=ไดวิเคราะห2 เนื่องจากบันทึกแค=เสียงพูด
นอกจากนั้นผูวิจัยวิเคราะห2ทักษะการฟƒงของ AE1 พบว=า สามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหาจากลูกคาได
เกือ บทั้งหมด แต=มีข อมูล สํา คัญ บางประเด็น ที่ฟƒงมาจากลูกคาไม=ครบถวนหรือ ขาดการสอบถาม
ลูกคา ดังเห็นไดจากความสามารถในการตอบคําถามที่เพื่อนร=วมงานถาม แต=พนักงานบริหารงาน
ลูกคายังไม=สามารถตอบขอซักถามไดครบทุกประเด็นคําถาม ตองกลับไปสอบถามลูกคาอีกครั้งหนึ่ง
เครื่องหมายที่ใชในบทสัมภาษณ2 (Transcription conventions)
ดรูว2และเฮริเทจ (Drew and Heritage, 2006) กล=าวถึงเครื่องหมายที่นิยมใช
วิเคราะห2ขอมูลเพื่อทําใหผูอ=านเขาใจและมองเห็นภาพนั้นไดรับการพัฒนาและปรับปรุงจาก เจฟเฟอร2สัน
(Jefferson) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาประยุกต2ใชสําหรับการวิเคราะห2บทสนทนาของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในการวิจัยนี้ ดังมีรายละเอียดคือ
สัญลักษณ2: (.)
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คําอธิบาย: เครื่องหมายมหัพภาคที่อยู=ในเครื่องหมายนขลิขิต (เครื่องหมายวงเล็บ)
แสดงใหเห็นว=าผูพูด พูดและเวนวรรคสั้นมากดวยการเวนวรรคนอยกว=า 1/10 วินาที
ตัวอย=าง: ไม=ใช=โล (.) มันตองเปนที่เป`ดเอยที่ป`ดอะ
สัญลักษณ2: (3.0)
คําอธิบาย: ตัวเลขในเครื่องหมายนขลิขิตบอกจํานวนวินาทีที่ผูพูดหยุด
ตัวอย=าง: พับแลวมันจะเหลือแบบนี้ไดงั้น (5.0) ใช=เหรอ
สัญลักษณ2: (( ))
คําอธิบาย: วงเล็บคู=ใชเมื่อตองการอธิบายการใชภาษาท=าทาง
ตัวอย=าง: หนาแกรม (.) ((หัวเราะ)) กรัมเธอจะช=างกิโลขายแลวฮะฮะฮ=า::::
สัญลักษณ2: :::
คําอธิบาย: เครื่องหมายทวิภาคใชบอกความยาวของเสียง จํานวนทวิภาคขึ้นอยู=กับความยาว
ของเสียงที่ผูพูดเอื้อนออกไปหรือลากยาว
ตัวอย=าง: คราบ::: ขอบคุณคราบ::
สัญลักษณ2: แกรม
คําอธิบาย: ตัวอักษรเขมหมายถึงผูพูดออกเสียงคํานั้นดังกว=าคําอื่น
ตัวอย=าง: แกรม (.) หนาแกรม
สัญลักษณ2: ° °
คําอธิบาย: คําพูดที่อยู=ในเครื่องหมายเปนคําที่ผูพูดออกเสียงเบากว=าคาอื่น
ตัวอย=าง: oลับจริงจังo
สัญลักษณ2: > <
คําอธิบาย: คําที่ปรากฏในเครื่องหมายนี้แสดงว=าพูดเร็วกว=าคําอื่น
ตัวอย=าง: ก็อาจจะได (.) >คราวที่แลว< แค=นี้นะ
คําอธิบาย: คําที่มีลูกศรหัวตั้งปรากฏแสดงว=าผูพูดขึ้นเสียงสูงที่คํานั้น
สัญลักษณ2: =
คําอธิบาย: เครื่องหมายเสมอภาคใชเมื่อผูพูดพูดต=อทันที
ตัวอย=าง: =ไม=ชนหรอก
สัญลักษณ2: __
คําอธิบาย: คําที่มีเครื่องหมายสัญประกาศหรือคําที่ขีดเสนใตเปนคําที่ผูพูดเนน
ตัวอย=าง: ไป
สัญลักษณ2: เวลา—
คําอธิบาย: คําที่เครื่องหมายยัติภาคต=อทายแสดงว=าคํานั้นถูกตัดบทดวยคําพูดของอีกฝnายหนึ่ง
ตัวอย=าง: คือตอง (.) ทําราคาเสร็จภายใน —
สัญลักษณ2: [
[
คําอธิบาย: เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมใชอธิบายคําพูดที่ผูพูดเริ่มพูดพรอมกัน
ตัวอย=าง: AE1 [ใชโลโก
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Tra
[ใชโลโกเดิม 5 ป™
3. การร3างรูปแบบสถานการณ/และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได
จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงการวิเคราะห2บทสนทนา
ของพนักงานบริหารงานลูกคาที่ประชุมภายในกับเพื่อนร=วมงานนั้น ผูวิจัยนํามาสังเคราะห2และร=างเปน
รูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได
รูปแบบสถานการณ/
ร3างบทสนทนนาการเจรจาเชิงผลได
รับบรีฟ
-- การทักทายลูกคา
“สวัสดี ค=ะ/ครับ คุณ(ชื่อลูกคา) สบายดีนะคะ”
จากลูกคา
การชมเพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตรยิ่งขึ้น
“วันนี้คุณ(ชื่อลูกคา) แต=งตัวสวยจังเลยครับ/ค=ะ” หรือ
“เห็นนองแพรว ลูกสาวพี่(ชื่อลูกคา) ในเฟสบุค สอบเขาโรงเรียน....ได เรียนเก=งมาก
เลยครับ/ค=ะ ขอแสดงความยินดีดวยนะครับ/คะ” หรือ

-- ระหว3างการสนทนา
หากมีขอสงสัยไม=เขาใจประเด็นที่ลูกคาอธิบายควรสอบถามลูกคาดวย
ความสุภาพ เช=น
“รบกวนคุณ(ชื่อลูกคา) ช=วยขยายความเรื่องจุดขายของรถรุ=นนี้ ใหชัดเจนอีกหน=อย
ไดไหมคะ/ครับ” หรือ
“คุณมีประเด็นอื่นๆ อีกไหมคะ/ครับ” หรือ
“ที่คุณ(ชื่อลูกคา)พูดว=า.....คุณ(ชื่อลูกคา)หมายความว=าอย=างไรคะ/ครับ”

-- การลา
เมื่อลูกคาใหขอมูลเสร็จ ควรกล=าวลาลูกคา เช=น
“ขอขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกคา)มากค=ะ/ครับ ที่ใหโอกาส...(ชื่อบริษัทของตัวเอง)...
สําหรับโครงการนี้ จะรีบนําไปวางแผนการทํางาน แลวกลับมานําเสนอ คุณ(ชื่อ
ลูกคา)และทีมงานอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ...... ที่จะถึงนี้นะคะ/ครับ”

ในกรณีที่เห็นว=า วันส=งมอบงานลูกคาไม=น=าจะทัน ควรเจรจาต=อรอง ขอ
เลื่อนวันไวดวย โดยกล=าวว=า
“คุณ(ชื่อลูกคา)ครับ/คะ วันนําเสนองานรอบแรก ตามที่คณ
ุ (ชื่อลูกคา)แจงเมื่อสักครู=
นั้น ผม/ฉัน เห็นว=ารายละเอียดของงานค=อนขางเยอะ ผม/ฉัน อยากใหงานออกมา
สมบูรณ2ที่สดุ ขออนุญาตขยับวันนําเสนองาน ออกไปอีกสัก 2-3 วัน ไม=ทราบว=า
สะดวกหรือไม=ครับ/คะ”

ถาลูกคายืนยันว=าไม=สะดวกเนื่องจากเหตุผลอะไรก็ตาม ควรตอบรับนัด
หมายนั้นเลย และกล=าวว=า
“ถาเปนอย=างนั้น ไม=เปนไรครับ/ค=ะ เดี๋ยวผม/ฉัน จะพยายามอย=างเต็มที่ เพื่อใหงาน
ออกมาสมบูรณ2 ที่สดุ เลยครับ/ค=ะ”
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ตารางที่ 11 ร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได (ต=อ)
รูปแบบสถานการณ/
ร3างบทสนทนนาการเจรจาเชิงผลได
เตรียมบรีฟ
ใชทักษะการเขียน
ฝBายสรางสรรค/
การเขียนบรีฟ ขอมูลที่ไดรับจากลูกคา เพื่อนําไปอธิบายใหฝnายสราสรรค2
(creative)
(Creative)
1. ใชภาษาที่ถูกตอง สั้น กระชับ ชัดเจน
2. เขียนครบถวน ตรงประเด็น มีขอมูล หรือรูปภาพประกอบ
3. เลือกใชคําไดเหมาะสม
4. ใชโครงสรางประโยคไดหลากหลาย ถูกตองตามหลักไวยากรณ2 มีการ
ลําดับความต=อเนื่อง
5. ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองเหมาะสม
บรีฟ
-- การทักทาย
ฝBายสรางสรรค/
เพื่อสรางความกันเองก=อนการสนทนา เช=น
“สวัสดีครับ/ค=ะ พี่ (ระบุชื่อ) สบายดีนะครับ/คะ”
(creative)
ชมเพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตรยิ่งขึ้น
“ตัดผมทรงใหม=มา ดูเด็กลงมากเลยนะครับ/คะ พี่(ระบุชื่อ)”
“รองเทา หรือเสิ้อ หรือกางเกง พีด่ ูเท=มากเลยนะครับ/คะ”

-- ระหว3างสนทนา
ควรเริ่มดวยประโยค เช=น
“ตามที่ฉัน/ผม ไปรับบรีฟจากลูกคามา เมื่อวันอังคาร ฉัน/ผม อยากใหพี่(ระบุชื่อ).
ช=วยออกแบบโบว2ชัวร2/บิลบอร2ด/แบนเนอร2 ซึ่งมีรายละเอียดตามนีน้ ะครับ/คะ.”

เมื่อใหขอมูลหรือบรีฟเสร็จ สามารถสอบถามความเขาใจ ของคู=สนทนาได เช=น
“ตามที่ฉัน/ผม ไดบรีฟ/อธิบาย ไปเมื่อสักครู= มีประเด็นไหนที่พี่(ระบุชื่อ) สงสัย หรือ
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ/คะ” หรือ
A: “ตามกําหนดการ ที่ลูกคาตองการใหเราส=งงานนั้น พี่(ระบุชื่อ).คิดว=ามีขอกังวล
เรื่องอะไรหรือเปล=าครับ/คะ”
C: “สามารถเลื่อนออกไปอีกสัก 2-3 วันไดหรือเปล=าครับ/คะ”
A: “ตองขอโทษ พี่(ระบุชื่อ) จริงๆ นะครับ/คะ ประเด็นนี้ ผม/ฉัน ไดต=อรองลูกคาไป
แลวเหมือนกัน ลูกคายืนยันว=าจําเปนตองใชงานในวันนั้นจริงๆ ครับ/ค=ะ”
A: พี่...ช=วยจัดการใหผม/ฉัน หน=อยนะครับ หรือว=าจําเปนตองหาคน/ฟรีแลนซ2 มา
ช=วยเพิ่มดีหรือเปล=าครับ/คะ”

-- การลา:
เมื่อเสร็จการสนทนา ควรกล=วาว=า
“ผม/ฉัน ขอขอบคุณพี่(ระบุชื่อ) มากนะครับ”

และควรนัดหมายการประชุมครั้งต=อไปดวย
“เราเจอกันอีกครั้ง วันที่(ระบุวันเวลา) เพื่อประชุมภายใน ก=อนไปนําเสนอลูกคานะ
ครับ/คะ”
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ตารางที่ 11 ร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได (ต=อ)
รูปแบบสถานการณ/
ร3างบทสนทนนาการเจรจาเชิงผลได
ประชุมภายใน
-- การทักทาย
ก3อนนําเสนอลูกคา เพื่อสรางความกันเองก=อนการสนทนา เช=น
“สวัสดีครับ/ค=ะ พี่(ระบุชื่อ)”
“ผม/ฉัน แอบไดยินคนชมว=า งานออกมาสวย อยากเห็นแลวครับ/ค=ะ”

-- ระหว3างสนทนา
เมื่อฝnายสรางสรรค2 นําเสนองานเสร็จ แลวควรกล=าวว=า
“ผมชอบงาน สองชิ้นนี้มากเลยครับ” หรือ
“ผม/ฉัน คิดว=า ลูกคาตองชอบงาน ของพี่(ระบุชื่อ) แน=ๆ เลยครับ”

และถาในกรณีที่ เห็นว=างานของฝnายสรางสรรค2 นั้นยังมีบางประเด็นที่ขาด
ไป ควรกล=าวดวยน้ําเสียงที่เปนมิตร และสุภาพว=า
“งานของพี่(ระบุชื่อ).สวยทุกชิ้นเลยครับ แต=มีประเด็นหนึ่งซึ่งสําคัญมากครับ/ค=ะ
ตองรบกวนพี่(ระบุชื่อ) ช=วยเพิ่ม/ปรับ ใหดวยนะครับ/คะ”

ในกรณีที่ฝnายสรางสรรค2 ใหเหตุผลว=าไม=มีเวลา ขอขาย/นําเสนอ ลูกคา
ก=อน แลวค=อยปรับ ควรกล=าวว=า
“พี่(ระบุชื่อ) ครับ/คะ จุดนี้ ลูกคาย้ําว=า มันสําคัญมากเลยครับ ผม/ฉัน คิดว=า ถาพี่
(ระบุชื่อ)ยอมเสียเวลาอีกนิดหนึ่ง เพื่อปรับ/แกไปเลย เมื่อลูกคาเห็นงานที่สวยและ
สมบูรณ2ของพี่แลว ตองประทับใจและซื้องานของพี่แน=ๆ เลยครับ/ค=ะ”

-- การลา
เมื่อประชุมภายในเสร็จ ควรกล=าวลา และย้ําเรื่องวันนัดหมาย ที่จะไป
นําเสนองานลูกคาอีกครั้งหนึ่งดวย เช=น
“ขอขอบคุณพี่(ระบุชื่อ) มาก นะครับ/คะ”

ชมอีกครั้ง เพื่อใหกําลังใจ
“งานสวยๆ แบบนี้ ผม/ฉัน มั่นใจว=า ลูกคาตองประทับใจแน=นอนครับ/ค=ะ”

นัดหมายอีกครั้ง
“เรามีนัด นําเสนองานลูกคา วัน(ระบุวันเวลา) นะครับ/คะ”
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ตารางที่ 11 ร=างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได (ต=อ)
รูปแบบสถานการณ/
ร3างบทสนทนนาการเจรจาเชิงผลได
นําเสนองานลูกคา -- การทักทายลูกคา
“สวัสดี ค=ะ/ครับ คุณ(ชื่อลูกคา)...สบายดีนะคะ”

ชมหรือแสดงความห=วงใย เพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตรยิ่งขึ้น
“คุณ(ชื่อลูกคา)ทําผมทรงใหม= ดูนา= รัก สดใสมากเลยครับ/คะ” หรือ
“ผม/ฉัน ชอบชุดนี้ของคุณ(ชื่อลูกคา) จริงๆเลยครับ/ค=ะ ทําใหคุณ(ชื่อลูกคา)ดูเท= มากครับ”

-- ระหว3างการสนทนา การเขาการนําเสนองาน
ควรอางถึง สิ่งที่ลูกคาใหขอมูล/บรีฟมา
“ตามที่คุณ(ชื่อลูกคา) ไดใหขอมูลไว เมื่อสัปดาห2ก=อน ว=า....”
“วันนี้ ผม/ฉันและทีม ขอนําเสนองานที่ร=วมกันพัฒนามา โดยขอเริ่มจากคุณ..... แลว
ตามดวยคุณ....นะครับ/คะ ขออนุญาต เริ่มจากคุณ... เลยนะครับ/คะ”

เมื่อนําเสนองานเสร็จ ควรกล=าว/ถามลูกคาว=า
“สวย ถูกใจทุกชิ้นเลย ใช=มั้ยครับ” หรือ
“ไม=ทราบว=าคุณ(ชื่อลูกคา) ชอบงานชิ้นไหนเปนพิเศษครับ/คะ” หรือ
“คุณ(ชื่อลูกคา)ฟƒงดูแลวเปนอย=างไรบางครับ/คะ”

ในกรณีที่ลูกคามีขอคิดเห็น หรือตองการใหปรับแก อาจมีการสนทนา
เกิดขึ้นเพื่อสอบถามขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ควรกล=าว ดังนี้...
“ที่คุณ(ชื่อลูกคา) พูดว=า....คุณ(ชื่อลูกคา) หมายความว=าอย=างไรครับ” หรือ
“ช=วยยกตัวอย=างไดไหมครับ/คะ” หรือ
“คุณ(ชื่อลูกคา) มีประเด็นอื่นๆ อีกไหมครับ” หรือ
“คุณ(ชื่อลูกคา) ตองพิจารณาปƒจจัยอะไรบางครับ/คะ”

-- การลา
เมื่อนําเสนองานเสร็จ/รับความคิดเห็นจากลูกคาเสร็จ ควรกล=าวลาลูกคา
กรณีที่ลูกคาซื้องานที่นําเสนอ ควรกล=าว ดังนี้...
“วันนี้ขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกคา)มากนะครับ/คะ”
“ผม/ฉัน จะนํางานนี้ไปพัฒนาเปน....ต=อ แลวมานําเสนอคุณ(ชื่อลูกคา) อีกครั้ง ใน
วันที่... นะครับ/คะ”
“ขอบคุณมากครับ/ค=ะ”

กรณีที่ลูกคายังไม=ซื้องานที่นําเสนอ และมีขอเสนอแนะใหปรับแก ควร
กล=าว ดังนี้...
“วันนี้ขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกคา)มากนะครับ/คะ”
“สําหรับขอเสนอแนะที่คณ
ุ (ชื่อลูกคา)แนะนํานั้น ผม/ฉัน จะนําไปปรับแก แลวรีบ
นํากลับมานําเสนอคุณ(ชื่อลูกคา) อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่....นะครับ/คะ”
“ขอบคุณมากครับ/ค=ะ”
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4. ผลการวิเคราะห/ขอมูลจากสัมภาษณ/ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับทักษะ
การสื่อสารที่จําเปNนรวมถึงสถานการณ/และบทสนทนาที่เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกคา
ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะห2เนื้อหา และสังเคราะห2ขอมูล จากการสัมภาษณ2เชิงลึกผูใหขอมูล
จํานวน 11 คน ประกอบดวยกลุ=มผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานลูกคา และ
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับงานบริหารงานลูกคา โดยเปนอาจารย2ที่สอนและทํางานวิจัยดานการสื่อสาร
จํา นวน 2 คน กลุ=มผู เชี่ย วชาญดานงานบริห ารงานลูกคาและที่เ กี่ย วของกับ งานบริหารงานลูกคา
จํานวน 9 คน ผลการสัมภาษณ2ไดทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาที่จํา เปน วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาที่เหมาะสม กระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริห ารงานลูกคา ตามความเห็น ของผู เชี่ย วชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิมีความสอดคลองกันดังต=อไปนี้
4.1 ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูล ตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูล
ลักษณะส3วนบุคคล
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

4

36.36

หญิง

7

63.64

11

100.00

ต่ํากว=า 31 ป™

0

-

31- 40 ป™

4

36.36

41-50 ป™

5

45.46

ตั้งแต= 51 ป™ขึ้นไป

2

18.18

11

100.00

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

2

18.18

ปริญญาโท

6

54.55

ปริญญาเอก

3

27.27

11

100.00

รวม
อายุ

รวม

รวม

จากตารางที่ 12 พบว=ามีผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลจํานวน 11 คน เปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 63.64 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 36.36 มีอายุระหว=าง 41-50 ป™ คิดเปนรอยละ
45.46 รองลงมา มีอายุระหว=าง 31-40 ป™ คิดเปนรอยละ 36.36 และมีอายุตั้งแต= 51 ป™ขึ้นไปรอยละ
18.18 ตามลําดับ ส=วนระดับการศึกษานั้น ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลส=วนใหญ= มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 54.55 รองลงมา มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ
27.27 และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 18.18 ตามลําดับ
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4.2 ประเด็นดานทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในอุ ต สาหกรรมโฆษณาที่ ผู วิ จั ย สั ม ภาษณ2 ผู เชี่ ย วชาญ สามารถสั ง เคราะห2 ข อมู ล พบว= า
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็นว=า ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดที่จําเปน
สําหรับพนักงานบริหารงานลูกคา ประกอบดวย ทักษะการพูด ทักษะการเขียน ทักษะการสื่อสาร
ดวยท=าทาง และทักษะการฟƒ ง ดั งมีร ายละเอียดดังต= อไปนี้คือ ใชการสนทนาตามโครงสรางการ
สนทนาคือ การทักทายการสนทนาและการลา ดวยภาษาที่สุภาพเปนทางการเมื่อสนทนากับลูกคา
มีการแต=งกายที่เหมาะสม สุภาพ เรียบรอย มีทักษะการฟƒง โดยฟƒงอย=างกระตือรือรน ดวยความ
ตั้งใจมีสมาธิ สามารถจับประเด็นสําคัญได เปนคนช=างสงสัยไม=ด=วนสรุปหรือตัดสินใจล=วงหนาว=าผูพูด
กําลังตองการสื่อสารอะไร เหตุผลที่แทจริงที่เขาพูดคืออะไร แลวทบทวนสิ่งที่ไดยินมาว=าถูกตอง
หรือไม= และนิ่งเงียบเพื่อรับฟƒง มีทักษะการใชภาษากายที่เหมาะสม เช=นขณะฟƒง เพื่อใหผูพูดเห็นว=า
ฟƒงอย=างตั้งใจ ควรใชการประสานสายตา แสดงสีหนา และท=าทางว=ากําลังฟƒงอยู= รวมถึงมีทักษะการ
จดบันทึก สิ่งที่ลูกคาใหขอมูล อย=างถูกตอง ครบถวนทุกประเด็น หากสงสัย จดไม=ทันตองสอบถาม
ลูกคา และใชภาษาที่ถูกตอง สั้น กระชับ ชัดเจน ครบถวน ตรงประเด็น มีขอมูลประกอบ เลือกใช
คําไดเหมาะสม ใชโครงสรางประโยคไดหลากหลายถูกตองตามหลักไวยากรณ2 มีการลําดับความ
ต=อเนื่อง ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองเหมาะสม ดังตัวอย=างบทสัมภาษณ2ของผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัย
ยกมาประกอบดังนี้
ผูเชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมุติ (2559) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร
ของพนักงานบริหารว=า
การแสดงออกทางสีหนา โดยเฉพาะการยิ้มแยม มีความจําเปนสําหรับ AE ค=ะ
เพราะตองสื่อสารกับเจาหนาที่หลายแผนก ถาเราแสดงสีหนาทางลบ คนอื่นก็จะมองว=า คนนี้
หนาไม=รับแขก นี่คือปƒญหาที่จะเจอกับเด็กๆ ที่เพิ่งเริ่มทํางาน... จําเปนตองฝกการยิ้มทําใหเปน
ปกติ...นอกจากนั้น บุคลิก หรือ ภาษากาย (Body Language) ที่แสดงออกมาในการพูดคุย
รวมถึงหนาตา ภาษาพูด คําพูด ลักษณะท=าทาง การแต=งกาย ก็เปนส=วนหนึ่งที่ทําใหเห็นบุคลิก
ของแต=ละบุคคลดวย ซึ่งมีผลต=อการสื่อสารดวยค=ะ...ส=วนเรื่องการสื่อสารดวยภาษาเขียนนั้นก็มี
ความจําเปนค=ะ แต=ถาเขียนอธิบายเยิ่นเยอเกินไป ก็ทําใหคนอื่นไม=อยากอ=านค=ะ เพราะปกติ
พนักงานสรางสรรค2งานโฆษณา (Creative) หรือคนทั่วไป ไม=ชอบอ=านอะไรเยอะๆ ถาเขียนน้ําๆ
ไปก็ไม=มีประโยชน2 ควรแค=สรุปประเด็นที่สําคัญๆ ก็เพียงพอค=ะ...พนักงานบริหารงานลูกคามี
หนาที่หลักๆ คือ รับขอมูลหรือความตองการจากลูกคา เขียนสรุปประเด็นที่รับจากลุกคามา แลว
นํ า เสนอที ม งาน ใหทราบถึ ง ความตองการของลู ก คา ซึ่ ง แต= ล ะสถานการณ2 ตองใชทั ก ษะที่
แตกต=างกันไป เช=นการสรุปงานภายใน ใชภาษาที่ไม=เปนทางการ แต=ถาเปนการนําเสนองาน
ลูกคา ควรใชภาษาที่เปนทางการจะเหมาะสมกว=า เพราะลูกคามีหลายระดับของความอาวุโสค=ะ

ผูเชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมุติ (2559) ใหแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
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ทักษะการสื่อสารที่สําคัญและจําเปนอย=างแรกของพนักงานบริหารงานลูกคาคือ
ทักษะการฟƒง ถาทักษะการฟƒงไม=ดี ก็จะส=งผลต=อทักษะการสื่อสารดานอื่นๆ เสียหมด เมื่อฟƒงแลว
ตองเขาใจเนื้อหาที่ฟƒง ตองจับประเด็นใหได ดวยการฟƒงที่มีใจจดจ=ออย=างมีสติและสมาธิ เพื่อ
ปšองกันการรับขอมูลจากลูกคามาไม=ครบถวน ผิดพลาด...คนเราส=วนใหญ=มีนิสัยการฟƒงไม=ดี (Bad
Listening Skill) และส=งใหเกิดทักษะการสื่อสารไม=ดี (Bad Communication Skill) ตามมา
ดวย ... ตอนประชุม กับ ลูก คาเพื่อรับ ขอมูล สํา หรับ ทํา เรื่องการสรางภาพลักษณ2 (Branding)
ใหกับลูกคานั้น ไม=ไดพูดอะไรเลย ปล=อยใหลูกคาเล=าหรืออธิบายขอมูลเกี่ยวกับบริษัททั้งหมด
แลวจะเห็นหรือเขาใจความตองการและอัตลักษณ2ของบริษัทของลูกคาผ=านการนําเสนอนั่นเอง...
เปนทักษะที่มีความสําคัญรองลงมาและสามารถฝกฝนได เช=น ฝกทักษะการพูดใหตรงประเด็น
ในระยะเวลาที่กําหนด หรือฝกทักษะการเขียนใหกระชับ ไดใจความ...ส=วนทักษะการสื่อสารทาง
ภาษากาย มีความจําเปนเพราะใชประกอบการสนทนา หรือการฟƒงคู=สนทนา และตองใชให
เหมาะสม คือ ตองรูจักการแสดงออกทางสีหนาและสายตาเพื่อใหเกียรติและเปนมารยาทในการ
สนทนา พนักงานบริหารงานลูกคาใหม=ๆ ถาฝกไม=ไดแลว เมื่ออายุมากขึ้นยิ่งลําบากค=ะ

ผูเชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมุติ (2559) ใหทัศนะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
ตองมีทักษะการวิเคราะห2ส ถานการณ2ก ารสื่อสาร เช=น ผู ร=ว มสนทนาคือใคร
สถานที่สําหรับการสนทนนาคือที่ไหนสนทนาผ=านอะไร EQ หรือทักษะทางอารมณ2เปนอย=างไร
ทักษะการฟƒง ตองสามารถฟƒงไดอย=างลึกซึ้ง เพราะบางครั้งกลายเปนว=าลูกคาบอกความตองการ
ของเขาออกมาเอง มีทักษะการโนมนาวใจ... การใชภาษาเขียนใหเหมาะกับผูรับสาร เช=น อ=าน
แลวรูสึกว=าบังคับผูรับสารที่เปนผูใหญ=เกินไปหรือไม=...นอกจากนั้นรวมถึงเรื่องการแต=งตัว การแต=งหนา
การทําทรงผม ตองเหมาะสมดวย เปนตน

ส=วนผูเชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมุติ (2559) ใหแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
การฟƒง เปนทักษะที่สําคัญที่สุด และตองเปนผูฟƒงที่ดีดวยการ ขณะที่ฟƒง ก็ควร
คิดตาม ใจจดจ=อกับผูพูด จับใจความสําคัญใหได ถามใหเปน เพราะบางครั้งสิ่งที่ลูกคาสื่อออกมา
แค=ว=า ไม=ชอบ ไม=สวย เพราะลูกคาอาจไม=เขาใจว=าจะตองอธิบายอย=างไร ดังนั้นเออีตองมีความรู
ความเขาใจในงานของตน แลวโยนคําถามกลับ ว=าที่ลูกคาบอกว=า ไม=ชอบ ไม=สวย เปนเพราะเรื่อง
อะไร โดยยกตัวอย=างใหลูกคาฟƒง เช=น ที่บอกว=าไม=ชอบ นั้นเปนเรื่องของโทนสี หรือเรื่องของการ
ออกแบบครับ หรือเปนเพราะว=าพื้นหลัง (Background) ครับ ... เออีตองรูจักขั้นตนของการ
เจรจาต=อรอง เช=นการรูจักถอยออกมาก=อนเพื่อตั้งรับ แลวค=อยหาทางออกที่เหมาะสม...โดย
ภาพรวมแลวพนักงานบริหารงานลูกคาตองเปนคนที่ดูดี (Nice) ใชคําพูดที่สุภาพ เช=น คะ ครับ
ไดครับ ใชคําพูดที่เปนบวก (Positive) สําหรับเสนอทางออกใหลูกคา เปนตน ตองรูจักทักษะการ
สื่อสารโดยภาษากาย เช=น ไม=นั่งกระดิกขา เทา การใชสายตาประสานกับคู=สนทนา การใชมือ
แขนขณะสนทนา รวมถึงการแต=งกายที่เหมาะสมกับกาลเทสะ ดูน=าเชื่อถือ และน้ําเสียงตองปรับ
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โทนเสียงหรือฝกใหไม=รูสึกกาวราว (Aggressive) ... นอกจากนั้นตองมีทักษะการเขียนที่ดี เพราะ
ใชเปนหลักฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจเพราะใชยืนยัน (Confirm) เพื่อตกลงหรือยอมรับ
ขอเสนอต= า งๆ เช= น ราคา การสั่ ง ซื้ องาน การแจงขอแนะนํ า ใหปรั บ แกงาน เปนตน ดั ง นั้ น
พนัก งานบริหารงานลูก คา ตองมีทัก ษะการเขีย น โดยเฉพาะเมื่อ ตองใชการเขียนจดหมาย
อีเล็คทรอนิค (Email) ถึงลูกคา ตองสามารถใชภาษาไดถูกตอง ขึ้นตน ลงทายเปน ใชโครงสราง
ภาษาไดดี ควรเลี่ยงการผสมคําภาษาไทยกับภาษาต=างชาติ เช=น Thank you krab ใชคําสุภาพ
และเมื่อเขียนเสร็จอย=ารีบรอนส=งออก ควรอ=านทบทวนอีกหนึ่งรอบ เพื่อปšองกันคําผิด คําไม=สุภาพ
คําที่มีความหมายเชิงลบ

ผูเชี่ยวชาญที่ 5 นามสมมุติ (2559) ใหทัศนะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ที่จําเปนว=า
ประเด็นแรก เด็กรุ=นใหม=จําเปนตองพัฒนาดานบุค ลิก ภาพที่แสดงออก หรือที่
เรียกว=าทักษะการสื่อสารดวยภาษากาย (Non-verbal Communication Skill) เพื่อใหเกิด
ความประทับใจตั้งแต=แรกพบ (First Impression) ไล=มาตั้งแต=เสื้อผา หนาผม การฉีกยิ้ม บุคลิก
การเดิน การนั่ง เปนตน ตองเต็มไปดวยความเชื่อมั่ นในตัวเอง แต=ก็ตองพอดี ไม=มากเกินไป
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารใชสายตา (Eye contact) การประสานสายตาขณะพูด หรือขณะฟƒง
ประเด็นที่สอง ของทักษะการสื่อสาร ก็คือการกล=าวทักทาย การทักทายลูกคาที่จะใหผลเชิงบวกนั้น
ตองคํานึงถึงวัฒนธรรมของแต=ละประเทศดวย ถาเขาใจวัฒนธรรมของลูกคาแลวกล=าวทักทาย
โดยใชวัฒนธรรมของลูกคา ก็เปนการสรางความประทับใจใหลูกคาได คือตองสามารถใชทักษะ
การสื่อสารทั้งที่เปนทักษะการพูด ก=อนการเจรจาเชิงผลไดนั้น การสรางความสนิทสนมเปนสิ่งที่
จําเปน AE อาจจะตองมีการแนะนําตัวใหขอมูลของตัวเอง กับลูกคาในกรณีที่พบกันครั้งแรก ซึ่ง
จําเปนตองสามารถแนะนําตัวเองและก็สรางสัมพันธภาพที่ดีใหไดภายในเวลา 5 นาที … พี่จะให
โมเดลเรื่องการเจรจาต=อรองดวย...ถาเจอลูกคาที่เนนเรื่องผลประโยชน2 โมเดลการเจรจาต=อรอง
หนึ่งคือ โมเดลการเจรจาเสียที่เราเพื่อใหไดสิ่งตรงนี้นั้นมา ในกรณีที่ลูกคาเปนคนที่มีเหตุมีผล
พนักงานบริหารงานลูกคา ก็ตองมีขอมูลในการเจรจา ตองมีการหว=านแม=น้ําทั้งหา ซึ่งตองมี
ลักษณะสมเหตุสมผล โดยมีหลักการของเหตุและผลว=า ถาคุณลูกคาอยากไดอันนี้เพิ่ม ลูกคาก็
ตองจ=ายในราคานี้ หรือ ถาลูกคาหยุดแค=นี้ ผมก็คิดพี่ราคานี้ ลักษณะการเจรจาต=อรองแบบนี้ คือ
win-win

ผูเชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
จากขั้นตอนการทํางานของ AE ที่ตองรับบรีฟจากลูกคา ทักษะการสื่อสารที่
จําเปนอันดับแรกของ AE คือ ทักษะการฟƒงนŒะ ผมว=าประมาณ 70% ของทักษะทั้งหมด รองลอง
มาผมว=าเปนเรื่องทักษะการพูด ซึ่งตองใชตอนไปบรีฟงาน Creative หรือพนักงานแผนกอื่นๆ …
และตองถามใหเปน เพื่อใหไดขอมูลจากลูกคาใหครบถวนและสมบูรณ2ที่สุด … สามารถนําไป
ถ=ายทอดใหกับทีมงานอื่นๆ ไดอย=างสมบูรณ2 … AE ก็ตองมีความรูคําศัพท2เฉพาะทางของงาน
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โฆษณาดวย รวมถึงตองสามารถตีความหมายหรือสรุปประเด็นที่ลูกคาสื่อสารออกมาจากคําพูดที่
เปนนามธรรม เช=น ลูกคาบอกว=าชิ้นงานโฆษณาชิ้นนี้ ไม=สวย หรือ เชย AE ก็ตองมีหนาที่ซักถาม
ลูกคาเพื่อแปลงคําพูดที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากที่สุด เช=น ถามลูกคากลับว=า ที่ลูกคา
บอกว=าไม=สวย นั้นหมายถึงประเด็นเรื่องโทนสีไม=สวย สีมืดไป สีสว=างไป หรือเปนที่เรื่องของ
แนวคิดที่กําหนดทิศทางของชิ้นงานโฆษณา (Art Direction) ประเด็นไหนบาง ซึ่งเปนหนาที่ของ
AE ตองเปนผูซักถามมา และนําไปถ=ายทอดใหกับเพื่อนร=วมงานหรือ Creative ใหเขาใจอย=างชัดแจง

ผูเชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
การพูดมีความจําเปนและเปนทักษะหลักที่ AE ตองใชสื่อสารกับลูกคา และ
เพื่อนร= ว มงานตลอดเวลาค= ะ ดั ง นั้ น AE ตองมี ค วามสามารถเลื อ กใชคําพูดใหเหมาะกับ
สถานการณ2 เหมาะกับคนที่ตองการจะสื่อสารดวย เพราะบางคนชอบฟƒงเหตุผล บางคนก็ชอบให
พูดใหตรงประเด็นเลยอยากฟƒงประเด็นสําคัญก=อน แลวค=อยฟƒงเหตุผลภายหลัง … นอกจากนั้น
กรณีที่ตองการติดต=อกับ Creative เพื่อใหเขาช=วยทํางานให หรือแกไขงานที่ลูกคามีขอเสนอแนะมา
ทักษะหรือเทคนิคในการพูดเพื่อใหไดงานนั้น ผมว=าจําเปนตองพูดเชิงรองขอความร=วมมือ หรือ
รองขอความช=วยเหลือนะครับ จะทําใหไดรับความร=วมมือมากกว=าการพูดเพื่อสั่ง... สําหรับทักษะ
การเขียนนั้นผมว=า AE ตองฝกเขียนใหกระชับ ตรงประเด็น ใชภาษาที่เปนภาษาทางธุรกิจ ไม=ใช
ภาษาที่มีนัยยะแอบแฝง เพราะอาจทําใหคนอ=านตีความผิดได และเมื่อส=งเมล2ถึงลูกคาแลว ควร
โทรอธิบายดวยจะยิ่งดีทําใหการสื่อสารครบถวนสมบูรณ2ยิ่งขึ้น และปšองกันการเขาใจผิดไม=ตรง
ตามที่ตองการสื่อสารดวย...สําหรับประเด็นเรื่องการใชภาษากายของ AE นั้นก็เปนเรื่องจําเปน
ครับ คือ AE ตองมีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ2ของตนเองใหได เช=น เมื่อคุยกับคน
ที่มีอารมณ2รุนแรง ก็ตองไม=ปะทะอารมณ2รุนแรงกลับ การเปน AE ตองรูจักการควบคุมอารมณ2
รูจักการประนีประนอม รูว=าตอนไหนควรรุก จังหวะไหนควรตั้งรับ นอกจากนั้นตองรูจักการใช
สายตา การสบสายตา (Eye Contact) ไม=ทําตาลŒอกแลŒกเพราะจะทําใหดูไม=น=าเชื่อถือ สายตา
ตองมีความมุ=งมั่น แน=วแน= ชัดเจน เพื่อแสดงใหลูกคาเขาใจว=าสิ่งที่เรากําลังสื่อออกไปนั้นเรา
เขาใจและรูจริง รูวัตถุประสงค2จริง รูความตองการของลูกคา ... AE จําเปนตองมีทักษะการฟƒง
ดวยนะครับ เมื่อฟƒงแลวตองคิดตามและวิเคราะห2เปน โดยเฉพาะในสถานการณ2ที่ตองประชุม
ร=วมกับลูกคา เช=นลูกคาพูดว=า งานก็ดูดีนะ เดี๋ยวจะลองเอาไปขายนายดู ซึ่ง AE ตองสามารถ
วิเคราะห2 ใหไดว=าจริงๆ แลวลูกคาชอบงานของเราหรือยัง จากประโยคดังกล=าว แสดงใหเห็นว=า
ลูกคาอาจจะยังไม=ค=อยชอบงานของเราเท=าไร

ผูเชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
ในมุมของผมจากประสบการณ2ที่ทํางานกับ AE มาหลายที่ ผมคิดว=าการสื่อสาร
(Communication) เปนเรื่องที่สําคัญของกระบวนการทํางานของ AE ตั้งแต=กระบวนการแรก
ของการทํา งาน ไปจนถึ ง สิ้ น สุ ด กระบวนการ เช= น การสรางหนั ง โฆษณาหนึ่งเรื่อง เริ่มตน
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กระบวนการตั้งแต=การรับโจทย2หรือรับบรีฟ จากลูกคา จนไปถึงขั้นตอนการออกอากาศ จะเห็น
ไดว=า AE ตองใชการสื่อสารทุกขั้นตอน ขึ้นอยู=ว=าขั้นตอนไหนจะใชทักษะการสื่อสารดานไหนมาก
นอยต=างกันไป เช=น ขั้นตอนการรับบรีฟจากลูกคา AE จําเปนตองมีทักษะการฟƒง ทักษะการเขียน
ทักษะการใชภาษากาย และทักษะการพูด เรียกว=าใชครบทุกดานเลย ... เพื่อรับขอมูลจากลูกคา
ใหไดครบถวนสมบูรณ2ที่สุด และนําขอมูลจากลูกคาไปถ=ายทอดให Creativve คิดงานออกมาให
ไดตรงตามโจทย2ที่ลูกคาตองการ

ผูเชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
การฟƒงมีความสําคัญมากค=ะ สําหรับ AE เมื่อฟƒงแลวตองสามารถจับประเด็น
สําคัญใหได ตองตั้งใจฟƒงอย=างมีสมาธิ รวมถึงตองรูจักการใชภาษากายอย=างเหมาะสมดวยค=ะ
โดยเฉพาะการใชสี หนาในขณะที่ ฟƒ งลู กคา หรือเพื่ อนร= วมงาน ก็ ต องไม= แสดงสี หนาไม= พอใจ
รวมถึงตองรูจักการควบคุมอารมณ2ของตัวเองใหดีดวย... สําหรับเรื่องการเขียนนั้นมีความสําคัญ
เช=นกันเพราะตองใชเปนหลักฐานที่เปนลายลักษณ2อักษร เช=นการส=งอีเมล2 การเขียนสรุปการ
ประชุม (Call Report) พนักงานบริหารงานลูกคาตองสามารถใชภาษาไดอย=างถูกตอง เนื้อหา
ตองครบถวน กระชับ ตรงประเด็น ไม=เขียนยาวเกินไป เพราะไม=มีใครชอบอ=านอะไรที่ยาวเกินไป
... นอกจากนั้นเรื่องการพูดนั้น ใชมากเมื่อตองเปนผูนําขอมูลที่ไดจากลูกคาไปบรีฟงานCreative
ซึ่ง AE ตองสามารถสื่อสารใหตรงประเด็น ใชน้ําเสียงหรือโทนเสียง ที่ไม=ฟƒงดูเปนคนกาวราว หรือ
ออกคํ า สั่ ง สุ ด ทายที่ สํ า คั ญ คื อ AE ตองสามารถวิ เ คราะห2 ส ถานการณ2 ใ หได ว= า ลู ก คา หรื อ
Creative หรื อผู ร= ว มงานจากแผนกต= า งๆ ที่ ต องติ ด ต= อดวยนั้ น มี ลั ก ษณะนิ สั ย อย= า งไร มี
วัฒนธรรมอย=างไร แลวปรับตัวเองใหสอดคลองกับผูที่กําลังสื่อสารดวย ทั้งการเลือกใชภาษาให
ถูกตอง การแสดงท=าทางใหเหมาะสมค=ะ

ผูเชี่ยวชาญที่ 10 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
เนื่องจากลักษณะงานของ AE เปนงานที่ตองแข=งกับเวลา ดังนั้นตองอาศัยทักษะ
การสื่อสารที่ช=วยใหการทํางานไดรวดเร็วขึ้น เช=นทักษะการพูด เพราะสื่อสารไดทันที และการ
สื่อสารระหว=างเพื่อนร=วมงานก็ไม=ตองเปนทางการมากนัก ส=วนการสื่อสารกับลูกคาก็อาจจะตองมี
ความเปนทางการมากกว=า ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู=กับระดับความสัมพันธ2ดวย... อย=างไรทักษะการเขียนก็ยัง
มีความจําเปนอยู= เพราะตองใชเพื่อเปนหลักฐานสําหรับยืนยันกับลูกคา หรือกับระดับผูบริหาร
ระดับสูงขึ้นไป... นอกจากนั้นทักษะการใชภาษากายนั้นก็เหมาะสําหรับใชควบคู=กับการพูด หรือ
การไปนําเสนองาน (Present) งานลูกคา เพราะสามารถช=วยใหการนําเสนองานดูน=าสนใจ และ
น=าเชื่อถือมากขึ้น เช=นการใชมือ การใชสีหนา การใชสายตา

ผูเชี่ยวชาญที่ 11 นามสมมุติ (2559) มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
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การเปน AE ตองมีทัก ษะการฟƒง ที่ส ามารถจับ ใจความ จับ ประเด็น สํา คัญ
ตีความได และตองรูจักการถามเมื่อตองการขอมูลเพิ่มเติม นั่นหมายความว=า AE ตองมีทักษะ
การเขี ย นเพื่ อจดบั น ทึ ก สิ่ ง ที่ ฟƒ ง มาไดอย= า งถู ก ตองโดยเฉพาะเนื้อหา ตองครบถวนทุกประเด็น
สําคัญ แลวสามารถนําไปถ=ายทอดต=อไดอย=างมีประสิทธิภาพ ดวยทักษะการพูด ... AE ตองรูจัก
การใชภาษากายใหเหมาะสมดวย โดยเฉพาะเวลาที่ประชุมกับลูกคา ตองระวังการแสดงออกทาง
สีหนา ตองไม=แ สดงอารมณ2ทางสีหนาเมื่อรูสึกไม=พอใจ ตองรูจักฝกยิ้ มเวลาพูด หรื อขณะฟƒ ง
รวมถึงการใชสายตาก็มีความสําคัญและจําเปนตองฝกใหเกิดความชํานาญ

จากการสัมภาษณ2ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน สามารถสรุปทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณาไดตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 รูปแบบสถานการณ2และทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา
รูปแบบสถานการณ/
ทักษะการสื่อสาร
รับบรีฟ
(การฟPง การพูด การเขียน และภาษากาย)
จากลูกคา
1. การแต=งกายที่เหมาะสม สุภาพ เรียบรอย
2. มีทักษะการทักทาย, การสนทนา, การลาลูกคา (ใชภาษาที่ค=อนขาง
เปนทางการ)
3. มีทักษะการฟƒง โดยฟƒงอย=างกระตือรือรน ดวยความตั้งใจมีสมาธิ
สามารถจับประเด็นสําคัญได เปนคนช=างสงสัยไม=ด=วนสรุปหรือตัดสินใจ
ล=วงหนาว=าผูพูดกําลังตองการสื่อสารอะไร เหตุผลที่แทจริงที่เขาพูดคือ
อะไร แลวทบทวนสิ่งที่ไดยินมาว=าถูกตองหรือไม= และนิ่งเงียบเพื่อรับฟƒง
4. มีทักษะการใชภาษากาย ขณะฟƒง เพื่อใหผูพูดเห็นว=า ฟƒงอย=างตั้งใจ
ควรใชการประสานสายตา แสดงสีหนา และท=าทางว=ากําลังฟƒงอยู=
5. มีทักษะการจดบันทึก สิ่งที่ลูกคาใหขอมูล ใหถูกตอง ครบถวนทุก
ประเด็น หากสงสัย จดไม=ทันตองสอบถามลูกคา
เตรียมบรีฟ
(การเขียน)
ฝBายสรางสรรค/
การเขียนบรีฟขอมูลที่ไดรับจากลูกคา เพื่อนําไปอธิบายใหฝnายสราสรรค2
(creative)
(Creative)
1. ใชภาษาที่ถูกตอง สั้น กระชับ ชัดเจน
2. เขียนครบถวน ตรงประเด็น มีขอมูลประกอบ
3. เลือกใชคําไดเหมาะสม
4. ใชโครงสรางประโยคไดหลากหลาย ถูกตองตามหลักไวยากรณ2 มี
การลําดับความต=อเนื่อง
5. ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองเหมาะสม
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ตารางที่ 13 รูปแบบสถานการณ2และทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา (ต=อ)
รูปแบบสถานการณ/
ทักษะการสื่อสาร
บรีฟ
(การพูด การฟPง การเขียน ภาษากาย)
ฝBายสรางสรรค/
1. การแต=งกายที่เหมาะสม สุภาพ เรียบรอย
(creative)
2. การทักทาย, การสนทนา, การลา โดยใชภาษาที่ไม=เปนทางการ
3. การฟƒงอย=างกระตือรือรน และดวยความตั้งใจ
4. การจดบันทึก สิ่งที่ฝnายสรางสรรค2ถามหรือสงสัย (ในกรณีที่ตอบไม=ได
เพื่อนํากลับไปสอบถามลูกคาเพิ่มเติม)
ประชุมภายในก3อน
(การพูด การฟPง การเขียน ภาษากาย)
นําเสนอลูกคา
1. การแต=งกายที่เหมาะสม สุภาพ เรียบรอย
2. การทักทาย, การสนทนา, การลา โดยใชภาษาที่ไม=เปนทางการ
3. การฟƒงอย=างกระตือรือรน และดวยความตั้งใจ
4. การจดบันทึก สิ่งที่เห็นว=างานที่ฝnายสรางสรรค2 (Creative) ทํามานั้น
ไม=ตรงประเด็น หรือมประเด็นที่ยังไม=ครบถวนตามที่ลูกคาใหขอมูล
นําเสนองานลูกคา
(การพูด การฟPง การเขียน ภาษากาย)
1. การแต=งกายที่เหมาะสม สุภาพ เรียบรอย
2. การทักทาย, การสนทนา, การลาลูกคา (ใชภาษาที่ค=อนขางเปน
ทางการ)
3. การฟƒงอย=างกระตือรือรน และดวยความตั้งใจ
4. การจดบันทึก สิ่งที่ลูกคาแสดงความคิดเห็น ทั้งที่ชมและตองการให
ปรับแก ใหถูกตอง ครบถวนทุกประเด็น หากสงสัย จดไม=ทันตอง
สอบถามลูกคา
4.3 ประเด็นดานสถานการณ2และบทสนทนาที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงาน
บริหารงานลูกคาดานทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดในอุตสาหกรรมโฆษณา จากการ
สั ม ภาษณ2 ผู เชี่ ย วชาญและสั ง เคราะห2 ข อมู ล พบว= า ผู เชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น สอดคลองกั น คือ ใน
กระบวนการปฏิบัติงานของของพนักงานบริหารงานลูกคานั้นประกอบดวยหลายสถานการณ2 ซึ่งตอง
ใชทักษะการสื่อสารหลายดาน เช=น ในสถานการณ2ที่ไปรับบรีฟจากลูกคา พนักงานบริหารงานลูกคา
จําเปนตองมีทักษะดานการฟƒง เพื่อจับประเด็นมาที่สุด ทักษะที่สําคัญรองลงมาคือทักษะการใชภาษา
ท=า ทาง ทั กษะการเขี ย น และทั กษะการพู ด สถานการณ2 ต= อมาคื อการเตรี ย มบรี ฟฝn า ยสรางสรรค2
(Creative) พนักงานบริหารงานลูกคาตองมีทักษะการเขียนที่ตรงประเด็น มีใจความครบถวย มีขอมูล
หรื อ ภาพประกอบ ใชคํ า เหมาะสม ถู ก ตอง สั้ น และกระชั บ สํ า หรั บ สถานการณ2 การบรี ฟ ฝn า ย
สรางสรรค2 การประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกคา และสถานการณ2การนําเสนองานลูกคานั้น พนักงาน
บริหารงานลูกคาจําเปนตองมีทักษะการสื่อสารทั้งทักษะการพูด ทักษะการฟƒง ทักษะการใชภาษากาย
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และทักษะการเขียน ดังบทสัมภาษณ2ที่ผูวิจัยยกมาประกอบดังต=อไปนี้ และสรุปสถานการณ2และทักษะ
การสนทนาที่เหมาะสมได ดังแสดงตามภาพที่ 19

ภาพที่ 19 แสดงสถานการณ2และทักษะการสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา
ผูเชี่ ย วชาญที่ 1 นามสมมุ ติ (2559) กล= า วถึงสถานการณ2 และบทสนทนาที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาดานทักษะการสื่อสารว=า
ในสถานการณ2รับบรีฟจากลูกคา พนักงานบริหารงานลูกคาตองใชทักษะการฟƒง
มากที่ สุ ด ตองตั้ ง ใจฟƒ ง จั บ ประเด็ น สํา คั ญ ใหได ตองสามารถตั้งคําถามใหเปนและใชคําที่
เหมาะสม เช=น คุณลูกคาคะ ช=วยอธิบายเรื่องจุดขายของยางรถรุ=นนี้เพิ่มเติมอีกหน=อยไดมั้ยคะ
นอกจากทั ก ษะการฟƒ ง แลวทั ก ษะการเขี ย นก็ จํา เปนมากเช=นกันนะคะคือ ตองสามารถบันทึก
ขอมูลไดครบถวน ถูกตอง ตรงประเด็น ใหมากที่สุด อย=างตอนที่ประชุมกับลูกคาทักษะการพูด
และทักษะการใชภาษากาย ก็มีความสําคัญ เช=นการพูดทักทายลูกคาใหเกิดความเปนกันเอง ว=า
สวัสดีค=ะ คุณลูกคา สบายดีมั้ยคะ หรือชมเพื่อใหลูกคาอารมณ2ดีก=อน เช=น ผมทรงใหม=ดูเท=มาก
เลยค=ะ... และในระหว=างการประชุมหรือฟƒงขอมูลจากลูกคา AE ควรแสดงออกทางท=าทางที่
เหมาะสมดวยค=ะ โดยการตั้งใจฟƒง ไม=นั่งเล=นโทรศัพท2มือถือ และเมื่อไม=เขาใจประเด็นไหนหรือ
ตองการขอมู ลเพิ่ มเติ มควรยกมือขึ้น เมื่อลูก คาอนุญาตจึง ค=อยถามดวยคํา ถามที่สุภ าพ และ
สุดทายเมื่อประชุมเสร็จก=อนกลับก็ควรกล=าวขอบคุณลูกคาอีกครั้งหนึ่ง”

ผู เชี่ย วชาญที่ 2 นามสมมุติ (2559) กล=า วถึงสถานการณ2และบทสนทนาที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาดานทักษะการสื่อสารว=า
ในกระบวนการทํางานของ AE ตองเผชิญกับหลายสถานการณ2ทั้งกับลูกคา กับ
เพื่อนร=วมงาน จําเปนตองใชทักษะการสื่อสารหลายดาน เช=นตอนไปรับฟƒงบรีฟจากลูกคา หรือ
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การประชุมภายในกับทีมงานนั้น AE ตองรูจักใชทักษะการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณ2
อย=างไรก็ตามทักษะการพูด ทักษะการฟƒง ทักษะการเขียน และทักษะการใชภาษากาย เปน
ทักษะการสื่อสารหลักๆ ที่ AE จําเปนพัฒนาและนําไปประยุกต2ใชใหเกิดประสิทธิภาพ เช=น
ทักษะการฟƒง เปนทักษะที่สําคัญมากที่สุดของ AE เพราะยิ่งฟƒงมากเท=าไร ก็ทําใหรูความตองการ
ของลูกคาหรือคู=สนทนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AE ตองฟƒงอย=างมีสมาธิ จับใจความสําคัญของเนื้อหา
ไดครบถวน และสามารถนําไปถ=ายทอดทีมงานไดอย=างครบถวนสมบูรณ2... ส=วนทักษะการสื่อสาร
ดานอื่นๆ นั้น เมื่อมีทักษะการฟƒงที่ดีแลวก็จะส=งผลใหเกิดทักษะดานอื่นๆ ดีดวย เช=น ทําใหทักษะ
การพูด ดีขึ้นเพราะมีขอมูลที่จะพูดหรือสื่อสารออกไป เช=นตัวอย=างของทักษะการพูดที่ส=งผลให
เกิดประสิทธิภาพในการสนทนากับลูกคา คือ การทักทายลูกคา สวัสดี ค=ะ คุณลูกคา สบายดีนะ
คะ หรือชมเพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตรยิ่งขึ้น เห็นลูกสาวคุณลูกคา ในเฟสบุค สอบเขา
โรงเรียนเตรียมได เรียนเก=งมากเลยค=ะ ขอแสดงความยินดีดวยนะคะ

ผูเชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงสถานการณ2และบทสนทนาที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาดานทักษะการสื่อสารว=า
AE ตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ2 เช=นอยู=กับลูกคาควรพูดอย=างไร หรือ
อยู=กับเพื่อนร=วมงานควรพูดอย=างไรจึงเหมาะสม ยกตัวอย=างเช=น เมื่อเริ่มประชุมเพื่อนําเสนองาน
ลูกคา ก=อนเริ่มการประชุมควรกล=าวทักทายหรือหาโอกาสชมลูกคา เช=น การทักทายลูกคา สวัสดี
ค=ะ/ครับ คุณลูกคา สบายดีนะคะ เปนการชมหรือแสดงความห=วงใยเพื่อสรางบรรยากาศความ
เปนมิตรยิ่งขึ้น เช=นพูดว=า วันนี้พี่ แต=งตัวสวยจังเลยค=ะ หรือเมื่อเริ่มประชุมควรพูดเกริ่นถึงสิ่งที่
ลูกคาบรีฟมาว=า ตามที่คุณ (ชื่อลูกคา) ไดใหขอมูลไว เมื่อสัปดาห2ก=อน ว=าบราๆๆ วันนี้ ผมและทีม
ขอนําเสนองานที่ร=วมกันพัฒนามา โดยขอเริ่มจากคุณ(ชื่อผูนําเสนองาน) แลวตามดวยคุณ(ชื่อ
ผูนําเสนองาน) นะครับ ขออนุญาตเริ่มจากคุณ(ชื่อผูนําเสนองาน) เลยนะครับ... และเมื่อนําเสนอ
งานเสร็จ รวมถึงรับความคิดเห็นจากลูกคาแลว ก=อนกลับควรกล=าวขอบคุณและลาลูกคาเช=นพูด
ว=า วันนี้ขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกคา) มากนะครับ ผมจะนํางานนี้ไปพัฒนาเปนโบว2ชัวร2ต=อ แลวมา
นําเสนอคุณ(ชื่อลูกคา) อีกครั้ง ในวันที่ (ระบุเวลาและวันที่นัดหมาย) นะครับ ขอบคุณมากครับ

ผูเชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมุติ (2559) เสนอตัวอย=างบทสนทนาของพนักงาน
บริหารงานลูกคาที่เหมาะสมในสถานการณ2การประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกคาว=า
ผมว=าภาษาที่ใชไม=ตองเปนทางการมากนัก แต= AE ตองรูจักใชทักษะการสื่อสาร
ที่ช=วยใหเกิดการร=วมมือที่ดีจากเพื่อนร=วมงาน ไม=ควรใชคําพูดที่แสดงอํานาจ หรือการสั่งการ
เพราะเพื่อนร=วมงานไม=ไดอยู=ในสถานะลูกนอง ดังนั้นจําเปนตองรูจักใชคําพูดที่เหมาะสม โนม
นาวใจใหเปน และต=อรองใหไดงานตามที่ตัวเองตองการ รวมถึงการสามารถสรางความสัมพันธ2ที่
ดีกับเพื่อนร=วมงาน ดวยคําพูดง=ายๆ เช=น การทักทาย การชม หรือการใหกําลังใจ เช=นพูดว=า
สวัสดีครับพี่เล็ก (ชื่อสมมติ) “ผม แอบไดยินคนชมว=า งานของพี่ออกมาสวย อยากเห็นแลวครับ
หรือการพูดเพื่อสรางความเปนพวกเดียวกันโดยพูดว=า เมื่อคืนลิเวอร2พูลชนะ ดีใจดวยนะครับพี่ ...
ในกรณีที่เห็นว=างานของ Creative ยังมีบางประเด็นที่สําคัญขาดไปควรพูดดวยน้าํ เสียงที่เปนมิตร
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และสุภาพว=า งานของพี่เล็ก สวยทุกชิ้นเลยครับ แต=มีประเด็นหนึ่งซึ่งสําคัญมากครับ ตองรบกวน
พี่เลก ช=วยเพิ่มใหดวยนะครับ และ ในกรณีที่ Creative ใหเหตุผลว=าไม=มีเวลา ขอขายหรือ
นําเสนอลูกคาก=อนแลวค=อยปรับ แต=ถา AE เห็นว=าจําเปนตองแกไขก=อน ก็ควรพูดว=า พี่เล็กครับ
จุดนี้ลูกคาย้ําว=ามันสําคัญมากเลยครับ ผมคิดว=า ถาพี่เล็กยอมเสียเวลาอีกนิดหนึ่ง เพื่อปรับหรือ
แกไปเลย ตอนลูกคาเห็นงานที่สวยและสมบูรณ2ของพี่แลว ผมว=าลูกคาตองประทับใจและซื้องาน
ของพี่แน=ๆ เลยครับ และเมื่อประชุมภายในเสร็จควรกล=าวลาและปšองกันการลืมควรย้ําเรื่องวัน
นัดหมายที่จะไปนําเสนองานลูกคาอีกครั้งหนึ่งดวย เช=นพูดว=า ขอขอบคุณพี่เล็ก มาก นะครับ
และเพื่อใหกําลังใจปกติผมก็จะชมดวยความจริงใจอีกครั้ง โดยพูดว=า งานสวยๆ แบบนี้ ผมมั่นใจ
ว=าลูกคาตองประทับใจแน=นอนครับ และก็ย้ําเวลานัดหมายอีกครั้งโดยพูดว=า เรามีนัดนําเสนอ
งานลูกคาวันที่บราๆๆ นะครับ แลวเจอกันวันนําเสนองานลูกคานะครับ...ขอบคุณมากครับ

ผูเชี่ยวชาญที่ 5 นามสมมุติ (2559) ใหขอเสนอแนะถึงสถานการณ2และบท
สนทนาที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาดานทักษะการสื่อสารว=า
เด็กรุ=นใหม=มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง แต=ขาดดานบุคลิกภาพที่เหมาะสม ดังนั้น
การใชภาษากายเปนทักษะที่จําเปนตองพัฒนาใหเด็กรุ=นใหม= (Gen-Z) และนําไปประยุกต2ใชให
ถูกกาลเทศะ เพื่ อใหเกิด ความประทับ ใจเมื่อแรกพบเห็ น เช=น การยืน การเดิน การนั่ง การ
แสดงออกทางสีหนา รวมถึงน้ําเสียงเวลาพูด... การฝกหรือพัฒนาให AE ใหเกิดทักษะการพูดเปน
ประเด็นที่จําเปน เพื่อใหเกิดแบบอย= า งที่ ดี เ ปนมาตรฐานและตองนํา ไปประยุกต2ใหเหมาะกับ
สถานการณ2ดวย ตัวอย=างสถานการณ2ของการประชุมกับลูกคา AE ตองใหความสําคัญตั้งแต=
เสื้อผา หนา ผม ตองเปนผูเริ่มการทักทายลูกคาก=อนโดยพูด สวัสดีค=ะ/ครับ ดวยน้ําเสียงที่สุภาพ
พรอมรอยยิ้ม หรือกล=าวแสดงความห=วงใยลูกคาว=า ช=วงนี้งานคุณ(ชื่อลูกคา) เยอะนะคะ อย=าลืม
ดูแลสุขภาพดวยนะคะ หรือกล=าวแสดงความยินดีเมื่อทราบว=าผลประกอบการของลูกคาดีขึ้นเช=น
พูดว=า ขอแสดงความยินดีดวยนะคะ ไดยินว=าเดือนที่แลวยอดขาย เพิ่มขึ้นตั้ง 10 % และใน
ระหว=างการประชุมหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลอะไรเพิ่มเติมควรถามลูกคาดวยคําพูดที่
สุภาพและควรถามเปนคําถามปลายเป`ดเพื่อใหลูกคาไดอธิบายรายละเอียดมากขึ้น เช=นพูดว=า
คุณ(ชื่อลูกคา) ช=วยอธิบาย หรือยกตัวอย=างเพิ่มอีกหน=อยไดไหมคะ หรือเพื่อยืนยันความเขาใจ
ของตนก็ ค วรพูด ว=า คุณ (ชื่ อลู ก คา) พู ดว= าบราๆๆ ใช= ไหมคะ และเมื่อประชุม เสร็จ ควรกล= า ว
ขอบคุณและลาลูกคาดวย เช=นพูดว=า ขอขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกคา) มากค=ะ ที่ใหโอกาส (ชื่อบริษัท
ของตัวเอง) สําหรับโครงการนี้ฉัน จะรีบนําไปวางแผนการทํางาน แลวกลับมานําเสนอคุณ (ชื่อ
ลูกคา) อีกครั้งหนึ่งในวันที่ (ระบุวันเวลา) ที่จะถึงนี้นะคะ ขอบคุณมากค=ะ

ผูเชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมุติ (2559) มีแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า ในสถานการณ2ที่พนักงานบริหารงานลูกคาไป
บรีฟงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณาว=า
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AE จําเปนตองใชทักษะการพูดที่ดี พูดใหกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น ยิ่งตอน
ไป บรีฟงานนั้น ผมว=าการเริ่มตนที่ดีสามารถส=งผลใหการบรีฟงาน Creative ทํางานออกมาดีไม=มี
ปƒญหา AE ตองจําไวว=ากําลังไปขอความร=วมมือ ไม=ใช=ไปสั่งให Creative ทํางานให ถาเริ่มตนการ
พูดที่ดีก็มีชัยไปกว=าครึ่ง เช=นอาจเปนผูเริ่มการทักทายก=อนดวยการพูดว=า สวัสดี ครับ หรือ AE
อาจหาขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ Creative คนนั้นชอบ เช=น กีฬา เพื่อนําไปเปนขอมูลพูดชมว=า
ไดยินว=าพี่ถอยจักรยานมาใหม=ราคาสองแสนกว=าบาท เพื่อเตรียมลงรายการหนาเลยเหรอครับพี่
สุดๆ เลยครับพี่ หรือถาเขาเปนแฟนคลับทีมแมนยู ถาเผอิญช=วงนั้นบอลเพิ่มแข=งไปก็สามารถพุด
ว=า แมนยูฯ ทีมโปรดของพี่ยิงคู=แข=งไป 3 ต=อ 0 สุดยอดไปเลยครับพี่ ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศ
ที่ดีก=อนการบรีฟงาน แลวก็ค=อยพูดเพื่อขอความขอความช=วยเหลือโดยพูดว=า ตามที่ผม ไปรับ
บรีฟงานจากลูกคามา เมื่อวันอังคาร ผมจะขอรบกวนใหพี่(ระบุชื่อ) ช=วยออกแบบโบว2ชัวร2 หรือ
บิลบอร2ด หรือแบนเนอร2 ซึ่งมีรายละเอียดตามนี้นะครับ... และสุดทายคําขอบคุณผมว=าจําเปน
นะครับ AE ตองฝกพูดบ=อยๆ ใหติดเปนนิสัย

ผูเชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงบทสนทนาของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาที่เหมาะสมในสถานการณ2การประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกคาว=า
การพูดคือสิ่งที่จะทําใหไดงาน หรือพูดแลวเสียงาน ดังนั้นตองมีทักษะการพูดที่ดี
ยกตัวอย=างสถานการณ2บรีฟงาน Creative เมื่อบรีฟเสร็จควรสอบถาม Creative ดวยว=า ตาม
กําหนดการที่ลูกคาตองการใหเราส=งงานนั้น พี่(ระบุชื่อ) คิดว=ามีขอกังวลเรื่องอะไรหรือเปล=าครับ
ซึ่งฝnาย Creative อาจพูดว=า สามารถเลื่อนวันนําเสนองานลูกคาออกไปอีกสัก 2-3 วันไดหรือ
เปล=า... ถา AE ยังไม=เคยสอบถามลูกคามาก=อนเลย ก็ควรแสดงความเห็นใจและสอบถามลูกคาให
ก=อน โดยสามารถพูดตอบกลับไปว=า ผมขอคุยกับลูกคาใหก=อนนะครับพี่ ว=าสามารถเลื่อนออกไป
อีกไดหรือเปล=า แลวจะแจงพี่อีกทีนะครับ แต=ถาประเด็นนี้ AE เคยขอลูกคาแลว แต=ลูกคายืนยัน
ว=าตองเปนวันนั้น ก็ตองแจงความจริงกับ Creative โดยพูดว=า ตองขอโทษ พี่ (ระบุชื่อ) จริงๆ นะ
ครับ เรื่องนี้ผม ไดต=อรองลูกคาไปแลวเหมือนกัน ลูกคายืนยันว=าจําเปนตองใชงานในวันนั้นจริงๆ
ครับ รบกวนพี่ (ระบุชื่อ) ช=วยจัดการใหผมหน=อยนะครับ ทางที่ดี AE ควรช=วยหาทางออกใหกับ
Creative ดวย โดยสามารถพูดเสนอว=า พี่คิดว=าจําเปนตองหาคนเพิ่มหรือฟรีแลนซ2มาช=วยทํางาน
นี้เพิ่มหรือเปล=าครับ

ผูเชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงสถานการณ2และบทสนทนาที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาดานทักษะการสื่อสารว=า
AE เปนศูนย2กลางของขอมูลข=าวสาร …ทักษะการสื่อสารมีความสําคัญมาก ถา
AE สามารถใชไดอย=างมีประสิทธิภาพ จะช=วยลดปƒญหาใหกับลูกคาอย=างดีเยี่ยม โดยเฉพาะ
ทั ก ษะการพู ด ตองรู ว= า จะพู ด อย=างไรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตองอธิบายอย=างไรใหทีมงานเขาใจสิ่งที่
ลูกคาตองการ เช=น ตอนไปรับบรีฟจากลูกคา การไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ2ตองอาศัยทักษะ
การฟƒงที่ดี รวมถึง การเจาะขอมูล ที่สํา คัญ โดยตองถามใหเปนเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากที่สุด
ยกตัวอย=างการถามแบบมีกึ๋น เพื่อใหไดขอมูล เช=น รบกวนคุณ(ชื่อลูกคา) ช=วยขยายความ เรื่อง
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จุดขายของเครื่องสําอางตัวนี้ ใหชัดเจนอีกหน=อยไดไหมครับ หรือ คุณ(ชื่อลูกคา) มีประเด็นอื่นๆ
อีกไหมครับ หรือ ที่คุณ(ชื่อลูกคา) พูดว=าบราๆๆ (ทวนคําพูดของลูกคาที่ไดยิน) คุณ (ชื่อลูกคา)
หมายความว=าอย=างไรครับ หรือ คุณ(ชื่อลูกคา) ช=วยอธิบายหรือยกตัวอย=างเพิ่มอีกหน=อยไดไหม
ครับ หรือ “คุณ (ชื่อลูกคา) พูดว=าบราๆๆ (ทวนคําพูดของลูกคาที่ไดยิน) ใช=ไหมครับ...ผมเขาใจ
ถูกตองหรือเปล=าครับ ซึ่งเปนแนวคําถามปลายเป`ดที่ทําใหไดขอมูลเชิงลึกเพราะลูกคาจะอธิบาย
รายละเอียดมากกว=าการถามว=า ใช=หรือไม= ซึ่งเปนคําปลายป`ดนะ

ผูเชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมุติ (2559) กล=าวเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาว=า ในสถานการณ2ที่พนักงานบริหารงานลูกคาไปบรีฟงานฝnาย
สรางสรรค2งานโฆษณาว=า
AE ที่มีประสบการณ2ที่ดีจะช=วยใหการสื่อสารทั้งดานการพูด การฟƒง และการ
เขียน มีประสิทธิภาพนะคะ แต=(ชื่อผูเชี่ยวชาญ) เชื่อว=าการฝกฝนเรียนรูสามารถช=วยให AE ใหม=ๆ
เกิดทักษะการสื่อสารนั้นๆ ได... ในเบื้องตนตองมีความรู ความเขาใจ และตองรูจักสังเกตจากผูที่
ประสบความสําเร็จ หรือหัวหนางาน เช=น ตอนไปประชุมกับลูกคา ลูกคาขอต=อรองราคาหนัง
ไม=ว=าจะลดราคาลงไดหรื อ ไม= ไ ดแลวก็ ต าม ในฐานะที่ เ ปน AE ก็ ต องใชคํา พู ด ที่ ช= ว ยรั ก ษา
ความสัมพันธ2ที่ดีกับลูกคาไวก=อน เช=นควรพูดว=า ขออนุญาตใหผม ต=อรองกับ Supplier ก=อนนะ
คะว=าจะลดราคาลงตามที่คุณ(ระบุชื่อ) ขอไดอีกหรือไม= หรือควรพูดเพื่อใหลูกคาเขาใจและแสดง
ความเปนฝnายเดียวกับลูกคา โดยพูดว=า ฉันทราบดีว=าคุณ (ระบุชื่อ) มีงบประมาณจํากัด ฉันได
ต=อรองราคาจากผูผลิตมาใหแลว เขาลดให 10% จากราคาที่นําเสนอไปค=ะ ถาคุณ (ระบุชื่อ)
ตองการส=วนลดเพิ่มอีก 5% ผมไม=แน=ใจว=าเขาจะลดลงใหไดหรือเปล=านะคะ อย=างไรฉัน จะขอ
ต=อรองใหอีกรอบหนึ่งนะคะ

ผูเชี่ยวชาญที่ 10 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงทักษะการสื่อสารของพนักงบริหาร
งานลูกคาที่สําคัญว=า
การพูดเปนทักษะที่สําคัญของ AE นะ ส=วนดานอื่นๆ มีความสําคัญรองลงไป
เพราะลักษณะการทํางานของ AE มันเร=งรีบตองแข=งกับเวลา จึงตองอาศัยการสื่อสารที่รวดเร็ว
และเขาถึงผูรับไดอย=างทันทีทันใด ในขณะเดียวกันก็ตองการการตอบรับหรือโตตอบกลับแบบ
ทันทีทันใดดวย อย=างไรก็ตาม AE ก็ตองมีความสามารถใชทักษะการพูดใหเกิดผลเชิงบวกที่สุด
ยกตัวอย=างการไป Presetn งานลูกคานอกจากตองใชภาษาทีเ่ ปนทางการแลว การเลือกใชคําพูด
ตองเปนคําพูดเชิงบวกดวย ตัวอย=างเช=น ช=วงนี้เปนช=วงที่ทาทายงานดานการตลาดมากๆ นะครับ
หรือ เปนโอกาสที่ดีนะครับ ที่จะไดดึงศักยภาพของพนักงานขายออกมาใหไดอย=างเต็มที่ หรือ
การใชช=องทางการสื่อสารทางโทรทัศน2 ถึงแมว=าตองใชงบประมาณที่สูง แต=ก็เปนช=องทางที่เขาถึง
กลุ=มเปšาหมายไดดีที่สุด และมีความคุมค=ากับเงินที่ลงทุนไปมากที่สุดนะครับ/คะ

ผูเชี่ยวชาญที่ 11 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงสถานการณ2และบทสนทนาที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาดานทักษะการสื่อสารว=า
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เมื่อ AE มีทัศนคติที่ดีในการทํางานและรักงานที่ทํา จะสะทอนออกมาทางการ
สื่อสารไดโดยเฉพาะทางการพูด และท=าทาง ดังนั้น AE จําเปนตองรูจักการจัดการอารมณ2ของ
ตนเองใหดี และสื่อสารผ=านการพูดที่เปนคําเชิงบวกใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เช=น เมื่อลูกคา
ตองการใหแกไขงานด=ว น แต=เ รารู ว=า Creativeงานยุ=ง มากไม=ว=า ง แทนที่จ ะปฏิเสธลูกคา
ทันทีทันใดก็ควรพูดว=า ขออนุญาตเช็กหรือประสานงานใหก=อนนะคะ แลวจะรีบแจงกลับทันทีค=ะ
เพราะลูกคาส=วนมากไม=ชอบการปฏิเสธจากพนักงานบริหารงานลูกคา หรือบางครั้งการต=อรอง
อะไรกับลู ก คาแลวไม= ไ ด ก็ ไ ม= ค วรคาดคั้ น ลู ก คาจนเขารู สึ ก อึ ด อั ด เพราะการแกปƒ ญ หาจาก
ฝƒ¥งตัวเองน=าจะเปนทางออกที่เหมาะสมกว=าเช=น ถาพิจารณาว=าวันส=งมอบงานลูกคาไม=น=าจะทัน ก็
ควรเจรจาต=อรองขอเลื่อนวันไวดวย โดยกล=าวว=า คุณ(ชื่อลูกคา) คะ วัน Presentงานรอบแรก
ตามที่คุณ(ชื่อลูกคา) แจงเมื่อสักครู=นั้นฉัน เห็นว=ารายละเอียดของงานค=อนขางเยอะฉัน อยากให
งานออกมาสมบูรณ2ที่สุด ขออนุญาตขยับวัน Present งาน ออกไปอีกสัก 2-3 วัน ไม=ทราบว=า
สะดวกหรื อ เปล= า คะ ถาลู ก คายื น ยั น ว= า ไม= ส ะดวกเนื่ อ งจากเหตุ ผ ลอะไรก็ ต ามควรตอบ
รับนัดหมายนั้นเลย ดวยมารยาทก็ควรพูดว=า ถาเปนอย=างนั้น ไม=เปนไรค=ะ เดี๋ยวฉันจะพยายาม
อย=างเต็มที่ เพื่อใหงานออกมาสมบูรณ2 ที่สุดเลยค=ะ ซึ่งการพูดแบบนี้...เปนการสรางความมั่นใจ
ใหกับลูกคาดวยค=ะ

4.4 ประเด็นดานความตองการในการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาดานทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดในอุตสาหกรรมโฆษณาที่ผูวิจัยสัมภาษณ2ผูเชี่ยวชาญและสังเคราะห2
ขอมูล พบว=าผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันคือ ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาในอุ ต สาหกรรมโฆษณานั้นมีความจํา เปนตองมี โดยเฉพาะเด็กที่จ บ
การศึกษาใหม=ๆ แลวเขามาทํางานดานบริหารงานลูกคาเลยซึ่งยังขาดประสบการณ2 ขาดทักษะหลายๆ
ดาน ในขณะเดียวกันลักษณะของงานในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น เปนการทํางานที่ตองแข=งขันกับเวลา
อยู=ตลอดเวลา หัวหนางานไม=ค=อยมี เวลาสอนงานลู กนองหรือพนักงานใหม= จึงเปนหนาที่ของฝnา ย
ทรัพยากรมนุษย2ที่ตองเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาใหมีความรู ความ
เขาใจ และมีทักษะยิ่งๆขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันดังนี้
ผูเชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “...ควรสนับสนุนใหมีหน=วยงานที่
รับผิดชอบดานการเสริมสรางทักษะการสื่อสารใหกับพนักงานบริหารงานลูกคา เป`ดเปนสถาบันไดเลย
ยิ่งดีค=ะ...”
ผูเชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “ถามีการทําเปนหลักสูตรอบรมเลย
จะดีมาก เพราะ AE ใหม=ๆ จะไดมีทักษะดานการสื่อสารที่ดี สามารถนําไปประยุกต2ใชไดกับการทํางาน
จริงๆ ในทุกสถานการณ2”
ผูเชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “เปนเรื่องที่ดีมากเพราะถา AE
โดยเฉพาะพนักงานใหม=ๆ มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถช=วยลดเวลาทํางาน และค=าใช=จ=ายของบริษัท
ไดดวย…”
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ผูเชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “…จําเปนมากเพราะ AE เปรียบเสมือน
ตัวกลาง ที่ช=วยใหงานราบรื่นไปดวยดี การพัฒนาใหเกิดทักษะการสื่อสารจึงเปนเรื่องจําเปน…”
ผูเชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมุติ (2559) กล=าวว=า “จําเปนตองมีนะคะ โดยเฉพาะการ
สอนเทคนิคหรือเคล็ดลับการพูดกับคนแต=ละประเภท หรือแต=ละสถานการณ2ใหเกิดประสิทธิภาพ…”
ผูเชี่ ย วชาญที่ 10 นามสมมุ ติ (2559) กล= า วว= า “...จํ า เปนตองมี โ ดยเฉพาะ
พนักงานที่เพิ่งจบการศึกษามา จําเปนตองปรับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาใหเกิดทักษะนะครับ อีกประเด็นคือ
รอใหรุ=นพี่หรือหัวหนางานสอนนั้นค=อนขางเปนไดยากเนื่องจากทุกคนอยู=ในสภาวะที่เร=งรีบ แข=งกับ
เวลา...”
4.5 ประเด็นดานวิธีการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงาน
บริห ารงานลูกคาในอุ ตสาหกรรมโฆษณา ที่ ผูวิ จัยสั มภาษณ2 ผูเชี่ย วชาญ สามารถสังเคราะห2ขอมู ล
พบว=าผูเชี่ยวชาญมีค วามเห็ น สอดคลองกั น ในประเด็ น ที่ ว= า วิ ธี ก ารเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่อสารที่
เหมาะสมกั บ สภาพการทํ า งานของพนั กงานบริ หารงานลู กเพื่ อใหเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพนั้ นมี ห ลายวิ ธี
ประกอบกัน การอภิปรายร=วมกัน (Group Discussion) ผ=านการจําลองสถานการณ2 (Simulation) ที่
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ผ=านการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และการแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) การเรียนรูผ=านสื่อที่ทันสมัยน=าสนใจ (Multi-media) การเรียนรูผ=าน
ประสบการณ2ของบุคคลที่ชื่นชอบ (Idol) ผ=านการฟƒงคําบรรยาย (Lecture) และจากเอกสาร/คู=มือ
ความรู (Document) โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันดังนี้
ผูเชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงวิธีการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
งานของ AE เปนงานที่ตองทํางานตลอดเวลา การอบรมเปนเรื่องที่ยากมาก
สําหรับพนักงานบริหารงานลูกคา แต=การพัฒนาพนักงานก็เปนเรื่องที่สําคัญในยุคนี้ ดังนั้นการให
ศึกษาจากกรณีศึกษา แลวทําเปนการอบรมแบบที่เราเรีย กว=า Workshop เปนการพัฒนาที่
เหมาะสมกับลักษณะงานของ AE นะครับ

ผูเชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมุติ (2559) กล=าววิธีการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
เด็กสมัยนี้ตองใหเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจําลองสถานการณ2ใหเขาไดคิด ได
ลงมือปฏิบัติจริงๆ แลวพี่เลี้ยงคอยช=วยเสนอแนะขอดี ขอดอย เช=น ใหวิทยากรที่เปนตนแบบ
(Role Model) เช=น ลูกคาที่เก=งๆ Client Servise Director ที่มีประสบการณ2 หรือ Creative ที่
มีผลงานดัง ๆ มาพูด แลวใหเขาฝ กทัก ษะการฟƒง เพื่อจับประเด็น แลวพี่เลี้ยงวิเคราะห2ว=าขาด
ประเด็นไหนบาง
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ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมุติ (2559) เสนอวิธีการเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า “…ตองใช Workshop ร=วมกับการใชผูที่มี
ประสบความสําเร็จในสายงานนี้มาแบ=งปƒนประสบการณ2 และเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหเขา ใหเห็น
ความสําคัญของอาชีพ ความสําคัญของการสื่อสาร ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง...”
ส=วนผูเชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมุติ (2559) เสนอวิธีการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า “... ยุคนี้ตอง Workshop นะครับ ร=วมกับ
วิทยากรรับเชิญมาแบ=งปƒนประสบการณ2 รวมถึงการใหองค2ความรูที่เขาถึงไดง=ายๆ น=าสนใจ จําง=ายๆ
ครับ...”
ผูเชี่ยวชาญที่ 5 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงวิธีการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า
เด็กยุคนี้กลาพูด กลาแสดงออก ตองพัฒนาเขาโดยใหเขาเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติหรือ Learning by Doing หรือทําแบบ Active Learning คือใหมีส=วนร=วมในสิ่งที่มา
ประกอบในงาน…สําหรับเด็กรุ=นนี้...ทําเปน CD หรืออินโฟกราฟฟ`ค หรือเรื่องราวต=างๆ ใหเขา
เรียนรูเอง...ใหเขาเลือกประเด็นที่เขาสนใจ Interesting แลวเอามาเล=าเปนเรื่อง ที่เรียกว=า Story
ว=าเรียนรูอะไรมาแลวใหเอามา Share แลวมันก็จะเขาสู=ช=วงของการนําไป Practice

นอกจากนั้น ผูเชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมุติ (2559) เสนอวิธีการเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า “การพัฒนา AE ดานทักษะการ
สื่อสารนั้น ผมว=าควรใชการทํา Workshop นะ เขาจะไดทดลองลงมือทําจริงๆ ระดมสมองกันแบบที่
เรามอบหมายโจทย2 ใหเขาช=วยกันคิด จะไดเอาผลไปใชจริงๆ กับลูกคาดวยเลย…”
ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงวิธีการเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า “...เด็กบางคนไม=ชอบแสดงออก ก็ตองให
เขามีส=วนร=วมเสนอความคิด หรือ Present โดยการทํา Workshop นั่นแหละ แต=อยากใหจํากัดช=วง
อายุเอาที่อายุใกลเคียงกันจะดีกว=าครับ แลวมอบหมายงานใหช=วยกันคิด เพื่อพัฒนามาใชไดจริง...”
ส=วนผูเชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมุติ (2559) กล=าวถึงวิธีการเสริมสรางทักษะการ
สื่ อสารเพื่ อ การเจรจาเชิ งผลไดพนั กงานบริ ห ารงานลูกคาว=า “...เพื่อใหเกิดนวัตกรรมในการแกไข
ปƒญหา ตองใหพวกเขาประชุมร=วมกันช=วยกันแกไขปƒญหา โดยใหโจทย2เขานะครับ...”
สําหรับผูเชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมุติ (2559) เสนอวิธีการเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า “การพัฒนาที่เหมาะสมกับ AE ใหม=ๆ ตอง
เปนทําเปน Workshop เพื่อใหเกิดประสบการณ2จริงค=ะ...”
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อย=างไรผูเชี่ยวชาญที่ 10 นามสมมุติ (2559) ไดกล=าวถึงวิธีการเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า “...เด็กรุ=นนี้จัดอบรมใหความรูเฉยๆ
ไม=เหมาะสําหรับพวกเขา...ตองใหเขาทํางานร=วมกันเปนกลุ=ม หรือ Group Discussion จะไดช=วยกัน
คิด ไดการทํางานเปนทีมดวย...”
ส=วนผูเชี่ยวชาญที่ 11 นามสมมุติ (2559) กล=าววิธีการเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดพนักงานบริหารงานลูกคาว=า “...จําเปนตองบูรณาการหลายๆ วิธีนะคะ
การอบรมใหความรูก็ ยั งมีความจํ า เปน แต= ต องหารู ป แบบที่ เหมาะกั บ เด็ กสมัน นี้ ค=ะ สื่ อที่ ใชตองดู
น=าสนใจ และที่สําคัญใหเขาเกิดการเรียนรูเปนกลุ=ม โดยการทํา Workshop ค=ะ...”
ผูวิจัยสรุปไดว=า ประเด็นดานวิธีการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดพนั กงานบริ ห ารงานลู ก คาในอุ ต สาหกรรมโฆษณา จากการสั มภาษณ2 ผู เชี่ ย วชาญ สามารถ
สังเคราะห2ขอมูลไดว=า ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญกับการเรียนรูแบบใหผูเรียนรูมีส=วนร=วมและลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยใหพนักงานบริหารงานลูกคามีส=วนร=วมกิจกรรมและสามารถ
ประยุ ก ต2 ใ ชทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได โดยผ= า นการอภิ ป รายร= ว มกั น (Group
Discussion) ผ=านการจําลองสถานการณ2 (Simulation) ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ผ=านการ
ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ในรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อใหเกิดการเรียนรูร=วมกันเปนทีม นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญยัง
เสนอว=าอย=างไรการเรียนรูแบบดังเดิม (Passive Learning) ที่เปนใหขอมูลกับพนักงานก็ยังมีความ
จํา เปน เพราะพนั กงานบริห ารงานลู กคานั้น มีพื้น ฐานความรู ที่แตกต= างกั น จํา เปนตองปรั บ ระดั บ
ความรูพื้นฐานดานการสื่อสารก=อน จึงสามารถนําความรูไปประยุกต2ใชใหเกิดเปนทักษะได โดยมี
รูปแบบการเรียนรูดังนี้ การเรียนรูผ=านสื่อที่ทันสมัยน=าสนใจ (Multi-media) ผ=านประสบการณ2ของ
บุคคลที่ชื่นชอบ (Idol) ผ=านการฟƒงคําบรรยาย (Lecture) และจากเอกสาร คู=มือความรู (Document)
5. การคัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม
หลักจากผูวิจัยสัมภาษณ2ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน เกี่ยวกับทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิ งผลไดของพนักงานบริ หารงานลูกคา ที่เหมาะสมกับ สถานการณ2การ
ทํางานจริงในอุตสาหกรรมโฆษณา พบว=าสถานการณ2การทํางานโดยทั่วไปนั้นประกอบดวย การรับ
บรีฟจากลูกคา การเตรียมบรีฟ การบรีฟงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา การประชุมภายใน และการ
นําเสนองานลูกคา โดยในแต=ละสถานการณ2นั้นพนักงานบริหารงานลูกคาใชทักษะการสื่อสารหลักๆ 4
ทักษะ ซึ่งประกอบดวย ทักษะการพูด ทักษะการฟƒง ทักษะการเขียน และทักษะการใชภาษากาย
อย=างไรทักษะการพูดซึ่งเปนทักษะหลักของการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคานั้น ผูวิจัยได
นําเสนอบทสนทนาที่เหมาะสมในแต=ละสถานการณ2ไว ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 รูปแบบสถานการณ2และการเจรจาที่เหมาะสม
คัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม
รูปแบบสถานการณ/
รับบรีฟ
-- การทักทายลูกคา
“สวัสดี ค=ะ/ครับ คุณ(ชื่อลูกคา) สบายดีนะคะ”
จากลูกคา
ชมเพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตรยิ่งขึ้น
“วันนี้คุณ(ชื่อลูกคา) แต=งตัวสวยจังเลยครับ/ค=ะ” หรือ
“เห็นนองแพรว ลูกสาวพี่(ชื่อลูกคา) ในเฟสบุค สอบเขาโรงเรียน....ได เรียนเก=งมากเลย
ครับ/ค=ะ ขอแสดงความยินดีดวยนะครับ/คะ”

-- ระหว3างการสนทนา
หากมีขอสงสัย ไม=เขาใจประเด็นที่ลูกคาอธิบาย ควรสอบถามลูกคาดวยความ
สุภาพ เช=น
“รบกวนคุณ(ชื่อลูกคา) ช=วยขยายความ เรื่องจุดขายของรถรุ=นนี้ ใหชัดเจนอีกหน=อยไดไหม
คะ/ครับ” หรือ
“คุณมีประเด็นอื่นๆ อีกไหมคะ/ครับ” หรือ
“ที่คุณ(ชื่อลูกคา)พูดว=า.....คุณ(ชื่อลูกคา)หมายความว=าอย=างไรคะ/ครับ” หรือ “คุณ(ชื่อ
ลูกคา)ช=วยอธิบาย หรือยกตัวอย=างเพิ่มอีกหน=อยไดไหมคะ/ครับ” หรือ “คุณ(ชื่อลูกคา)พูด
ว=า.....ใช=ไหมครับฝคะ”
“ผมเขาใจถูกตองหรือเปล=าครับ/คะ”

หรือ ถาตองการแสดงความคิดเห็น
“ผม/ฉัน คิดว=า ....” หรือ “ตามความเห็นของผม คือ.....”

-- การลา
เมื่อลูกคาใหขอมูลเสร็จ ก=อนจากลา ควรกล=าวลาลูกคา เช=น
“ขอขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกคา)มากค=ะ/ครับ ที่ใหโอกาส...(ชื่อบริษัทของตัวเอง)...สําหรับ
โครงการนี้ จะรีบนําไปวางแผนการทํางาน แลวกลับมานําเสนอ คุณ(ชื่อลูกคา)และทีมงาน
อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ...... ที่จะถึงนี้นะคะ/ครับ”

ในกรณีที่เห็นว=า วันส=งมอบงานลูกคาไม=น=าจะทัน ควรเจรจาต=อรอง ขอเลื่อนวัน
ไวดวย โดยกล=าวว=า
“คุณ(ชื่อลูกคา)ครับ/คะ วันนําเสนองานรอบแรก ตามที่คณ
ุ (ชื่อลูกคา)แจงเมื่อสักครู=นั้น
ผม/ฉัน เห็นว=ารายละเอียดของงานค=อนขางเยอะ ผม/ฉัน อยากใหงานออกมาสมบูรณ2
ที่สุด ขออนุญาตขยับวันนําเสนองาน ออกไปอีกสัก 2-3 วัน ไม=ทราบว=าสะดวกหรือไม=
ครับ/คะ”

ถาลูกคายืนยันว=าไม=สะดวก เนื่องจากเหตุผลอะไรก็ตาม ควรตอบรับนัดหมาย
นั้นเลย และกล=าวว=า
“ถาเปนอย=างนั้น ไม=เปนไรครับ/ค=ะ เดี๋ยวผม/ฉัน จะพยายามอย=างเต็มที่ เพื่อใหงาน
ออกมาสมบูรณ2 ที่สดุ เลยครับ/ค=ะ”
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ตารางที่ 14 รูปแบบสถานการณ2และการเจรจาที่เหมาะสม (ต=อ)
คัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม
รูปแบบสถานการณ/
เตรียมบรีฟ
ใชทักษะการเขียน
ฝBายสรางสรรค/ การเขียนบรีฟ ขอมูลที่ไดรับจากลูกคา เพื่อนําไปอธิบายใหฝnายสราสรรค2
(creative)
(Creative)
1. ใชภาษาที่ถูกตอง สั้น กระชับ ชัดเจน
2. เขียนครบถวน ตรงประเด็น มีขอมูล หรือรูปภาพประกอบ
3. เลือกใชคําไดเหมาะสม
4. ใชโครงสรางประโยคไดหลากหลาย ถูกตองตามหลักไวยากรณ2 มีการลําดับ
ความต=อเนื่อง
5. ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองเหมาะสม
บรีฟ
-- การทักทาย
ฝBายสรางสรรค/ เพื่อสรางความกันเองก=อนการสนทนา เช=น
“สวัสดีครับ/ค=ะ พี่ (ระบุชื่อ) สบายดีนะครับ/คะ”
(creative)
ชมเพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตรยิ่งขึ้น
“ตัดผมทรงใหม=มา ดูเด็กลงมากเลยนะครับ/คะ พี่(ระบุชื่อ)”
“รองเทา หรือเสิ้อ หรือกางเกง พีด่ ูเท=มากเลยนะครับ/คะ”

-- ระหว3างสนทนา
ควรเริ่มดวยประโยค เช=น
“ตามที่ฉัน/ผม ไปรับบรีฟจากลูกคามา เมื่อวันอังคาร ฉัน/ผม อยากใหพี่(ระบุชื่อ).ช=วย
ออกแบบโบว2ชัวร2/บิลบอร2ด/แบนเนอร2 ซึ่งมีรายละเอียดตามนี้นะครับ/คะ.”

เมื่อใหขอมูลหรือบรีฟเสร็จ สามารถสอบถามความเขาใจ ของคู=สนทนาได เช=น

บรีฟ
ฝBายสรางสรรค/
(creative)
(ต3อ)

“ตามที่ฉัน/ผม ไดบรีฟ/อธิบาย ไปเมื่อสักครู= มีประเด็นไหนที่พี่(ระบุชื่อ) สงสัย หรือ
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ/คะ” หรือ
A: “ตามกําหนดการ ที่ลูกคาตองการใหเราส=งงานนั้น พี่(ระบุชื่อ).คิดว=ามีขอกังวลเรื่อง
อะไรหรือเปล=าครับ/คะ”
C: “สามารถเลื่อนออกไปอีกสัก 2-3 วันไดหรือเปล=าครับ/คะ”
A: “ตองขอโทษ พี่(ระบุชื่อ) จริงๆ นะครับ/คะ ประเด็นนี้ ผม/ฉัน ไดต=อรองลูกคาไปแลว
เหมือนกัน ลูกคายืนยันว=าจําเปนตองใชงานในวันนั้นจริงๆ ครับ/ค=ะ”
A: พี่...ช=วยจัดการใหผม/ฉัน หน=อยนะครับ หรือว=าจําเปนตองหาคน/ฟรีแลนซ2 มาช=วยเพิ่ม
ดีหรือเปล=าครับ/คะ”

ในกรณีที่คู=สนทนาสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม แต=ไม=สามารถใหขอมูลไดใน
ขณะนั้น ควรกล=าวว=า
“ตองขอโทษ พี่(ระบุชื่อ) ดวยนะครับ/คะ.”
“สําหรับประเด็นนี้ ผม/ฉัน ขอนําไปหาขอมูล/สอบถาม ลูกคาเพิ่มให แลวจะรีบส=งขอมูล
ใหพี่ภายในวันนี้นะครับ/คะ”
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ตารางที่ 14 รูปแบบสถานการณ2และการเจรจาที่เหมาะสม (ต=อ)
คัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม
รูปแบบสถานการณ/
บรีฟ
-- การลา:
ฝBายสรางสรรค/ เมื่อเสร็จการสนทนา ควรกล=วาว=า
“ผม/ฉัน ขอขอบคุณพี่(ระบุชื่อ) มากนะครับ”
(creative)
และควรนัดหมายการประชุมครั้งต=อไปดวย
(ต3อ)
ประชุมภายใน
ก3อนนําเสนอ
ลูกคา

“เราเจอกันอีกครั้งวันที่(ระบุวันเวลา)เพื่อประชุมภายในก=อนไปนําเสนอลูกคานะครับ/คะ”
-- การทักทาย
เพื่อสรางความกันเองก=อนการสนทนา เช=น
“สวัสดีครับ/ค=ะ พี่(ระบุชื่อ)”
“ผม/ฉัน แอบไดยินคนชมว=า งานออกมาสวย อยากเห็นแลวครับ/ค=ะ”
-- ระหว3างสนทนา
เมื่อฝnายสรางสรรค2 นําเสนองานเสร็จ แลวควรกล=าวว=า
“งานของพี่(ระบุชื่อ) สวยทุกชิ้นเลยครับ” หรือ
“ผมชอบงาน สองชิ้นนี้มากเลยครับ” หรือ
“ผม/ฉัน คิดว=า ลูกคาตองชอบงาน ของพี่(ระบุชื่อ) แน=ๆ เลยครับ”
และถาในกรณีที่ เห็นว=างานของฝnายสรางสรรค2 นั้นยังมีบางประเด็นที่ขาดไป ควรกล=าว
ดวยน้ําเสียงที่เปนมิตร และสุภาพว=า
“งานของพี่(ระบุชื่อ).สวยทุกชิ้นเลยครับ แต=มีประเด็นหนึ่งซึ่งสําคัญมากครับ/ค=ะ ตอง
รบกวนพี่(ระบุชื่อ) ช=วยเพิ่ม/ปรับ ใหดวยนะครับ/คะ”

ในกรณีที่ฝnายสรางสรรค2 ใหเหตุผลว=าไม=มีเวลา ขอขาย/นําเสนอ ลูกคาก=อน แลวค=อยปรับ
ควรกล=าวว=า
“พี่(ระบุชื่อ) ครับ/คะ จุดนี้ ลูกคาย้ําว=า มันสําคัญมากเลยครับ ผม/ฉัน คิดว=า ถาพี่(ระบุ
ชื่อ)ยอมเสียเวลาอีกนิดหนึ่ง เพื่อปรับ/แกไปเลย เมื่อลูกคาเห็นงานทีส่ วยและสมบูรณ2ของ
พี่แลว ตองประทับใจและซื้องานของพี่แน=ๆ เลยครับ/ค=ะ”
-- การลา
เมื่อประชุมภายในเสร็จ ควรกล=าวลา และย้ําเรื่องวันนัดหมาย ที่จะไปนําเสนองานลูกคา
อีกครั้งหนึ่งดวย เช=น
“ขอขอบคุณพี่(ระบุชื่อ) มาก นะครับ/คะ”
ชมอีกครั้ง เพื่อใหกําลังใจ
“งานสวยๆ แบบนี้ ผม/ฉัน มั่นใจว=า ลูกคาตองประทับใจแน=นอนครับ/ค=ะ”
นัดหมายอีกครั้ง
“เรามีนัด นําเสนองานลูกคา วัน(ระบุวันเวลา) นะครับ/คะ”
แสดงความห=วงใย เพื่อใหอํานวยความสะดวก
“ไม=ทราบว=า พี่(ระบุชื่อ) จะเดินทางไปหาลูกคา พรอมกับผม/ฉัน หรือว=าจะเดินทางไปเอง
ครับ/ค=ะ” หรือ
“พี่(ระบุชื่อ) สะดวกเดินทางไปหาลูกคาเอง หรือใหผม/ฉัน จองรถบริษัทใหครับ/คะ”
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ตารางที่ 14 รูปแบบสถานการณ2และการเจรจาที่เหมาะสม (ต=อ)
คัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม
รูปแบบสถานการณ/
นําเสนองานลูกคา

-- การทักทายลูกคา
“สวัสดี ค=ะ/ครับ คุณ(ชื่อลูกคา)...สบายดีนะคะ”
ชมหรือแสดงความห=วงใย เพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตรยิ่งขึ้น
“วันนี้คุณ(ชื่อลูกคา) แต=งตัวสวยจังเลยค=ะ” หรือ
“คุณ(ชื่อลูกคา)ทําผมทรงใหม= ดูนา= รัก สดใสมากเลยครับ/คะ” หรือ
“ผม/ฉัน ชอบชุดนี้ของคุณ(ชื่อลูกคา) จริงๆเลยครับ/ค=ะ ทําใหคุณ(ชื่อลูกคา)ดูเท= มาก
ครับ”หรือ
“ขอแสดงความยินดีดวยนะครับ/คะ เรื่องยอดขายเดือนที่ผ=านมา เห็นเพิ่มขึ้นตั้ง .... %”
หรือ “ช=วงนี้ดูคุณ(ชื่อลูกคา) งานยุ=งนะครับ/คะ อย=าลืมดูแลสุขภาพบางนะครับ/คะ”
-- ระหว3างการสนทนา การเขาการนําเสนองาน
ควรอางถึง สิ่งที่ลูกคาใหขอมูล/บรีฟมา
“ตามที่คุณ(ชื่อลูกคา) ไดใหขอมูลไว เมื่อสัปดาห2ก=อน ว=า....”
“วันนี้ ผม/ฉันและทีม ขอนําเสนองานที่ร=วมกันพัฒนามา โดยขอเริ่มจากคุณ..... แลวตาม
ดวยคุณ....นะครับ/คะ ขออนุญาต เริ่มจากคุณ... เลยนะครับ/คะ”
เมื่อนําเสนองานเสร็จ ควรกล=าว/ถามลูกคาว=า
“สวย ถูกใจทุกชิ้นเลย ใช=มั้ยครับ” หรือ
“ไม=ทราบว=าคุณ(ชื่อลูกคา) ชอบงานชิ้นไหนเปนพิเศษครับ/คะ” หรือ
“คุณ(ชื่อลูกคา)ฟƒงดูแลวเปนอย=างไรบางครับ/คะ”
ในกรณีที่ลูกคามีขอคิดเห็น หรือตองการใหปรับแก อาจมีการสนทนาเกิดขึ้นเพื่อสอบถาม
ขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ควรกล=าว ดังนี้...
“ที่คุณ(ชื่อลูกคา) พูดว=า....คุณ(ชื่อลูกคา) หมายความว=าอย=างไรครับ” หรือ
“ช=วยยกตัวอย=างไดไหมครับ/คะ” หรือ
“คุณ(ชื่อลูกคา) มีประเด็นอื่นๆ อีกไหมครับ” หรือ
“คุณ(ชื่อลูกคา) ตองพิจารณาปƒจจัยอะไรบางครับ/คะ”
-- การลา
เมื่อนําเสนองานเสร็จ/รับความคิดเห็นจากลูกคาเสร็จ ควรกล=าวลาลูกคา
กรณีที่ลูกคาซื้องานที่นําเสนอ ควรกล=าว ดังนี้...
“วันนี้ขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกคา)มากนะครับ/คะ”
“ผม/ฉัน จะนํางานนี้ไปพัฒนาเปน....ต=อ แลวมานําเสนอคุณ(ชื่อลูกคา) อีกครั้ง ในวันที่...
นะครับ/คะ”
“ขอบคุณมากครับ/ค=ะ”
กรณีที่ลูกคายังไม=ซื้องานที่นําเสนอ และมีขอเสนอแนะใหปรับแก ควรกล=าว ดังนี้...
“วันนี้ขอบคุณ คุณ(ชื่อลูกคา)มากนะครับ/คะ”
“สําหรับขอเสนอแนะที่คณ
ุ (ชื่อลูกคา)แนะนํานั้น ผม/ฉัน จะนําไปปรับแก แลวรีบนํา
กลับมานําเสนอคุณ(ชื่อลูกคา) อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่....นะครับ/คะ”
“ขอบคุณมากครับ/ค=ะ”
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6. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาค3าดัชนีความสอดคลอง
ของรูปแบบการเจรจา (Index of Item Objective Congruence: IOC)
หลังจากผูวิจัยคัดเลือกรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสมตามสถานการณ2ต=างๆ ขางตน
แลว จึงนําไปใหผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาค=าดัชนี
ความสอดคลองของรูปแบบการเจรจา (Index of Item Objective Congruence: IOC) จาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบแลวไปวิเคราะห2 พบว=ามีค=าดัชนีความสอดคลอง (IOC) สูงกว=า
0.50 แสดงว=าตัวอย=างการเจรจาตามสถานการณ2 ที่ผูวิจัยร=างขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมที่จะนําไป
ทดลองใช เพื่อร=างขึ้นรูปเปนโปรแกรมเสริม สรางทัก ษะการสื่อ สารเพื่อ การเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารฯ หากพบว=ามีรายการใดมีค=าดัชนีความสอดคลอง ต่ํากว=า 0.50 ก็ตองดําเนินการปรับ
ปรังแกไขและส=งใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบซ้ําจนกว=าจะไดค=าดัชนีความสอดคลองเปนไปตามเกณฑ2ที่
กําหนด ซึ่งจากผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสมจากผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญสรุปได ตามรางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสมตามสถานการณ2 เพื่อ
การยืนยันและการปรับปรุงแกไข
รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ที่ 1

ที่ 2

รวม

ผลการตรวจสอบ
ค3าดัชนีความ
สอดคลอง
IOC

ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5

ดานความเปNนประโยชน/ (Utility Standards)
1. บทสนทนาของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา สามารถกําหนดแนวทางการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได และมี
ความสอดคลองกับบทบาทความ
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกคา

1

1

1

1

1

5

1.00

2. บทสนทนาช=วยใหพนักงานบริหารงาน
ลูกคาใชการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได อย=างสอดคลองกับบทบาทความ
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกคา

1

1

1

1

1

5

1.00

3. บทสนทนาทําใหเกิดการเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
และพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคา

1

0

1

1

1

4

0.80

ดานความเปNนไปได (Feasibility Standards)
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ตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสมตามสถานการณ2 เพื่อ
การยืนยันและการปรับปรุงแกไข (ต=อ)
รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

รวม

ผลการตรวจสอบ
ค3าดัชนีความ
สอดคลอง
IOC

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5

4. บทสนทนาสามารถนําไปใชไดจริงใน
การเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพือ่ การ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา

1

1

1

1

0

4

0.80

5. พนักงานบริหารงานลูกคาสามารถนํา
บทสนทนาตามตัวอย=างไปปรับเปลี่ยนให
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ได

1

1

1

1

1

5

1.00

6. บทสนทนาสามารถนําไปขยายผลไปยัง
พนักงานแผนกอื่นๆในอุตสาหกรรม
โฆษณาได

1

0

1

1

1

4

0.80

7. บทสนทนามีความสอดคลองและมี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริหารลูกคา

1

1

0

1

1

4

0.80

ดานความสมเหตุสมผล (Propriety Standards)
8. ความเหมาะสมของบทสนทนากับ
บริบทของอุตสาหกรรมโฆษณา

1

0

0

1

1

3

0.60

9. ความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
ระดับ Account Executive ใน
อุตสาหกรรมโฆษณา

1

0

0

1

1

3

0.60
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ตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสมตามสถานการณ2 เพื่อ
การยืนยันและการปรับปรุงแกไข (ต=อ)
รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

รวม

ผลการตรวจสอบ
ค3าดัชนีความ
สอดคลอง
IOC

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5

10. ความเหมาะสมสําหรับพนักงาน
บริหารงานลูกคาในการนํามาพัฒนาการ
ทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา

1

0

0

1

1

3

0.60

11. ความสอดคลองกับนโยบายดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2ตามแนวทางการ
บริหารจัดการคนเก=ง (Talent
Management)

1

0

0

1

1

3

0.60

จากตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไขรูปแบบการ
เจรจาที่เหมาะสม พบว=าความเหมาะสมของบทสนทนาตามสถานการณ2 มีค=าตั้งแต= 0.60 – 1.00 จึง
สรุปไดว=าบทสนทนาตามสถานการณ2มีประสิทธิภาพและมีความสอดคลองเชิงเนื้อหา ดานความเปน
ประโยชน2 (Utility Standards) ดานความเปนไปได (Feasibility Standards) และดานความ
สมเหตุสมผล (Propriety Standards) โดยมีค=า IOC สูงกว=าหรือเท=ากับ 0.60 ทุกประเด็น
7. บทสนทนาที่เหมาะสม
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดบทสนทนาที่เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรม
โฆษณา โดยผู วิ จั ย นํ า ไปพั ฒ นาเปนสื่ อ อิ น โฟกราฟฟ` ค ทั กษะการสื่ อ สาร เพื่ อ ใชเปนสื่ อ ประกอบ
โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารในอุตสาหกรรม
โฆษณา โดยนําบทสนทนาตามสถานการณ2ทั้ง 5 สถานการณ2 คือ การรับบรีฟจากลูกคา การเตรียม
บรีฟ การบรีฟ งานฝnา ยสรางสรรค2ง านโฆษณา การประชุม ภายใน และการนํา เสนองานลูกคา
ตามลําดับ ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟ`คออกแบบและจัดทําโดยใชโปรแกรมพัฒนา
สื่อการ2ตูนเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว=า โปรแกรม After Effect พัฒนาขึ้นมา รวมทั้งใหโฆษกบันทึกเสียง
พูดตามบทสนทนาซึ่งผ=านการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คนแลว เพื่อใหได
สื่ออินโฟกราฟฟ`คที่มีความทันสมัย น=าติดตาม ที่มีความยาวประมาณ 7 นาที โดยมีรายละเอียดของ
บทสนทนา และภาพการ2ตูนประกอบ สื่ออินโฟกราฟฟ`คดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 สื่ออินโฟกราฟฟ`คการเจรจาเชิงผลไดความยาว 7 นาที
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา
บทสนทนา
“การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได”

“วัตถุประสงค2ของผูส=งสาร”

“องค2ประกอบของการสื่อสาร 5 ประการคือ”

“1 ผูส=งสาร Sender”

“ทักษะการสื่อสารที่เออีจําเปนตองรู”

“1 ทักษะการพูด เออีควรมีทักษะการทักทาย
การสนทนา การลาลูกคา...”
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ตารางที่ 16 สื่ออินโฟกราฟฟ`คการเจรจาเชิงผลไดความยาว 7 นาที (ต=อ)
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา
บทสนทนา
“2 ทักษะการเขียน เออีควรมีภาษาที่ถูกตอง
สั้น กระชับ ...”

“3 ทักษะการใชภาษากาย เพื่อใหผูพูดเห็นว=า
คุ ณ กํ า ลั ง ฟƒ ง อย= า งตั้ ง ใจ ควรใชการประสาน
สายตา ...”
“4 ทักษะการฟƒง ฟƒงอย=างกระตือรือรนดวย
ความตั้งใจ มีสมาธิ และสามารถจับประเด็น
สําคัญได..”
สถานการณ2การทํางานของพนักงาน
บริหารงานลูกคา

“รูปแบบสถานการณ2และการสนทนาที่
เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกคา...”

สถานการณ/ การรับบรีฟจากลูกคา
“สถานการณ2ที่ 1 การรับบรีฟจากลูกคา...”
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ตารางที่ 16 สื่ออินโฟกราฟฟ`คการเจรจาเชิงผลไดความยาว 7 นาที (ต=อ)
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา
บทสนทนา
“ทักษะการสื่อสารที่จําเปน ทักษะการพูด
ทักษะการเขียน ทักษะการฟƒง...”

“แนวทางการสนทนาที่เหมาะสม...การทักทาย
ลูกคา และชมเชย”

ระหว3างการสนทนา
“...รบกวนคุณแหม=ม ช=วยขยายความเรื่องจุดขายของ
รถรุ=นนี้ใหชัดเจนอีกหน=อยไดมั้ยครับ...”
“ในระหว=างการสนทนา เมื่อตองการแสดงความ
คิดเห็น...”

“ผมคิดว=า หรือ ตามความเห็นของผมคือ...”

การลาลูกคา
“การลาเมื่อลูกคาใหขอมูลเสร็จ”

“ขอขอบคุณ คุณแหม=มมากนะครับ ที่ใหโอกาส
บริษัทของผม ไดมีส=วนร=วมในโครงการนี้ ผมจะรีบ
นําไปวางแผนงานแลวกลับมานําเสนอคุณแหม=มและ
ทีมงานอีกครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน ที่จะถึงนี้นะครับ
...”
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ตารางที่ 16 สื่ออินโฟกราฟฟ`คการเจรจาเชิงผลไดความยาว 7 นาที (ต=อ)
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา
บทสนทนา
“เจรจาต=อรองในกรณีที่เห็นว=า อาจจะส=งมอบงาน
ลูกคาไม=ทัน”

“คุณแหม=มครับ วันที่นําเสนองานรอบแรก ตามที่คณ
ุ
แหม=มไดแจงเมื่อสักครู=นั้น ผมเห็นว=ารายละเอียด
ค=อนขางมาก ผมอยากใหงานออกมาสมบูรณ2ทสี่ ุด ผม
ขออนุญาตขยับวันเสนองานออกไปอีกสักสองสามวัน
ไม=ทราบว=าสะดวกหรือไม=ครับ...”

สถานการณ/การเตรียมบรีฟฝBายสรางสรรค/
“สถานการณ2ที่ 2 เตรียมบรีฟฝnายสรางสรรค2
...”
“ทักษะการสื่อสารที่จําเปน คือทักษะการเขียน ตามที่
กล=าวไวขางตน”

สถานการณ/การบรีฟฝBายสรางสรรค/
“สถานการณ2ที่ 3 บรีฟฝnายสรางสรรค2...”

การทักทายและชมเชย
“สวัสดีครับพี่อาร2ม ตัดผมทรงใหม=มาดูเด็กมาก
เลยนะครับ..”
ระหว3างการสนทนา
“...ตามที่ผมไดรับบรีฟมาจากลูกคาเมื่อวัน
อังคาร ผมอยากใหพี่อาร2มช=วยออกแบบโบว2
ชัวร2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ”
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ตารางที่ 16 สื่ออินโฟกราฟฟ`คการเจรจาเชิงผลไดความยาว 7 นาที (ต=อ)
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา
บทสนทนา
“ตามที่ผมบรีฟไปสักครู= มีประเด็นไหนที่พี่
อาร2มสงสัยหรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
มั้ยครับ...”
การลาและการนัดหมายครั้งต3อไป
“ขอขอบคุณพี่อาร2มมากนะครับ เราเจอกันอีก
ทีวันที่ 23 มิถุนายน ตอนบ=ายสองเพื่อประชุม
ภายในก=อนไปนําเสนอลูกคานะครับ”
สถาการณ/การประชุมภานใน
“สถาการณ2ที่ 4 ประชุมภายในก=อนนําเสนอลูกคา”

การทักทายและชมเชย
“สวัสดีครับพี่อาร2ม ผมแอบไดยินคนชมว=างานออกมา
สวย อยากเห็นแลวครับ”

ระหว3างการสนทนา
“งานของพี่อาร2มสวยทุกชิ้นเลยครับ แต=มีปรระเด็น
หนึ่งที่สําคัญมากครับ ตองขอรบกวนพี่อาร2มใหช=วย
เพิ่มใหดเวยนะครับ”

การเจรจาต3อรอง
“...พี่อาร2มครับจุดนี้ลูกคาย้ําว=ามันสําคัญมากเลยนะ
ครับ ผมคิดว=าถาพี่อาร2ม ยอมเสียเวลาอีกนิดหนึ่งเพื่อ
ปรับแกไปเลย เมื่อลูกคาเห็นงานสวยและสมบูรณ2ของ
พี่แลวตองประทับใจและซื้องานของพี่แน=ๆ เลยครับ”

การลา
“ขอบคุณพี่อาร2ม มากนะครับ งานสวยๆแบบนีผ้ ม
มั่นใจว=าลูกคาตองประทับใจแน=นอนครับ”
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ตารางที่ 16 สื่ออินโฟกราฟฟ`คการเจรจาเชิงผลไดความยาว 7 นาที (ต=อ)
ภาพกราฟฟ6คประกอบบทสนทนา
บทสนทนา
สถาการณ/การนําเสนองานลูกคา
“สถานการณ2ที่ 5 นําเสนองานลูกคา”

“ทักษะการสื่อสารที่จําเปน ทักษะการพูด
ทักษะการเขียน ทักษะการฟƒง และทักษะการ
ใชภาษากาย”
การทักทายลูกคาและชมเชย
“สวัสดีครับคุณแหม=มสบายดีนะครับ คุณ
แหม=มทําผมทรงใหม=ดูน=ารักสดใสมากเลยครับ
... ขอแสดงความยินดีดวยนะครับ ยอดขาย
เดือนที่ผ=านมาเพิ่มขึ้นตั้ง 10%...”
การเขาการนําเสนองาน
“ตามที่คุณแหม=มไดใหขอมูลไวเมื่อสัปดาห2ก=อน
วันนี้ผมและทีมงานขอนําเสนอผลงานที่ร=วมกัน
พัฒนามาโดยขอเริ่มจากคุณแมรี่ และตามดวย
คุณอาร2มนะครับ ขออนุญาตเริ่มจากคุณแม=รี่
เลยนะครับ...”
เมื่อนําเสนองานเสร็จ
“สวยถูกใจทุกชิ้นเลยใช=มั้ยครับ หรือ คุณ
แหม=มชอบงานชิ้นไหนเปนพิเศษครับ”
การลาลูกคา
“ขอบคุณ คุณแหม=มมากนะครับ สําหรับ
ขอเสนอแนะที่คุณแหม=มแนะนํานั้นผมจะรีบ
นําไปปรับแก แลวนํากลับมานําเสนอคุณแหม=ม
อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 28 มิถุนายน นะครับ...”
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สื่ออินโฟกราฟฟ`คการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดนี้ เปนการจําลองบทสนทนาที่
เหมาะสมกับสถานการณ2ทํางานจริงๆ ของพนักงานบริหารงานลูกคา ที่เริ่มตั้งแต=สถานการณ2การรับ
บรีฟจากลูกคา สถานการณ2การเตรียมบรีฟงานฝnายสรางสรรค2งานโฆษณา สถานการณ2การบรีฟฝnาย
สรางสรรค2งานโฆษณา สถานการณ2การประชุมภายใน และสถานการณ2การนําเสนองานลูกคา โดย
ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อการสอนดานทักษะการสื่อสารใหกับพนักงานบริหารงานลูกคาโดยเฉพาะ
ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาสั้น กระชับ ตรงประเด็น เปนสื่อที่ดูทัน สมัย น=า ติด ตาม ความยาวของสื่อ
อินโฟกราฟฟ`ค คือ 7 นาที ซึ่งมีความเหมาะสมกับพนักงานบริหารงานลูกคาที่มีเวลาว=างนอย และ
ตองทํางานแข=งกับเวลา สําหรับเป`ดดูหรือทบทวนความรูดานทักษะการสื่อสาร และสามารถนําไปเปน
แนวทางการสนทนากับเพื่อนร=วมงาน กับลูกคา หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ตองติดต=อประสานงานดวย เพื่อ
เชิงผลไดอันจะช=วยเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจหรือหนาที่ไดตามวัตถุประสงค2
8. ร3างโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
หลังจากผูวิจัยผ=านขั้นตอนที่ไดบทสนทนาที่เหมาะสมแลว จึงนําไปสังเคราะห2ขึ้นรูป
เพื่อร=างโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารฯ โดยแบ=งงอ
อกเปน 2 ส=วนคือ ส=วนที่ 1 การร=างองค2ประกอบของโปแกรม และส=วนที่ 2 คือการร=างรูปแบบการ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ มีรายละเอียดดังต=อไปนี้
ส3วนที่ 1 ร=างองค2ประกอบของโปรแกรมการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได
ผูวิจัยไดร=างองค2ประกอบของโปรแกรมฯ โดยใชการออกแบบที่แบ=งเปนกระบวนการ
ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบคือ ประกอบดวยขั้นตอน ปƒจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ2 (Outcome) ผ=านกระบวนการรับรูของเชอร2เมอร2ฮอร2น ฮั้นท2 และ
ออสบอร2น (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1982) คือ ขอมูล การยอมรับ การจัด
ระเบียบ การตีความ การกระทํา โดยบูรณาการร=วมกับการเรียนรูในรูปแบบของการเรียนรูจาก
การลงมือปฏิบัติ ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท2 (Reg Revans, 2011) ผ=านกิจกรรมที่ผูวิจัยเตรียมไว
ในรูปแบบของโจทย2หรือคําถาม (Problem Based Learning) และใหผูเขาอบรมระดมความคิดสราง
พัฒนาต=อยอดเปนผลงานของตนเองหรือที่เรียกว=า Project Based Learning
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ไดนํ า แนวคิ ด ของผู เชี่ ย วชาญที่ ผู วิ จั ย สั ม ภาษณ2 เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ
แนวทางและรูปแบบการเสริมสรางทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคามาประยุกต2ใช
เพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงลงมือปฏิบัติ โดยพัฒนาเปน DSLR Model ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการ
เรียนรูดังนี้ การมีส=วนร=วมในการอภิปราย (Discussion Participating) การจําลองประสบการณ2จริง
(Simulating the Real Experience) การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing the
Real Thing) และการนําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ (Role Playing) อย=างไร
ผูเชี่ยวชาญเสนอแนวคิดว=าควรนํารูปแบบการเรียนรูแบบ Passive Learning มาเสริมหรือใหความรู
แก=พนักงานบริหารงานลูกคาเพิ่มดวย โดยผูวิจัยพัฒนาเปน MILD Model ซึ่งประกอบดวย การ
เรียนรูสื่อมัลติมีเดีย (Multi-media) การเรียนรูจากประสบการณ2ตรงของบุคคลที่ชื่นชอบ (Idol) การ
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เรียนรูจากการฟƒงบรรยาย (Listening a Lecture) และการเรียนรูจากเอกสารคู=มือประกอบโปรแกรม
(Document)
สําหรับการออกแบบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนัก งานบริห ารงานลูก คาในอุต สาหกรรมโฆษณา ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเชิงสังคม
(Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซึ่งเปนทฤษฎีหนึ่งในกลุ=มทฤษฎีการ
เรียนรูแบบเนนปƒญญา (Cognitive Learning Theory) ที่มองว=ามนุษย2มีปƒญญา ความคิด และ
ความรูสึก ซึ่งเปนปƒจจัยภายในที่กําหนดพฤติกรรมของคน ส=วนปƒจจัยภายนอกเปนเพียงปƒจจัยเอื้อให
เกิดพฤติกรรมไม=ไดเปนสาเหตุหลัก และการเสริมแรงก็เปนเพียงปƒจจัยจูงใจใหคนแสดงพฤติกรรม
เท=านั้น ซึ่งแบนดูราเชื่อว=าคนส=วนใหญ=เรียนรูพฤติกรรมผ=านการสังเกตจากตัวแบบทั้งสิ้น ซึ่งคือ ตัว
แบบที่เปนคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบที่เปนสัญลักษณ2 (Symbolic Model)
อย=างไรก็ตามทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
เปนสิ่งสําคัญที่ตองทําใหเกิดความตองการในการเรียนรู ซึ่งการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในองค2การนั้น ผูวิจัยประยุกต2แนวคิดของ ร็อบบินส2 (Robbins, 1989) ที่กล=าวว=ากระบวนการ
ใชตัวแบบเพื่อก=อใหเกิดการเรียนรูมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการสรางความสนใจ
(Attention Processes) คือบุคคลจะเรียนรูจากตัวแบบเมื่อเขายอมรับนับ และมีความสนใจใน
ลักษณะบางอย=างที่เปนจุดเด=น 2) กระบวนการเรียนรู (Mastery Processes) เพื่อสรางความทรงจํา
เปนขั้นตอนที่บุคคลจะเรียนรูจากตัวแบบ มากหรือนอยนั้นขึ้นอยู=กับอิทธิพลของการกระทําของตัว
แบบที่ทําใหบุคคลผูเลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของตัวแบบไวในความทรงจํา 3) ขั้นตอนการ
เลียนแบบพฤติกรรม (Echoing Processes) เปนการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบที่สังเกตมา โดย
เลือกแสดงพฤติกรรมที่เห็นว=าเหมาะสมกับสถานการณ2 และ 4) ขั้นการรักษาพฤติกรรม (Retention
Processes) โดยบุคคลจะไดรับแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรม เช=น ไดรับแรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล
ซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจก็จ ะแสดงพฤติก รรมซ้ํา และแสดงพฤติก รรมบ=อ ยขึ้น เพื่อ เก็บ รัก ษา
พฤติกรรมนั้นติดตัวไป
นอกจากนี้ยังนําแนวคิดการเรียนรูในวัยผูใหญ= (Adult Learning) ตามแนวคิดของ
โนวล2, โฮลตัน และ สวันสัน (Knowles, Holton & Swanson, 2005) มาประยุกต2ใชในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารฯ ดวย โดยแนวคิดการเรียนรูในวัยผูใหญ=นี้มีหลักอยู=ว=าผูใหญ=
1) ตองรูว=าทําไมตนเองตองเรียนรูเรื่องดังกล=าวหรืออีกนัยคือผูใหญ=ตองรูถึงประโยชน2ที่เกิดจากการ
เรียนรูสิ่งนั้น 2) ผูใหญ=ตองการตัดสินใจดวยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ตองเป`ด
โอกาสใหผูใหญ=รับผิดชอบตัวเองโดยมีส=วนร=วมในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 3) ประสบการณ2
ของผูใหญ=มีมากกว=าเด็ก ซึ่งเปนประสบการณ2ที่มีคุณค=าและสามารถนํามาใชเปนประโยชน2กับกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 4) ผูใหญ=มีความตองการที่จะเรียนรูเมื่อเห็นว=ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ2
กับชีวิตหรือมีประโยชน2ที่ไดรับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 5) เปšาหมายการเรียนรูของ
ผูใหญ=ต=างจากเด็ก เนื่องจากผูใหญ=มองว=าการเรียนรูคือการช=วยพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานได
ดีขึ้น และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรูของผูใหญ= มาจากตนเองหรือเปนแรงจูงใจภายในเปนหลัก จาก
แนวความคิดขางตน ผูวิจัยนํามาประยุกต2เปนกระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารผ=านทฤษฎี
ระบบ ดังอธิบายรายละเอียดไดในแผนภาพที่ 20
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เมื่ อ ผู วิ จั ย เตรี ย มแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย2 เ พื่ อ ใช
ออกแบบโปรแกรมเสร็จ จึงดํา เนิน การร=า งขั้น ตอนและวิธีก ารของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งประกอบดวย
4 กระบวนการ คือ กระบวนการที่ 1 การเตรียมการความรูและประเมินความรูก=อนการทดลอง
(Preparing & Pre-test Knowledge) เปนการเตรียมการก=อนการฝกอบรม ทั้งเนื้อหาสาระขององค2
ความรูที่เกี่ยวของ เอกสารและสื่อต=างๆ ที่ใชประกอบการฝกอบรม กระบวนการและรูปแบบของการ
ฝกอบรม การจัดหาผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สถานที่การดําเนินการฝกอบรม และงบประมาณต=างๆ
รวมถึงประเมิน ความรู และทักษะดานการสื่อสารของพนักงานบริห ารงานลูกคาก= อนการฝกอบรม
กระบวนการที่ 2 การปรับ องค2ค วามรู เบื้อ งตนใหเท=า เทีย มกัน (Preliminary Knowledge
Adjustment) เปนการฝกอบรมเขม (Intensive Training Course) ที่เนนความรู ทักษะ และทัศนคติ
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การศึกษาจากเอกสาร
ประกอบโปรแกรม การเรียนรูจากการบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ การเรียนรูจากกรณีศึกษา การเรียนรู
จากบุคคลตนแบบ การเรียนรูจากกระบวนการกลุ=ม และการจําลองสถานการณ2 ซึ่งเปนการบูรณาการ
ทั้งการเรียนรูแบบ Passive Learning และการเรียนรูแบบ การเรียนรูเชิงลงมือปฏิบัติ เขาดวยกัน
ส= ว นกระบวนการที ่ 3 คื อ การฝ กฝนและนํา ความรู ไปประยุ ก ต2 ใ ชประโยชน2
(Practicing and Utilizing Knowledge) ซึ่งเปนการมอบหมายงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการ
ประยุกต2ใชทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง โดยดําเนินการเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติจริง (Action Learning Activity) ผ=านโจทย2หรือปƒญหาที่ผูวิจัยกําหนดให หรือที่เรียกว=า
Problem-based Learning แลวใหผูเขาอบรมร=วมกันสรางสรรค2ผลงานขึ้นมา และกระบวนการที่ 4
คือ การประเมินความรูและทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill)
มีลักษณะเปนการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใชความรูสู=การปฏิบัติ ประกอบดวย การ
นํ า เสนอผลการปฏิ บั ติ ง าน การระดมสมองในการร= ว มกั น ประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ การ และการบั น ทึ ก
สังเกตการณ2 ดังตารางที่ 17
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ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาฯ
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ตารางที่ 17 ร=างวิธีการและขั้นตอนในการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคา
ลํา ร3างขั้นตอนที่ใชใน
ดับ โปรแกรมเสริมสราง
ทักษะการสื่อสาร
1 การเตรียมการความรู
และประเมินความรู
ก=อนการทดลอง
(Preparing & Pretest Knowledge)

2

3

ร3างกิจกรรมดําเนินการ

เปนการเตรียมการก=อนการฝกอบรม ประกอบดวย
-เนื้อหาสาระขององค2ความรูที่เกี่ยวของ
-เอกสารและสื่อต=างๆ ที่ใชประกอบการฝกอบรม
-กระบวนการและรูปแบบของการฝกอบรม
-การจัดหาผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
-สถานที่การดําเนินการฝกอบรม
-งบประมาณต=างๆ
-ประเมินความรูและทักษะดานการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาก=อนการฝกอบรม
การปรับองค2ความรู เปนการฝกอบรมเขม (Intensive Training Course) ที่เนนความรู
เบื้องตนใหเท=าเทียม ทักษะ และทั ศนคติ เกี่ ย วกั บ ทั กษะการสื่ อสารเพื่อการเจรจาเชิ ง
กัน (Preliminary
ผลได ประกอบดวย
Knowledge
-การปฐมนิเทศ
Adjustment)
-การอ=าน (Reading) เอกสารประกอบโปรแกรม และศึกษาจากสื่อ
อินโฟกราฟฟ`ค
-การเรียนรูจากการฟƒงบรรยาย (Listening a Lecture)
-การเรียนรูจากประสบการณ2ตรงของบุคคลตนแบบ (Learing from
the Successful Experience of Role Model Person)
การฝกฝนและนํา
ซึ่ ง เปนการมอบหมายงานเพื่ อ ใหเกิ ด การเรี ย นรู เกี่ ย วกั บ การ
ความรูไปประยุกต2ใช ประยุกต2ใชทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
ประโยชน2
บริหารงานลูกคา จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) ที่
(Practicing and
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง โดยดําเนินการเรียนรูจากการลงมือ
Utilizing
ปฏิบัติจริง (Action Learning Activity) ผ=านโจทย2หรือปƒญหาที่
Knowledge)
ผูวิจัยกําหนดให หรือที่เรียกว=า Problem-based Learning แลวให
ผูเขาอบรมร=วมกันสรางสรรค2ผลงานขึ้นมา โดยมีรูปแบบการเรียนรู
ดังนี้
-การลงมือปฏิบัติจริง (Doing the Real Thing)
-การจําลองประสบการณ2จริง (Simulating the Real Experience)
-การนําเสนอในรูปแบบการแสดงละคร (Doing a Dramatic
Presentation)
-การมีส=วนร=วมในการอภิปราย (Participating in a Discussion)
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ตารางที่ 17 ร=างวิธีการและขั้นตอนในการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคา (ต=อ)
ลํา ร3างขั้นตอนที่ใชใน
ดับ โปรแกรมเสริมสราง
ทักษะการสื่อสาร
4 การประเมินความรู
และทักษะหลังการ
ทดลอง (Post
Assessment of
Knowledge and
Skill

ร3างกิจกรรมดําเนินการ
เปนการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใชความรูสู=การปฏิบัติ
ประกอบดวย
-การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
-การระดมสมองในการร=วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ
-การบันทึกสังเกตการณ2

ส3วนที่ 2 คือการร=างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม การประเมินผล
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ
ในการร=างแบบการประเมินดังกล=าว ผูวิจัยประยุกต2มาจากแนวคิดของเคิร2กแพททริค
(Kirkpatrick, 1987) ที่มีการประเมินผูเขาอบรม 3 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของ
ผูเขาร=วมโปรแกรม 2) แบบประเมินวัดระดับการเรียนรูของผูเขาร=วมโปรแกรม 3) แบบประเมิน
คุณลักษณะการเปนผูนําบุคลากรรุ=นใหม=เพื่อมุ=งสู=องค2การแห=งการเรียนรู (Mythmaker) ของผูเขาร=วม
โปรแกรม และ 4) แบบประเมินโครงการจากการนําความรูภาคทฤษฎีไปประยุกต2สู=ภาคปฏิบั ติ
ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ร=างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
ชุดการประเมิน

ตัวบ3งชี้ในการ
ประเมิน
ชุดที่ 1
ความคิดเห็น
แบบประเมิน และความพึง
ปฏิกิริยา
พอใจของ
ตอบสนองของ ผูเขาร=วม
กลุ=มเปšาหมาย โปรแกรมที่มีต=อ
ต=อโปรแกรม โปรแกรมฯ

ลักษณะขอคําถาม

เครื่องมือที่ใช
เก็บขอมูล
1) ผูเขาร=วมโปรแกรมฯ มีความพึงพอใจ แบบสอบถาม
ต=อโปรแกรมฯ หรือไม=
2) เนื้อหาและรูปแบบของโปรแกรมฯ
มีความเหมาะสมหรือไม=
3) สื่อและเอกสารประกอบโปรแกรมฯ
มีความเหมาะสมหรือไม=
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ตารางที่ 18 ร=างรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (ต=อ)
ตัวบ3งชี้ในการ
ประเมิน
ชุดที่ 2
ความรูเกี่ยวกับ
แบบประเมิน การสื่อสาร
ความรูการดาน องค2การ และ
การสื่อสารของ ทักษะการ
พนักงาน
สื่อสารเพื่อการ
บริหารงาน
เจรจาเชิงผลได
ลูกคา
ชุดที่ 3
ผลงานภายใต
แบบประเมิน Problemผลงานที่เกิด
based
จากการ
Learning ที่
ประยุกต2 ใช
สามารถ ต=อยอด
ความรูและ
ไปสู=การปฏิบัติ
ทักษะการ
งานจริงเพื่อให
สื่อสารเพื่อการ เกิดผลงานเปน
เจรจาเชิงผลได รูปธรรม
จากภาคทฤษฎี
สู=ภาคปฏิบัติ

ชุดการประเมิน

ลักษณะขอคําถาม

เครื่องมือที่ใช
เก็บขอมูล
1) ผูเขาร=วมโปรแกรมฯ มีความรูเกี่ยวกับ แบบทดสอบ
การสื่อสารองค2การและสามารถอธิบาย
ความหมาย วัตถุประสงค2 ไดหรือไม=
2) ผูเขาร=วมโปรแกรมฯ มีความรูเกี่ยวกับ
การใชทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
สถานการณ2หรือไม=
1) ผู เขาร= ว มโปรแกรมฯ สามารถสราง แบบประเมิน
ผลงานภายใต Proble, Based Learing ผลงาน
ที่นําความรูภาคทฤษฎีไปสู=กระบวนการ
ในภาคปฏิบัติได และสามารถต=อยอด
ไปสู=การปฏิบัติงานจริงเพื่อใหเกิดทักษะ
การสื่อสารไดหรือไม= เพียงใด

ภายใตขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิ ง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ตั้งแต=ขั้นตอนการตรวจสอบกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีของงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การิเคราะห2บทสนทนา การร=างรูปแบบสถานการณ2
และบทสนทนาเชิงผลได การสัมภาษณ2เชิงลึกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกรูปแบบการ
เจรจาที่เหมาะสม และการใหผูทรงคุณวุฒิตรวจ IOC จนกระทั่งไดบทสนทนาที่เหมาะสมเพื่อนํามา
สังเคราะห2ขึ้นรูปและร=างเปนโปแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาฯ ผูวิจัยจึงดําเนินการขั้ นตอนที่ 2 เพื่อนําโปรแกรมไปดําเนินการตรวจสอบและ
ทดลองใชต=อไป
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ขั้นตอนที่ 2 การใชโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
จากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ทําใหไดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ที่เบื้องตนที่มีความสอดคลองกับความตองการและสภาพจริงในบริบทของการเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารของพนักงานบริหาร อันเปนพื้นฐานสําหรับการนํามาออกแบบการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
ของพนักงานบริหารงานลูกคา ซึ่งในขั้นตอนนี้ประกอบดวย ส=วนที่ 1 การจัดทํารายละเอียดเอกสาร
ประกอบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ
เพื่อนําไปใชประกอบการทดลองโปรแกรมภาคสนาม ส=วนที่ 2 ผลการสรางรายละเอียดโปรแกรม
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ และส=วนที่ 3 ผล
การตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
ส3วนที่ 1 จัดทํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา และจัดทําเอกสาร คู=มือเพื่อใชประกอบ
โปรแกรม สื่ออินโฟกราฟฟ`ค (Info Graphic) ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได จัดทําแบบ
ประเมินความรู และแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมฯ
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจัดทํารายละเอียดโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารฯ ที่ผ=านการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีแลว ซึ่งการจัดทํารายละเอียด
โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารฯ ผูวิจัยประยุกต2
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบสําหรับการจัดทํารายละเอียดโปรแกรม ดังต=อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปPจจัยนําเขา (Input) คือ การเตรียมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2มาใชออกแบบโปรแกรม คือ การเรียนรูในวัยผูใหญ= (Adult Learning) ของ
โนวล2, โฮลตัน และ สวันสัน (Knowles, Holton & Swanson, 2005) กล=าวว=าผูใหญ= 1) ตองรูว=า
ทําไมตนเองตองเรียนรูเรื่องดังกล=าวหรืออีกนัยคือผูใหญ=ตองรูถึงประโยชน2ที่เกิดจากการเรียนรูสิ่งนั้น
2) ผูใหญ=ตองการตัดสินใจดวยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ตองเป`ดโอกาสให
ผูใหญ=รับผิดชอบตัวเองโดยมีส=วนร=วมในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 3) ประสบการณ2ของ
ผูใหญ=มีมากกว=าเด็ก ซึ่งเปนประสบการณ2ที่มีคุณค=าและสามารถนํามาใชเปนประโยชน2กับกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2 4) ผูใหญ=มีความตองการที่จะเรียนรูเมื่อเห็นว=ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ2กับ
ชีวิตหรือมีประโยชน2ที่ไดรับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 5) เปšาหมายการเรียนรูของผูใหญ=
ต=างจากเด็ก เนื่องจากผูใหญ=มองว=าการเรียนรูคือการช=วยพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น
และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรูของผูใหญ= มาจากตนเองหรือเปนแรงจูงใจภายในเปนหลัก
สําหรับการออกแบบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาในอุตสาหกรรมโฆษณา ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเชิงสังคม
(Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซึ่งเปนทฤษฎีหนึ่งในกลุ=มทฤษฎีการ
เรียนรูแบบเนนปƒญญา (Cognitive Learning Theory) ที่มองว=ามนุษย2มีปƒญญา ความคิด และ
ความรูสึก ซึ่งเปนปƒจจัยภายในที่กําหนดพฤติกรรมของคน ส=วนปƒจจัยภายนอกเปนเพียงปƒจจัยเอื้อให
เกิดพฤติกรรมไม=ไดเปนสาเหตุห ลัก และการเสริมแรงก็เ ปนเพีย งปƒจจัยจูงใจใหคนแสดงพฤติกรรม
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เท=านั้น ซึ่งแบนดูราเชื่อว=าคนส=วนใหญ=เรียนรูพฤติกรรมผ=านการสังเกตจากตัวแบบทั้งสิ้น ซึ่งคือ ตัว
แบบที่เปนคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบที่เปนสัญลักษณ2 (Symbolic Model)
อย=างไรก็ตามทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาเปน
สิ่งสําคัญที่ ตองทําใหเกิดความตองการในการเรี ยนรู ซึ่งการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในองค2การนั้น ผูวิจัยประยุกต2แนวคิดของ ร็อบบินส2 (Robbins, 1989) ที่กล=าวว=ากระบวนการ
ใชตัวแบบเพื่อก=อใหเกิดการเรียนรูมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการสรางความสนใจ
(Attention Processes) คือบุคคลจะเรียนรูจากตัวแบบเมื่อเขายอมรับนับ และมีความสนใจใน
ลักษณะบางอย=างที่เปนจุดเด=น 2) กระบวนการเรียนรู (Mastery Processes) เพื่อสรางความทรงจํา
เปนขั้นตอนที่บุคคลจะเรียนรูจากตัวแบบ มากหรือนอยนั้นขึ้นอยู=กับอิทธิพลของการกระทําของตัว
แบบที่ทําใหบุคคลผูเลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของตัวแบบไวในความทรงจํา 3) ขั้นตอนการ
เลียนแบบพฤติกรรม (Echoing Processes) เปนการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบที่สังเกตมา โดย
เลือกแสดงพฤติกรรมที่เห็นว=าเหมาะสมกับสถานการณ2 และ 4) ขั้นการรักษาพฤติกรรม (Retention
Processes) โดยบุคคลจะไดรับแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรม เช=น ไดรับแรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล
ซึ่งทําใหเกิดความพึง พอใจก็จ ะแสดงพฤติก รรมซ้ํา และแสดงพฤติก รรมบ=อ ยขึ้น เพื่อ เก็บ รัก ษา
พฤติกรรมนั้นติดตัวไป
รวมถึง นํา แนวคิด เกี่ย วกับ การรับ รู (Perception) ของเชอร2เมอร2ฮอร2น ฮั้นท2 และ
ออสบอร2น(Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1982) ที่กล=าวถึงกระบวนการรับรูที่ประกอบดวย
ขอมูล การยอมรับ การจัดระเบียบ การตีความ การกระทํา โดยบูรณาการร=วมกับ
การเรียนรูในรูปแบบของการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ หรือที่เรียกว=า Action Learning Activities
ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท2 (Reg Revans, 2011) ผ=านกิจกรรมที่ผูวิจัยเตรียมไว ในรูปแบบของ
โจทย2หรือคําถาม (Problem Based Learning) และใหผูเขาอบรมระดมความคิดสรางพัฒนาต=อยอด
เปนผลงานของตนเองหรือที่เรียกว=า Project Based Learning
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารซึ่ง
ผูวิจัยสังเคราะห2มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงจากการ
สัมภาษณ2เชิงลึกผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ทําใหไดมาซึ่งขั้นตอนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ ที่ประกอบดวย กระบวนการที่ 1 การเตรียมการ
ความรูและประเมินความรูก=อนการทดลอง (Preparing & Pre-test Knowledge: PPK) มีลักษณะ
เปนการเตรียมการก=อนการฝกอบรม ทั้งเนื้อหาสาระขององค2ความรูที่เกี่ยวของ เอกสารและสื่อต=างๆ
ที่ใชประกอบการฝกอบรม เช=นสื่ออินโฟกราฟฟ`คการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได กระบวนการและ
รูปแบบของการฝกอบรม การจัดหาผูเชี่ยวชาญที่ เหมาะสม สถานที่การดํ าเนินการฝกอบรม และ
งบประมาณต=างๆ รวมถึงประเมินความรูและทักษะดานการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคาก=อน
การฝ กอบรม กระบวนการที ่ 2 คือ การปรับ องค2ค วามรู เบื ้อ งตนใหเท= าเทีย มกัน (Preliminary
Knowledge Adjustment: PKA) มีลักษณะเปนการฝกอบรมเขม (Intensive Training Course) ที่
เนนความรู ทักษะ และทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได โดยผูวิจัยบูรณาการ
การเรียนรูแบบดั้งเดิมโดยผูเรียนรูเปนฝnายรับขอมูล ซึ่งประกอบดวยการปฐมนิเทศ การอ=าน เอกสาร
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ประกอบโปรแกรม และศึกษาจากสื่ออินโฟกราฟฟ`ค การเรียนรูจากการฟƒงบรรยาย การเรียนรูจาก
ประสบการณ2ตรงของบุคคลตนแบบ และการจดบันทึก
ส=วนกระบวนการที่ 3 คือการฝกฝนและนําความรูไปประยุกต2ใชประโยชน2 (Practicing
and Utilizing Knowledge: PUK) มีลักษณะเปนการมอบหมายงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับ
การประยุกต2ใชทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง โดยใหเกิดการเรียนรูผ=านการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย
มีรูปแบบการเรียนรู คือ การลงมือปฏิบัติจริงการจําลองประสบการณ2จริง การนําเสนอในรูปแบบการ
แสดงละคร และการมีส=วนร=วมในการอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน รวมถึงการจดบันทึก และ
กระบวนการที่ 4 การประเมินความรูและทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge
and Skill: PAKS) มีลักษณะเปนการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใชความรูสู=การปฏิบัติ
ประกอบดวย การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การระดมสมองในการร=วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การบันทึกสังเกตการณ2
ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิต (Output) หลังจากที่ผูเขาร=วมโปรแกรมฯ ผ=านการกระบวนการหรือ
รูปแบบการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดแลวส=งผลใหพนักงานบริหารงานลูกคา
เกิดทักษะการสื่อสารดานการพูด ทักษะดานการเขียน ทักษะดานการใชภาษากาย และทักษะการฟƒง
ขั้นตอนที่ 4 ผลลัพธ/ (Outcome) คือ การที่พนักงานบริหารงานลูกคามีทักษะการ
สื่อสาร และนําไปประยุกต2ใชในกิจกรรมการทํางานไดอย=างมีประสิทธิภาพ เปนพนักงานบริหารงาน
ลูกคาที่มีความเปนเลิศในการทํางาน
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการสรางรายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ ประกอบดวย สื่ออินโฟกราฟฟ`ก
การเจรจาเชิงผลได ซึ่งสังเคราะห2มาจากการสัมภาษณ2เชิงลึกผูเชี่ยวชาญ รวมถึงเอกสารประกอบ
โปรแกรมที่ผูวิจัยร=างขึ้นจากกรอบแนวคิดและทฤษฎี โดยผ=านการตรวจสอบและการเสนอแนะจาก
อาจารย2ที่ปรึกษา ซึ่งทําใหไดโปรแกรมเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาฯ รวมถึงสื่ออินโฟกราฟฟ`คฯ ะเอกสารประกอบโปรแกรมตนแบบ และแบบ
ประเมินต=างๆ เพื่อนําไปตรวจสอบและปรับปรุงในส=วนที่ 2 ต=อไป สําหรับในส=วนนี้ ผูวิจัยนําเสนอ
รายละเอียดของโปรแกรม ประกอบดวย 1. ภาคทฤษฎี โดยผ=านกระบวนการฝกอบรมแบบบรรยาย
แบบอภิปรายกลุ=ม ในลักษณะเปนการเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาฯ 2. ภาคปฏิบัติโดยผ=านกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ ซึ่งเปนการ
เรียนรูผ=านกิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิด รวมถึง การวางแผน กระระดมสมอง การฝกทักษะการพูด
ทักษะการฟƒง ทักษะการเขียน และเอกสารประกอบโปรแกรม มีรายละเอียดดังนี้
ส3วนที่ 2 ผลการสรางรายละเอียดโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ
ผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ ประกอบดวย 1) ภาคทฤษฎี เพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ 2) ภาคปฏิบัติ โดยผ=านกระบวนการเรียนรู
แบบลงมือปฏิบัติผ=านกิจกรรมที่สอดแทรกแนวความคิด โดยมีรายเอียดดังนี้
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1. ภาคทฤษฎี หรือ การจัดความรู (Programmed Knowledge) เพื่อเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ ทั้งนี้ในการออกแบบรายละเอียด
ของโปรแกรมที่เปนทางดานเนื้อหาความรูเชิงทฤษฎี เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ2การทํางานจริง
ของพนักงานบริหารงานลูกคา คือ การรับบรีฟจากลูกคา การเตรียมบรีฟ การบรีฟงานฝnายสรางสรรค2
งานโฆษณา การประชุมภายใน และการนําเสนองานลูกคา ซึ่งตองประยุกต2ใชทักษะการสื่อสาร ทั้ง
ดานทักษะการพูด ทักษะการเขียน ทักษะการฟƒง และทักษะการใชภาษากาย โดยใชกระบวนการ
เรียนรูที่ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ การอ=านเอกสารประกอบโปรแกรม และศึกษา
จากสื่ออินโฟกราฟฟ`ค การเรียนรูจากการฟƒงบรรยาย การเรียนรูจากประสบการณ2ตรงของบุคคล
ตนแบบ และการจดบันทึก มีรายละเอียด ดังนี้
กระบวนการที่ 1 การเตรีย มการความรู และประเมิน ความรู ก3อ นการทดลอง
(Preparing & Pre-test Knowledge) มีลักษณะเปนการเตรียมการก=อนการฝกอบรม ทั้งเนื้อหา
สาระขององค2ค วามรู ที่ เ กี่ ย วของ เอกสารและสื่ อ ต= า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ดานทั ก ษะการสื่อสาร เพื่อใช
ประกอบการฝกอบรม กระบวนการและรูปแบบของการฝกอบรม การจัดหาผูเชี่ยวชาญที่ดานการ
สื่อสารองค2การ สถานที่การดําเนินการฝกอบรม และงบประมาณต=างๆ รวมถึงประเมินความรูและ
ทักษะดานการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคาก=อนการฝกอบรม โดยหัวหนางานหรือผูเชี่ยวชาญ
เปlาหมายของการเตรียมความรู
เนื้อหาสาระ องค2ความรูที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร และการเจรจาต=อรอง สื่อการสอน
ในรูปแบบอื่นๆ รูปแบบการอบรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับการทํางานของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา กิจ กรรมระหว=างการฝ กอบรม สรรหาวิทยากรผูเชี่ย วชาญ รวมถึง วันเวลา สถานที่การจั ด
ฝกอบรม และงบประมาณที่เหมาะสม
สิ่งที่ไดจากการจัดเตรียม
1. ชุดการเรียนรู 2 ชุด ประกอบดวย ชุดการเรียนรูดานทักษะการสื่อสาร และชุดการ
เรียนรูดานทักษะการเจรจาต=อรอง
2. สื่ออินโฟกราฟฟ`คทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
3. รูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบดวย การระดมสมอง การอภิปรายกลุ=ม
4. วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารองค2การและการเจรจาต=อรอง
5. รูปแบบกิจกรรม เกมส2 เสริมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต=อรอง
6. ชุดประเมินความรู ดานทักษะการสื่อสาร
กระบวนการที่ 2 การปรับองค/ค วามรู เบื้องตนใหเท3า เทีย มกัน (Preliminary
Knowledge Adjustment) เนื่องจากพนักงานบริหารงานลูกคามีความหลากหลายในดานองค2
ความรูและทักษะการสื่อสาร จําเปนตองปรับพื้นฐานความรูดานการสื่อสารใหอยู=ในระดับที่ใกลเคียง
กันที่สุด ผูวิจัยบูรณาการเทคนิคการพัฒนาดวยการฝกอบรมเขม โดยบูรณาการการเรียนรูแบบดั้งเดิม
ที่เนนความรู ทักษะ และทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ประกอบดวย
เปนการฝกอบรมเขมที่เนนความรู ทักษะ และทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได ประกอบดวย การปฐมนิเ ทศ การเรีย นรู สื่อ มัล ติมีเ ดีย (Multi-media) การเรียนรูจาก
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ประสบการณ2ตรงของบุคคลที่ชื่นชอบ การเรียนรูจากการฟƒงบรรยาย และการเรียนรูจากเอกสารคู=มือ
ประกอบโปรแกรม โดยพัฒนาเปนโมเดลการเรียนรูแบบ MILD Model
เปlาหมายของการเรียนรู
การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรูจากกลุ=ม (Group Learning)
เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ และทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ทั้งดาน
ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน
(Writing Communication Skills) ทักษะการฟƒง (Listening Skills) และทักษะการสื่อสารโดยภาษา
กาย (Nonverbal Communication Skills) เพื่อมุ=งสู=ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
สิ่งที่ไดจากการเรียนรู
1. องค2ความรู ที่เ กี่ย วกั บการสื่อสารและการเจรจาต=อรอง เพื่ อมุ= งสู= การเสริ มสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
2. แนวคิด มุมมอง ทั ศนคติของการเปนพนั กงานบริห ารงานลู กคา ที่ มีทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
3. วิธีการคิด การนําเสนอ และกระบวนการทํางานร=วมกับทีมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ=งสู=
การเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ตารางที่ 19 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ กระบวนการที่ 2
กิจกรรม
การปฐมนิเทศ

การศึกษาจาก
การเรียนรูสื่อ
มัลติมีเดีย และ
การเรียนรูจาก
เอกสารคูม= ือ
ประกอบ
โปรแกรม
การเรียนรูจาก
ประสบการณ2
ตรงของบุคคลที่
ชื่นชอบ การ
เรียนรูจากการ
ฟƒงบรรยาย

รายละเอียด
อธิบายวัตถุประสงค2ของโปรแกรม
การเตรียมความพรอม การละลาย
พฤติกรรม การสราง และ
สัมพันธภาพที่ดตี =อกัน รวมถึง
การศึกษาจากเอกสารประกอบโปรแกรม
ศึกษาดวยตนเอง ประกอบการ
บรรยายจากผูเชี่ยวชาญ

องค/ประกอบหลัก
ระยะเวลา
1. วิ ท ยากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการ 30 นาที
จัดการอบรม ที่มีทักษะการสื่อสาร จูงใจ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2
2. สื่อการเรียนรูที่น=าสนใจ
3. เอกสารประกอบการเรียนรู
1. คู=มือการเรียนรู “การสื่อสารและการ 60 นาที
เจรจาต=อรอง”
2. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
สื่อสารและการเจรจาต=อรอง
3. อินโฟกราฟฟ`กทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได
4. การจดบันทึกเพื่อสั่งสมประสบการณ2
เรียนรูความสําคัญของการสื่อสาร 1. กรณีศึกษา (Case Studies) ธุรกิจที่ 90 นาที
เรียนรูรูปแบบและแนวทางการประยุกต2 ใชบริการในอุตสาหกรรมโฆษณา
ใชทักษะการสื่อสารที่เปนเลิศผ=าน 2. ประสบการณ2จากผูมีส=วนไดส=วนเสีย
ผูมีประสบการณ2 ทั้ง 3 มิติคือ ลูกคา (Stakeholder) ในอุตสาหกรรมโฆษณา
ผูอํานวยการกลุ=มงานบริหารงาน
3. การจดบันทึกเพื่อสั่งสมประสบการณ2
ลูกคา และผูอํานวยการฝnายสรางสรรค2 ดานทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
งานโฆษณา รวมถึงอภิปราย วิเคราะห2 ผลได
วิพากษ2 ดานการสื่อสารองค2การ
และฟƒงบรรยายจากผูเชี่ยวชาญ
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2. ภาคปฏิบัติ เปนขั้นตอนที่ผ=านกระบวนการเรียนรูแบบ Action Learning Activities
ซึ่งมีการเรีย นรู ใน 2 กระบวนการคือ กระบวนการที่ 3 การฝ กฝนและนําความรูไปประยุกต2ใช
ประโยชน2 (Practicing and Utilizing Knowledge) และ กระบวนการที่ 4 การประเมินความรูและ
ทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill) โดยใชการเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติ ผ=านโจทย2หรือปƒญหา ที่ผูวิจัยมอบหมายใหผูเขาอบรมร=วมกันคิด หรือรูปแบบโจทย2หรือ
ปƒญหา เพื่อใหไดผลงานหรือโครงการออกมา แลวทําการประเมินผลจากการต=อยอดการใชความรูหรือ
ทักษะผ=านโครงการหรือผลลัพธ2 การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการร=วมกันทํางานเปนทีม
การวิพากษ2อย=างสรางสรรค2ในกิ จกรรมการเรีย นรู โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนและรูปแบบการ
พัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
กระบวนการที่ 3 การฝoกฝนและนําความรูไปประยุกต/ใชประโยชน/ (Practicing
and Utilizing Knowledge) เมื่อพนักงานบริหารงานลูกคาผ=านกระบวนการปรับองค2ความรู
เบื้องตนใหเท=าเทียมกันแลว ผูวิจัยบูรณาการกระบวนการเรียนรูร=วมกันแบบกลุ=มผ=านโครงการที่ไดรับ
มอบหมายใหเกิดเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจ ริง โดยมอบหมายงานที่ส อดคลองกับสถานการณ2การ
ทํางานจริงเพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกต2ใชทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคา ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการเรียนรู ดวยการมีส=วนร=วมในการอภิปราย การ
จําลองประสบการณ2จริง การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง และการนําเสนอในรูปแบบการแสดง
ละครหรือบทบาทสมมติ ผ=านโจทย2หรือปƒญหาที่ผูวิจัยกําหนดให แลวใหผูเขาอบรมร=วมกันสรางสรรค2
ผลงานขึ้นมา โดยพัฒนาเปนโมเดลการเรียนรูแบบ DLSR Model
เปlาหมายของการเตรียมความรู
เปนการฝกฝนใหเกิดความรูและทักษะ (Practicing Knowledge and Skills) และ
นําเอาความรูไปประยุกต2ใชใหเกิดทักษะ (Utilizing to Skills)
สิ่งที่ไดจากการเรียนรู
1. วิธีการคิดและการปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
2. ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ทั้งดานการสื่อสารโดยการพูด การสื่อสาร
โดยการเขียน การสื่อสารโดยการภาษากาย และดานการฟƒง
3. ประยุกต2ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดตามสถานการณ2อย=างเหมาะสม
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ตารางที่ 20 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ กระบวนการที่ 3
กิจกรรม
Integrated Group
Action Learning
Based on Project
Assignment

รายละเอียด
บูรณาการกระบวนการเรียนรูร=วมกันแบบ
กลุ=มผ=านโครงการที่ไดรับมอบหมาย
(Integrated Group Action Learning
Based on Project Assignment) โดย
มอบหมายโครงการทีส่ อดคลองกับ
สถานการณ2การทํางานจริงโดยการใช
สถานการณ2จําลอง โดยจําลองสถานการณ2
การรับบรีฟจากลูกคา เพื่อฝกฝนทักษะการ
ฟƒง ทักษะการเขียน จําลองสถานการณ2การ
นําเสนอผลงานลูกคา เพื่อฝกฝนทักษะการ
พูด ทักษะการใชภาษากาย และทักษะการ
ฟƒง ร=วมกับการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อให
พนักงานบริหารงานลูกคาลงมือฝกฝนและ
ประยุกต2ใชองค2ความรูจริงๆ นอกจากนั้น
มอบหมายใหพนักงานระดมสมองร=วมกัน
เพื่อแลกเปลีย่ นความรูโดยการใหคนควา
รูปแบบการสนทนาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ2ต=างๆ ของกระบวนการทํางาน
จริงของพนักงานบริหารงานลูกคา ใน
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ แลว
นําเสนอผลงานที่ศึกษาคนความา

องค/ประกอบหลัก
ระยะเวลา
1. โครงงานที่มีความทา
3 ชั่วโมง
ทาย น=าสนใจ สอดคลอง
กับบริบทของการปฏิบัติ
งานจริง และเปนสิ่งที่
สามารถนําไปประยุกต2ใช
ไดจริงในการดําเนิน
กิจกรรมหรือปฏิบตั ิ
ภารกิจในองค2การ
2. วิทยากรและวิทยากร
ร=วมมีความเชี่ยวชาญใน
การเปนผูใหคําแนะนํา
และการใหผลสะทอนกลับ
3. การวิพากษ2อย=าง
สราง สรรค2

กระบวนการที่ 4 การประเมินความรูและทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment
of Knowledge and Skill) มีลักษณะเปนการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใชความรูสู=การ
ปฏิบัติ ประกอบดวย การประเมินผลดานทักษะการพูด ทักษะการใชภาษาท=าทาง ทักษะการเขียน
และทักษะการฟƒง โดยผูเชี่ยวชาญ ผ=านผลของโครงการที่ไดรับมอบหมาย และการนําเสนอผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติก าร และการบัน ทึก สัง เกตการณ2 ที่ป ระยุก ต2มาจากแนวคิดของเคิร2กแพททริค
(Kirkpatrick, 1987) มีการประเมินผูเขาอบรม 3 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของ
กลุ=มทดลองต=อโปรแกรม 2) แบบประเมินความรูเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา และ 3) แบบประเมินทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหาร งานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
เปlาหมายของการเรียนรู
การประเมินผลตามผลงานของการดํ าเนินการ โดยผ= านกระบวนการประเมินจาก
รูปแบบของโจทย2หรือปƒญหาที่กําหนดใหซึ่งประกอบดวย การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการ
ร=วมกันทํางานเปนทีม การวิพากษ2อย=างสรางสรรค2ในกิจกรรมการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ และการ
บันทึกสังเกตการณ2
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สิ่งที่ไดจากการเรียนรู
1. ผลเชิงประจักษ2ผ=านกระบวนการเรียนรูจากโจทย2หรือปƒญหาที่กําหนด
2. สามารถวัดประเมินผลความรูและทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ของ
พนักงานบริหารงานลูกคา ผ=านกระบวนการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และนําเสนอผลการปฏิบัติ
3. การประยุกต2ความรูที่ไดไปสู=กระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถวิพากษ2ไดอย=างมี
ประโยชน2
ตารางที่ 21 รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมฯ กระบวนการที่ 4
กิจกรรม
การประเมิน
ความรูและทักษะ
หลังการทดลอง

การมีส=วนร=วมใน
กิจกรรมและ
การนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน

รายละเอียด
องค/ประกอบหลัก
ระยะเวลา
ประเมิน ทบทวน และสรุปผลการ 1. พี่เลี้ยงประจํากลุ=ม
1 ชั่วโมง
ประยุกต2ใชความรูสู=ภาคปฏิบัติ
2. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให
คําแนะนํา และ Feedback
3. การจดบันทึกเพื่อสั่งสมประสบการณ2
4. แบบประเมินทั้ง 2 แบบในช=วงหลังการ
พัฒนาเสร็จสิ้น
นําเสนอผลงานจากกิจกรรม
1. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรือ่ งการ 1 ชั่วโมง
โครงการทีไ่ ดรับมอบหมายซึ่ง
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ให
สอดคลองกับงานของพนักงาน
คําแนะนํา และFeedback
บริหารลูกคา ดานการใชทักษะ
2. เอกสารประกอบโปรแกรม
การพูด การฟƒง การเขียน และ
3. การบันทึกการเรียนรู
ทักษะการใชภาษากาย
4. แบบประเมินทักษะทั้ง 4 ดานช=วงหลัง
การพัฒนาเสร็จสิ้น

จากกระบวนการทั้ง 4 กระบวนการของการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ที่ประกอบดวย กระบวนการที่ 1 การเตรียมการความรู
และประเมินความรูก=อนการทดลอง กระบวนการที่ 2 การปรับองค2ความรูเบื้องตนใหเท=าเทียมกัน
กระบวนการที่ 3 การฝกฝนและนําความรูไปประยุกต2ใชประโยชน2 และกระบวนการที่ 4 การประเมิน
ความรูและทักษะหลังการทดลอง นั้นสามารถอธิบายไดดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงกระบวนการเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ งผลไดของพนั ก งาน
บริหารงานลูกคา
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การสรางรายละเอียดโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ โดยแบ=งออกเปน 1) ภาคทฤษฎี เพื่อการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ 2) ภาคปฏิบัติโดยผ=านกระบวนการเรียนรู
แบบ Action Learning Activities ซึ่งเปนการเรียนรูผ=านกิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิด ผูวิจัยยังได
จั ด สรางรายละเอี ย ดเอกสารประกอบโปรแกรมเพื่ อนํ า ไปใชในขั้ น ตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม อันไดแก= ชุดการเรียนรู จํานวน 1 เล=ม และชุดสื่ออินโกราฟฟ`คการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได 1 เรื่อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลการสรางรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ
ชุดที่
ชื่อเอกสาร
วัตถุประสงค/ของเอกสาร
ขอบข3ายเนื้อหา
เพื่อใหผูศึกษาชุดการเรียนรู -ความหมายและความสําคัญ
1 1.1 การสื่อสาร
องค2การ

มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
ของการสื่อสารองค2การและ
สามารถนําไปประยุกต2ใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายไดเปน
อย=างดี

-วัตถุประสงค2ของการสื่อสาร
- องค2ประกอบของการสื่อสาร
-รูปแบบและกระบวนการสื่อสารใน
องค2การ
-บทบาทของผูส=งสารและผูรับสาร
-ประเภทของการสื่อสาร
-วิธีการสื่อสาร
- ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral
Communication Skills)
ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing
Communication Skills)
ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย
(Nonverbal Communication Skills)
ทักษะการฟƒง (Listening Skills)
ปƒญหาและอุปสรรคของการสื่อสารใน
หน=วยงาน
1.2 การเจรจาต=อรอง เพื่อใหผูศึกษาชุดการเรียนรูมี -ความหมายและความสําคัญ
(Negotiation)
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
-ทฤษฎีในการเจรจาต=อรอง
หลักการ แนวคิด ของการ
-กระบวนการและขั้นตอนในการเจรจา
เจรจาต=อรองเบื้องตนและ
ต=อรองแบบผสมผสาน
สามารถนําไปประยุกต2ใชใน
-การวางแผนในการเจรจาต=อรอง
การปฏิบัติงานในหนาที่ทไี่ ดรับ -ลักษณะของการเปนนักเจรจาต=อรองที่ดี
มอบหมายไดเปนอย=างดี
-สถานการณ2การเจรจาเชิงผลได
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ตารางที่ 22 ผลการสรางรายละเอียดเอกสารประกอบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ (ต=อ)
ชุดที่
ชื่อเอกสาร
วัตถุประสงค/ของเอกสาร
ขอบข3ายเนื้อหา
2 สื่ออินโฟกราฟฟ`คการ เพื่อใหผูศึกษาชุดสื่ออินโฟฟก ตัวอย=างบทสนทนาตามสถานการณ2การ
สื่อสารเพื่อการเจรจา ราฟฟ`คมีความรูและทักษะการ
เชิงผได
สื่อสาร เพื่อนําไปประยุกต2ใช
ในสถานการณ2การปฏิบัติงาน
จริง

ทํางานของพนักงานบริหารงานลูกคา
ประกอบดวย สถานการณ2การรับบรีฟจาก
ลูกคา การเตรียมบรีฟ การบรีฟงานฝnาย
สรางสรรค2งานโฆษณา การประชุมภายใน
และการนําเสนองานลูกคา

ส3วนที่ 3 ผลการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ โดยการหาค=าความเที่ยงตรงของโปรแกรมฯ
จากผูทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยใชหลักค=าสัมประสิทธิ์แคปปาของฟลิสส2 (Fleiss's Kappa) มีขอคําถาม
ทั้งสิ้นจํานวน 16 ขอ ผลการวิเคราะห2พบว=าไดว=า ค=าสูงสุดที่เปนไปไดคือ 0.64 หมายถึงผูทรงคุณวุฒิ
ทุกฝnายเห็น ตรงกัน หมดโดยมีร ะเบีย บวิธีวัด ความเห็น พองตองกัน ซึ่ง ใชในการตรวจสอบความ
สอดคลอง (Consistency) เชิงเนื้อหาของโปรแกรม ในรายการประเมินดานความเปนประโยชน2 ดาน
ความเปนไปได ดานความสมเหตุสมผล และดานความถูกตองแม=นยํา แสดงว=าเนื้อหาและการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมมีความสอดคลองกันอยู=ในเกณฑ2ดี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําโปรแกรมที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความ
สอดคลองเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิค การหาค=า สัม ประสิทธิ์แคปปา ของฟลิส ส2 (Fleiss’s Kappa
Coefficient ) ซึ่งเปนการใชวัดความเห็นพองตองกันสําหรับขอมูลที่ไดจากการวัดเชิงจําแนกประเภท
โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับร=างของโปรแกรม ไปขอคําแนะนําจากอาจารย2ที่ปรึกษาการวิจัย
และปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมตามขอเสนอแนะ จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยทํา
หนังสือแนะนํา ตัว และขอความอนุเ คราะห2ใ นการตรวจสอบเครื่อ งมือ วิจัย จากบัณ ฑิต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห2ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองระหว=าง
โปรแกรมกับวัตถุประสงค2การวิจัย และความเหมาะสมของภาษาที่ใช รวมถึงการตรวจสอบความ
สอดคลอง (Consistency) ตามเทคนิค แคปปา ของฟลิสส2เพื่อผูวิจัยจะไดนําไปปรับปรุงแกไขก=อนนํา
โปรแกรม ไปทดลองใชจริงในภาคสนาม
สําหรับการใชสถิติแคปปาสําหรับกรณีมีผูประเมิน 3 คนขึ้นไป นั้น ฟลีสส2 (Fleiss,
1971)ไดพัฒนาสถิติแคปปาสําหรับการประเมินที่มีผูประเมิน ตั้งแต= 3 คนขึ้นไป ที่เรียกว่ํา สถิติฟลิสส2
แคปปา(Fleiss’s Kappa Statistic) โดยค่ําสูงสุดที่เปนไปได คือ 1.0 หมายถึง มีความเห็นพองตองกัน
ทุกฝnายโดยมีระเบียบวิธีวิจัยวัดความเห็นพองตองกันระหว=างกลุ=มผูประเมิน ในเรื่องของการวัดเชิง
จําแนกที่มีระดับการวัดอยู=ในมาตรานามบัญญัติ โดยผูประเมินทั้งสองฝnายไดมีการจําแนกขอมูลชุด
เดียวกันจํานวน N ตัวอย=าง ออกเปน 2 ประเภท และเปนเหตุการณ2ที่ไม=เกิดร=วมกัน
เกณฑ2การพิจารณาระดับความสอดคลองของสถิติแคปปา เปนเกณฑ2การพิจารณา
ระดับความสอดคลองของสถิติแคปปาตํามแนวทางของ แลนดิส และ ค็อช (Landis and Koch,
1977) ดังแสดงตามตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 เกณฑ2การพิจารณาระดับความสอดคลองของสถิติแคปปาตามแนวทางของ แลนดิส และ
ค็อช
ระดับความสอดคลองระหว3างผูประเมิน
ค3าสถิติแคปปา
0.81-1.00

ความสอดคลองดีมาก (Almost Perfect)

0.61-0.80

ความสอดคลองดี (Substantial)

0.41-0.60

ความสอดคลองปานกลาง (Moderate)

0.21-0.40

ความสอดคลองพอใช (Fair)

0.00-0.20

ความสอดคลองเล็กนอย (Slight)

นอยกว=า 0.00

ไม=มีความสอดคลอง (Poor)

ที่มา: ประสพชั ย พสุ น นท2 , “การประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น ระหว= า งผูประเมินโดยใชสถิติแคปปา,”
วารสารวิชาการศิลปะศาสตร/ประยุกต/ 8, 1 (2558): 8.
สามารถใชสูตรไดดังนี้

KF = Pa - Pe
1 - Pe

โดยมีค่ําสถิติที่อธิบายคือ
Pa = ค=าสัดส=วนที่ k Raters ที่มีความเห็นสอดคลองกัน
Pe = ค=าส=วนที่ k Raters ที่มีความสอดคลองกันโดยบังเอิญ
โดยมีระดับของความสอดคลองของขอคําถามที่ระดับ 1-5 คือ
ระดับ 5 มีความสอดคลองมากที่สุด
ระดับ 4 มาก
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 2 นอย
ระดับ 1 นอยที่สุด
จากนั้นจึงนําโปรแกรมไปทดลองใชในโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดฯ การวิจัยสถิติ Fleiss’s Kappa มีค่ําที่ 0.64 แสดงว=าผลการทดลองใชตัวชี้วัดสามารถ
ใชงานไดตามวัตถุประสงค2ของงานวิจัย
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห2สถิติ Fleiss’s Kappa
ผูทรงคุณวุฒิ
คําถามขอที่
1
2
3
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
12
0
0
0
13
0
0
0
14
0
0
0
15
0
0
0
16
0
0
0
Pa
0
0
Pe
0.00
0.00
KF

4
5
5
4
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
18
0.23

5
0
0
1
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
4
62
0.78

Si
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.88
0.65
0.64

จากศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ และมีการทดลองรวมถึงการวัดประสิทธิภาพของการใชโปรแกรมฯ
โดยผ=านกระบวนการดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ และขั้นตอนที่ 2 การทดลอง
โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ ดวยการ
ประยุกต2การใชเทคนิคการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสังเคราะห2วรรณกรรม
เทคนิคการวิจัยแบบการวิเคราะห2บทสนทนา (Conversation Analysis) เทคนิคการสัมภาษณ2เชิงลึก
(In-dept Interview) เพื่อร=างโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาฯ แลวนํารายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ ไปประเมินความสอดคลองโดยใชสัมประสิทธิ์ ฟลิสส2แคปปา
(Fleiss’s Kappa) สามารถมีค=าความสอดคลองอยู=ที่ 0.64 ถือว=าเปนค=าความสอดคลองดี (Substantial)
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาฯ อย=างเปนระบบเพื่อการพัฒนาใหเกิดเปนโปรแกรมฯ ที่สมบูรณ2ต=อไป

บทที่ 5
ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ผลการวิจัยในบทนี้ เปนการนําเสนอผลการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา กับกลุ0มเป1าหมายที่เปน
กลุ0มทดลองในภาคสนาม และผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ซึ่งผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดใน
ลักษณะการพรรณนาความประกอบขอมูล และรูปภาพประกอบ โดยแบ0งเปน 2 ส0วนประกอบดวย
1) ส0วนที่ 1 ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริ ห ารงานลู กคาในอุต สาหกรรมโฆษณา และ ส0 ว นที่ 2) ผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลการทดลอง
โปรแกรมเสริ มสร างทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได ของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งผูวิจัยอธิบายรายละเอียดของผลการทดลองและผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมตามลําดับ ดังนี้
ส)วนที่ 1 ผลการทดลองโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
หลังจากผูวิจัยใหผู เชี่ ย วชาญและทรงคุ ณ วุ ฒิ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม
เสริมสรางทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรม
โฆษณา โดยประเมินความสอดคลองโดยใชสัมประสิทธิ์ฟลิสส<แคปปา (Fleiss’s Kappa) จากผูทรงคุณวุฒิ
5 คน ไดค0าสูงสุดที่เปนไปไดคือ 0.64 หมายถึงทุกฝMายเห็นตรงกันหมด ผูวิจัยจึงไดกําหนดคนที่เปน
พนักงานบริหารงานลูกคารุ0นใหม0 เพื่อมาเขาโปรแกรมการทดลอง มีการแบ0งจํานวนคนออกเปนกลุ0ม
ทดลองเพื่อเขาร0วมทุกกระบวนการของโปรแกรมจํา นวน 12 คน และกลุ0มควบคุมที่เขาร0วมบาง
กระบวนการอีก 12 คน ทั้งนี้วัตถุประสงค<ของโปรแกรมเพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ดานทักษะการสื่อสารและทักษะการ
เจรจาต0อรอง ที่สอดคลองกับการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกคา ซึ่งมีองค<ประกอบของวิธีการ
สื่อสารที่ใชเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดประกอบดวย ดานการพูด ดานการเขียน
ดานการฟOง และดานการใชภาษากาย (ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ< และธีระวัฒน< จันทึก, 2559ก) เพื่อให
เกิดทั้งความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) ทั้งในดานองค<ความรูเชิงทฤษฎี และดานการนําไป
ประยุกต<ใชในการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานลูกคาที่เปนภารกิจหลักของพนังงานบริหารงานลูกคา
และเกิดการพัฒนาศักยภาพใหเปนพนักงานบริหารงานลูกคาที่ผลสําฤทธิ์สูง
ทั้งนี้วิธีการและขั้นตอนในการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนาพนักงาน
บริหารงานลูกคาภายใต 4Ps โมเดล ประกอบดวย 1) การเตรียมการความรูและประเมินความรูก0อน
การทดลอง (Preparing & Pre-test Knowledge: PPK) 2) การปรับองค<ความรูเบื้องตนใหเท0าเทียมกัน
(Preliminary Knowledge Adjustment: PKA) 3) การฝiกฝนและนําความรูไปประยุกต<ใชประโยชน<
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(Practicing and Utilizing Knowledge: PUK) และ 4) การประเมินความรูและทักษะหลังการ
ทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill: PAKS) ซึ่งเปนกระบวนการที่ครอบคลุมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผูวิจัยดําเนินการพัฒนาโปรแกรมฯ นี้ตั้งแต0เดือนพฤษภาคม 2559 มี
รายละเอียดดังต0อไปนี้
กระบวนการที่ 1การเตรียมการความรูและประเมินความรูก)อนการทดลอง (Preparing &
Pre-test Knowledge: PPK)
การดําเนินตามกระบวนการของโปรแกรมไดเริ่มขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โดย
ผูวิจัยโทรศัพท<หาผูบริหารบริษัทโฆษณาเพื่อติดต0อขอความอนุเคราะห<ใหช0วยส0งพนักงานบริหารงาน
ลูกคา เขาร0วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได” พรอม
ส0งจดหมายอิเล็กทรอนิกส<ถึงผูบริหารบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา อีกครั้งหนึ่งดวย ผูวิจัยไดรับความ
อนุเคราะห<จากบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา ส0งพนักงานบริห ารงานลูกคาเขาร0วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ผูเขาร0วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได
ลําดับที่
บริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา
จํานวนพนักงานบริหารงานลูกคาที่
เขาร0วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Media Event Design Co., Ltd.
1
2
Spa-Hakuhodo Co., Ltd.
2
2
Spin Work Co., Ltd.
3
3
J. WALTER THOMPSON THAILAND
4
4
Spartan Co., Ltd.
5
1
รวม
12
จากจํานวนพนักงานบริหารงานลูกคา ผูเขาร0วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน 12 คน
ขางตน จะเปนผูที่เขาสู0กระบวนการพัฒนาและเรียนรูทุกขั้นตอนของโปรแกรมฯ สําหรับพนักงาน
บริหารงานลูกคาที่เปนกลุ0มควบคุมนั้น ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะห< จากบริษัท เดนท<สุ (ประเทศไทย)
จํากัด จํานวน 12 คน เพื่อเขาร0วมกิจกรรมบางส0วน หลังจากที่ผูวิจัยไดรับการตอบรับเพื่อเขาร0วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากบริษัทต0างๆ ดังกล0าวขางตนแลว ผูวิจัยไดขอความร0วมมือจากหัวหนางาน
ระดับผูอํานวยการสายงานบริ ห ารงานลู ก ค า ให ช0 ว ยประเมิ น ทั ก ษะการสื่อสารของพนักงานบริหาร
ลูกคาในมิติดานทักษะการพูด ทักษะการฟOง ทักษะการเขียน รวมถึงทักษะการใชภาษากาย โดยผูวิจัย
ไดส0งแบบประเมิ น ซึ่ ง เปนส0 ว นหนึ่ ง ของร0 า งโปรแกรม ที่ ผ0 า นการตรวจสอบจากผู เชี่ ย วชาญและ
ทรงคุณวุฒิ และอาจารย<ที่ปรึกษา ดานความสอดคลอง ความเที่ยงตรง และความเหมาะสม โดยใช
สัมประสิทธิ์ฟลิสส<แคปปา (Fleiss’s Kappa) จากผูทรงคุณวุฒิ 5 คน นอกจากนั้น ผูวิจัยไดประเมิน
ความรูดานการสื่อสารก0อนเขาร0วมโปรแกรม ของพนักงานบริหารงานลูกคาทั้ง 2 กลุ0มคือ กลุ0มทดลอง
และกลุ0มควบคุม ดวยชุดประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารจํานวน 20 ขอคําถาม แบบเลือกตอบ
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(Multiple Choice Item) ชนิด 4 ตัวเลือก ซึ่งผลการประเมินระดับความรูดานการสื่อสาร ของ
ผูเขาร0วมโปรแกรมก0อนการทดลอง นั้นผูวิจัยจะนําเสนอรวมในขั้นตอนที่ 4 การประเมินความรูและ
ทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill: PAKS) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นความชัดเจนของระดับความรูทั้งก0อนทดลอง และหลังทดลองโปรแกรม
อย0างไรในขั้นตอนที่ 1 นี้ ผูวิจัยไดจัดเตรียมเอกสาร คู0มือประกอบโปรแกรม สื่ออินโฟ
กราฟฟ‚ คทั กษะการสื่ อสารฯ ที่ สั้ น กระชั บ น0 า สนใจและจู ง ใจให เกิ ด การเรี ย นรู ความยาวของสื่อ
ประมาณ 7 นาที เพื่อใช ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงสรรหาวิทยากรพิเศษที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการสื่อสาร และแขกรับเชิญที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทการทํางานของพนักงาน
บริหารงานลูกคาเพื่อเปนบุคคลตนแบบ (Role Model Person) เพื่อแบ0งปOนความรู ประสบการณ<
และสรางแรงบันดาลใจ ใหเห็นความสําคัญ ของการสื่อสาร และเกิดความตองการเรียนรูพัฒนาใหเกิด
ทักษะยิ่งๆ ขึ้น โดยผูวิจัยติดต0อเชิญแขกรับเชิญ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 1) ดร. ณรงค< ศรีเกรียงทอง
กรรมการผูจัดการ บริษัท โมเดิรน<คาส อินเตอร<เนชั่นแนล คอสเมติคส< จํากัด ในบทบาทที่เปนลูกคา
ใชบริการบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณาและมีปฏิสัมพันธ<กับพนักงานบริหารงานลูกคา 2) นายประธาน
วงศ<กิติถาวร ตําแหน0งผูอํานวยการอาวุโสฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา (Senior Creative Director)
บริษัท เดนท<สุ (ประเทศไทย) จํากัด และ 3) คุณอติชาต ถาวรมาศ ตําแหน0งผูอํานวยการกลุ0มงาน
บริหารงานลูกคา (Group Account Director) บริษัท สปาตัน จํากัด โดยผูวิจัยไดส0งวัตถุประสงค<
ของการสัมมนาเชิงปฏ…บัติการ แนวคําถาม และโทรอธิบายแขกรับเชิญล0วงหนาเพื่อใหทั้ง 3 คนเตรียม
ความพรอมดานองค<ความรู และแนวทางตอบคําถามไวล0วงหนาดวย นอกจากนั้นผูวิจัยไดคํานึงถึง
สถานที่จัด การสัม มนาฯ ที่เ อื้อ ต0อ การเดิน ทางได สะดวก ซึ่ง ผู วิจัย เลือกโรงแรมเอเซีย กรุงเทพ ที่
อยู0ใจกลางเมืองสามารถเดินทางไดสะดวกโดยรถไฟฟ1ามหานคร รถโดยสารประจําทาง หรือรถโดยสาร
ส0วนบุคคล

ภาพที่ 22 ชุดคู0มือประกอบโปรแกรม
กระบวนการที่ 2 การปรับองคBความรูเบื้องตนใหเท)าเทียมกัน (Preliminary Knowledge
Adjustment: PKA)
กระบวนการนี้เปนช0วงของการทดลองโปรแกรม ผูวิจัยดําเนินการทดลองโปรแกรมจริง
ในวันศุกร< ที่ 17 มิถุนายน 2559 สถานที่ หองปOกกิ่ง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ เวลา 08.00 น. กลุ0ม
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ทดลองซึ่งเปนพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา เริ่มเดินทางถึงสถานที่จัดงาน ผูวิจัย
แนะนําใหกลุ0มทดลองที่เดินทางถึงสถานที่จัดการอบรม ลงทะเบียน พรอมทานอาหารว0างที่โรงแรม
จัด เตรีย มไว จนถึง เวลา 09.00 น. ผู วิจัย เชิญ กลุ0มทดลองเขาห องประชุมเพื่อเริ่มโปรแกรมตาม
กําหนดการ โดยการปฐมนิเทศ กล0าวตอนรับผูเขารับการฝiกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค<ของการ
ฝiกอบรมเขม (Intensive Training Program) ตามโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได รวมถึงแจงกําหนดการอบรมตลอดหลักสูตร และแนะนําวิทยากรหลัก ซึ่งไดรับความ
อนุเคราะห<จาก อาจารย< วุฒิชัย ผาสุขกานนท< อาจารย<วาสนา ศรีอัครลาภ นอกจากนั้น วิทยากรพี่
เลี้ยงที่ทําหนาที่สังเกตการณ< และคอยชี้แนะในการทํากิจกรรมแก0ผูเขาร0วมโปรแกรมอีก 3 คน ไดแก0
ดร.ธงชัย ทองมา อาจารย<พสุธิดา และอาจารย< วสันต< สุทธาวาศ โดยแต0ละคนมีความรู ความชํานาญ
ในดานการพัฒนาบุคลากรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน

ภาพที่ 23 วิทยากรบรรยายหลักอาจารย<วุฒิชัย ผาสุขกานนท< และอาจารย<วาสนา ศรีอัครลาภ

ภาพที่ 24 วิทยากรพี่ เลี้ย ง ดร.ธงชัย ทองมา อาจารย< พสุธิ ดา ตั ณตราจิ ณ และอาจารย<วสันต<
สุทธาวาศ
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เวลา 09.15 น. ทีมวิทยากรนําเขาสู0เนื้อหาของโปรแกรมในช0วงที่ 1 คือ การละลาย
พฤติกรรม เพื่อการสรางสัมพันธภาพที่ดีต0อกัน และเปนการปูพื้นฐานของการเสริมสรางทักษะการ
สื่อสาร ซึ่งดําเนินการโดย อาจารย< ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท< ผูเชี่ยวชาญการจัดประชุมสัมมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ นําเล0นเกมเพื่อละลายพฤติกรรมพนักงานบริหารงานลูกคาที่เปนกลุ0มทดลองเนื่องจากมา
จากต0างบริษัทกัน โดยกิจกรรมแรก คือ อวัจนภาษาหาเพื่อน โดยใหผูเขาอบรมวาดรูปสัญลักษณ<หนา
ตัวเอง ใหเหมือนตัวเองที่สุด ภายในเวลา 5 นาที แลวส0งใหวิทยากร หลังจากนั้นวิทยากรก็กระจายรูป
ที่คืนใหผูเขาอบรม โดยคืนไม0ใหตรงกับเจาของ เมื่อแจกรูปคืนผูเขาอบบรมแลว วิทยากรแจงผูเขา
อบรมคนหาเจาของรูปวาดใหเจอภายใน 1 นาที พรอมทั้งใหสืบคนขอมูลเจาของรูปวาดใหไดมากที่สุด
แลวใหผูเขาอบรมนําเสนอขอมูลที่สอบถามเพื่อนมาใหมากที่สุด

ภาพที่ 25 กิจกรรมอวัจนภาษาหาเพื่อน ขั้นตอนการวาดรูปตัวเอง
จากการทํากิจกรรม อวัจนภาษาหาเพื่อน นอกจากเพื่อละลายพฤติกรรมผูเขาอบรมแลว
ยังช0วยใหผูเขาอบรมไดฝiกฝนทักษะการพูด ทักษะการใชภาษากาย รวมถึงทักษะการฟOง คําสั่งหรือ
โจทย<จากวิทยากรดวย ผูเขาอบรมใหความร0วมมืออย0างดี ส0งผลใหบรรยากาศการอบรมเริ่มเปนกันเอง
มากขึ้น

ภาพที่ 26 กิจกรรมอวัจนภาษาหาเพื่อน ขั้นตอนการแสวงหาขอมูล
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ภาพที่ 27 กิจกรรมอวัจนภาษาหาเพื่อน ขั้นตอนการนําเสนอขอมูล
เวลา 09.30 เขาสู0กระบวนการปรับองค<ความรูเบื้องตนใหเท0าเทียมกัน (Preliminary
Knowledge Adjustment) ใชเวลา 30 นาที โดยเริ่มจากการใหผูเขาอบรมฟOงบรรยายองค<ความรู
เรื่องทักษะการสื่อสารจากวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ<การบรรยายดานการสื่อสารองค<การ โดย
ผูวิจัยเตรียมเอกสารประกอบโปรแกรมด านการสื่ อสาร ใช ประกอบการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อใหผูเขา
อบรมเกิดองค<ความรูเบื้องตนดานการสื่อสารโดยสังเขป ในมิติดานความหมายและความสําคัญของ
การสื่อสาร วัต ถุป ระสงค<ของการสื่อสาร องค<ป ระกอบของการสื่อสาร รูปแบบและกระบวนการ
สื่อสารในองค<การ บทบาทของผูส0งสารและผูรับสาร ประเภทของการสื่อสาร วิธีการสื่อสารต0างๆ ทั้ง
ทักษะการสื่อสารโดยการพูด ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย และ
ทักษะการฟOง รวมถึงปOญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในองค<การ

ภาพที่ 28 กิจกรรมฟOงบรรยาย ปรับพื้นฐานองค<ความรูดานการสื่อสารองค<การ โดยผูเชี่ยวชาญ
ระหว0างการบรรยายผูเชี่ยวชาญ สอดแทรกกิจ กรรมเพื่อส0งเสริมให เกิดการเรียนรูผ0าน
การลงมือปฏิบัติ แก0ผูเขาอบรม ดวยการใหผูเขาอบรมแบ0งออกเปน 2 กลุ0มเพื่อร0วมกันคิดและลงมือ
ทําจริง ผ0า นกิจ กรรมเพื่อฝiกทักษะการฟOง โดยการฟOงเพลงอุทยานดอกไมเพื่อหาคําตอบว0าเพลงนี้
ประกอบดวยดอกไมทั้งหมดกี่ชนิด และกิจการสื่อสารดวยการพูด ประเภทการสื่อสารทางเดียวดวย

190
การใหตัวแทนของผูเขาอบรม ออกมาอธิบายภาพวาดรูปทรงเรขาคณิตที่วิทยากรเตรียมไว ซึ่งเปนทรง
เรขาคณิตนั้นประกอบดวยวงกลม 2 วง สามเหลี่ยมดานเท0า 1 อัน และสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 อัน ดังภาพที่
29 แลวใหผูเขาอบรมคนอื่นฟOงคําอธิบายจากตัวแทน และวาดรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงต0างๆ ตามที่
ไดยินจากเพื่อน

ภาพที่ 29 กิจกรรมฝiกทักษะการสื่อสารดานทักษะการฟOงและการพูด
จากกิจกรรมฝiกทักษะการสื่อสารดานทักษะการฟOงและการพูดนั้น ผูเขาอบรมเกิดการ
เรียนรูว0า การสื่อสารทางเดีย วนั้น มีโ อกาสทํา ให ผู รับ สารเกิด ความเข าใจคลาดเคลื่อน ไดขอมูลที่
ครบถวน ถึงแมว0าผูรับสารจะฟOงอย0างตั้งใจก็ตาม ในขณะเดียวกันผูส0งสาร ที่ไม0มีประสบการณ<หรือ
ความรูเรื่องที่สื่อสารออกไปก็เปนปOจจัยที่ทําใหประสิทธิภาพการสื่อสารลดลง ดังผลของการวาดภาพ
ตามที่ฟOงนั้น มีทั้งผูเขาอบรมบางคนวาดถูก บางคนวาดผิด และทักษะการฟOงจากเรื่องที่ไม0คุนเคย โดย
การฟOงเพลงอุทยานดอกไม ซึ่งเปนเพลงที่เก0า บางคนไม0เคยไดยินมาก0อน ทําใหไม0มีกลุ0มไหนตอบได
ถูกตอง

ภาพที่ 30 กิจกรรมฝiกทักษะการสื่อสารดานทักษะการฟOงและการพูด
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เวลา 10.30 – 10.45 น. พักดื่มชา กาแฟ และทานอาหารว0าง ที่โรงแรมจัดเตรียม
เวลา 10.45 น. เขาสู0กระบวนการเรียนรูจากบุคคลตนแบบ ในการอบรมนี้ผูวิจัยไดรับ
เกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ 3 คน ที่ผูวิจัยติดต0อไวล0วงหนาแลวตั้งแต0ขั้นตอนที่ 1 คือ 1) ดร. ณรงค<
ศรีเกรียงทอง กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท โมเดิ ร น< ค าส อิ น เตอร< เนชั่นแนล คอสเมติคส< จํากัด ใน
บทบาทที่เปนลูกคาที่ประสบความสําเร็จอย0างสูงในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ซึ่งใชบริการบริษัทใน
อุตสาหกรรมโฆษณาและมีปฏิสัมพันธ<กับพนักงานบริหารงานลูกคา 2) นายประธาน วงศ<กิติถาวร
ตําแหน0งผูอํานวยการอาวุโสฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา (Senior Creative Director) จากบริษัท
เดนท<สุ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณ<ทํางานมากกว0า 20 ป‡ มีผลงานผลิตชิ้นงาน
โฆษณาหลากหลายสินคา และ 3) นายอติชาต ถาวรมาศ ตําแหน0งผูอํานวยการกลุ0มงานบริหารงาน
ลูกคา (Group Account Director) บริษัท สปาตัน จํากัด เปนผูมีประสบการณ<ดานงานบริหารงาน
ลูกคา ที่สําคัญๆ ของบริษัท มากกว0า 16 ป‡

ภาพที่ 31 กิ จ กรรมเสวนา: ช0 ว งแขกรั บ เชิ ญ ตอบคํา ถามจากวิ ท ยากร ดร. ณรงค< ศรี เกรียงทอง
นายอติชาต ถาวรมาศ และนายประธาน วงศ<กิติถาวร
กระบวนการเรียนรูจากบุคคลตนแบบ ในช0วงนี้ดําเนินการเสวนาโดย อาจารย< ดร. วุฒิชัย
ผาสุขกานนท< เริ่มคําถามแรกโดยถามนายอติชาต ถาวรมาศ ในคําถามที่ว0า “จากประสบการณ<ทํางาน
ของการเปนพนักงานบริหารงานลูกคามากกว0า 16 ป‡ คิดว0าทักษะการสื่อสารมีความสําคัญอย0างไร
และมีเทคนิคอย0างไร ที่ทําใหทักษะการสื่อสารนั้นๆ มีประสิทธิภาพ” นายอติชาต ถาวรมาศ ตอบ
คําถามขอแรกใหผูเขาอบรมฟOงถึงประสบการณ<ของตัวเองสมัยเปนพนักงานบริหารงานลูกคาใหม0ๆ ที่
ไม0มีทักษะการสื่อสาร รวมถึงพูดใหเห็นความสําคัญของทักษะการสื่อสารว0าเปนหัวใจสําคัญที่จะทําให
เปนพนักงานบริหารงานลูกคา ที่เติบโตและกาวหนาในสายวิชาชีพนี้ไดอย0างไร ดังคํากล0าวตอนหนึ่งว0า
หลังจากที่ผมจบการศึกษาจากอเมริกา งานแรกที่สมัครและเริ่มทําเลยคือเปนพนักงาน
บริหารงานลูกคา (เออี) ในบริษัทตัวแทนโฆษณาที่มีชื่อเสียงแห0งหนึ่ง จําไดว0าตอนเปนเออีเด็กๆ
ยอมรับว0ามีความกดดันสูง และเคยทําผิดพลาดเรื่องการใชคําพูด ที่คิดว0าถาวันนี้เจอสถานการณ<
แบบนั้นในอดีต คงไม0สามารถใชคําพูดแบบนั้นกับลูกคาได วันนี้นับว0าเปนความโชคดีของนองๆ
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ที่มีโอกาสไดมาเรียนรูและฝiกอบรม เพื่อจะไดไม0เกิดความผิดพลาดอย0างพี่ในอดีตที่ผ0านมา ใน
มุมมองของผมเกี่ย วกับ ทัก ษะการสื่อ สาร ต องใช ทัก ษะการสื่อ สารหลายด านประกอบกัน
เบื้องตนเออีตองเปนคนที่มีบุค ลิก ดี ไม0ไ ด หมายถึง หน าตาหล0อ หรือ สวย แต0ห มายถึง ตองมี
กิริยามารยาท ท0าทางต0างๆ ยืน เดิน นั่ง ตองดูดี เช0น ไม0นั่งกระดิกเทา ไม0นั่งเล0นโทรศัพท<มือถือ
ระหว0างประชุมกับลูกคา รวมถึงการแสดงออกทางสีหนา ตองใชสายตาเปน รูจักการสบสายตา
(Eye contact) ไม0นั่งตาลอย ซึ่งการมีบุคลิกดีสามารถสรางความน0าเชื่อถือใหกับลูกคาไดเปน
อย0างดี ส0วนประเด็นเรื่องการพูด เออีตองพูดจาโดยใชคําที่สุภาพ พูดชัดถอยชัดคํา ผมอยากให
นองๆ เห็นประโยชน<และฝiกใหเกิดความชํานาญ ผมมั่นใจว0านองๆ จะเก0ง และกาวหนาไดเร็ว
กว0าผมแน0ๆ

ในมุมองดานทักษะการสื่อสารที่สําคัญที่สุดในทัศนะของการเปนพนักงานบริหารงานลูกคา
คือ ทักษะการฟOง ตองมีสมาธิในการฟOง จับประเด็นสําคัญได รองลงมาทักษะการพูด ตองสามารถ
ถ0ายทอดสิ่งที่ฟOงมาไดถูกตอง ครบถวน ตรงประเด็น และทักษะการเขียน เพราะคนเราจําไดจํากัด
ควรจดประเด็นที่สําคัญๆ รวมถึงพนักงานบริหารตองเขียนบรีฟเขียนสรุปการประชุมได ดังคํากล0าว
ตอนหนึ่งว0า
การฟOงเปนเรื่องที่สําคัญมากนะครับ ผมเชื่อว0านองๆ หลายๆ คน บางครั้งฟOงแลว lose
นะครับ เพราะไม0 concentrate ลูกคาพูดอะไรไม0รู จับอะไรไม0ไดเลย เพราะฉนั้นตองมีสมาธิ
ตอง focus ในสิ่งที่ลูกคาพูด...ตองถ0ายทอดสิ่งที่ฟOงจากลูกคาใหได หลายครั้งเออีบรีฟ creative ผิด
ไปขายงานลูกคา ลูกคาบอกว0าไม0ใช0...ผมขอเสริมทักษะการเขียน เพราะเราจําไม0ไดหมด สักพักก็
ลืม เพราะฉนั้นเราตองจด จดประเด็นสําคัญเปน bullet point และเออีตองเขียน call report
เพื่อเอาไวยืนยันกับลูกคาและครีเอที

มุมมองของอติชาต ถาวรมาศ ในบทบาทของการเปนพนักงานบริหารลูกคาที่มีประสบการณ<
คิดว0าการจะเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได นั้น พนักงานบริหารงานลูกคาตองมี
ความเชื่อ ในตัวเอง สินคา ลูกคา มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง0บวก และการมีมนุษยสัมพันธ<ที่ดี
ดังคํากล0าวตอนหนึ่งว0า “...การเปนเออี มุมมองสําคัญมาก ผมขอใชคําว0าความเชื่อ เชื่อมั่นในตัวเอง
สินคา ลูกคา ถาคุณเชื่อเมื่อไหร0 คุณจะทําสิ่งนั้นไดดี...อันที่สองคุณตองมี Positive Thinking ...สุดทาย
จบดวยการมี inter personal skill…”
ส0วนในมุมมองของประธาน วงศ<กิติถาวร ในบทบาทของการเปนผูอํานวยการอาวุโสฝMาย
สรางสรรค<งานโฆษณา ซึ่งในมุมมองของ ประธาน วงศ<กิติถาวร กล0าวว0า เออีตองมีความรูความเขาใจ
เรื่องสินคา รูจักลูกคาว0าเปนอย0างไร รูกระบวนการทํางานทั้งหมดซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้เปนความรู
พื้น ฐานที่จ ะช0ว ยให พนัก งานบริห ารงานลูก คาสามารถสื่อ สารได อย0างมีประสิทธิภาพ ดังคํากล0าว
ตอนหนึ่งว0า
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ก0อนที่เราเออีจะสื่อสารอะไรออกไป เออีตองมีความรูเรื่องสินคาตัวนั้นว0ามีจุดเด0นอะไร
มีกลุ0มเป1าหมายเปนใคร...อีกประเด็นคือคุณตองรูจักลูกคา ว0าลูกคาคนนี้ของคุณเปนคนอย0างไร
ขอยกตัวอย0างจากงานสิ่งพิมพ<ลูกคาคนนี้ดูงานแลวบอกว0าผมอยากไดงานล้ําๆ ถาคุณรูจักลูกคา
คนนี้ดี คุณก็จะเขาใจคําว0าล้ําของลูกคาคุณ เพราะว0าคําว0าล้ําของลูกคาแต0ละคนไม0เหมือนกัน ล้ํา
ของลูก ค าคนหนึ่ง อาจหมายถึง แค0การเพิ่มเทคนิคพิเศษเขาไป แต0อีกคนหนึ่งอาจหมายถึงการ
ปรับเปลี่ยน Art Direction ของงานไปเลย....อีกส0วนหนึ่งที่จะทําใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลไดคือ
เออีตองมีความรูเรื่องขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตของ Production หรือกระบวนการทํางาน
ทั้งหมด ไม0ว0าจะงานสิ่งพิมพ< งาน production หนังหนึ่งเรือง หรือขั้นตอนการทํางานในบริษัท
เช0นการบรีฟ ระยะเวลาการผลิตกีวัน งานหนึ่งชิ้นตองผ0านกระบวนการอะไรบาง ซึ่งสามารถ
สอบถามไดจาก creative หรือ ฝMาย production เพื่อที่คุณสามารถตอบคําถามเบื้องตนกับ
ลูกคาไดเมื่อคุณรับบรีฟงานจากลูกคามา

ในมุ มมองด านทั กษะการสื่ อสารที่ สํ า คั ญ ของการเปนพนั ก งานบริ ห ารงานลู กค านั้ น
ประธาน วงศ<กิติถาวร กล0าวว0าทักษะการพูดที่ชัดเจน ตรงประเด็น และรูเรื่อง และทักษะการฟOงที่จับ
ประเด็นไดถูกตอง ครบถวน ดังคํากล0าวตอนหนึ่งว0า
การพูดเปนทักษะที่สําคัญ แต0การพูดที่ดีมันตองเกิดจากการฟOงที่ดีมาก0อน ดังนั้นทั้ง 2
ทักษะนี้มันเกิดควบคู0กันไป เช0น จากประสบการณ<ผมนั้นเมื่อเออีไปรับบรีฟจากลูกคามา จะตอง
สื่อสารให creative เขาใจ และมีศิลปะในการพูด เช0น เดี๋ยวงานนี้ตองไปนําเสนอลูกคาวันศุกร<
หนา แต0พอถึงวันจันทร<ลูกคาโทรมาเร0ง เพื่อขอดูก0อนหนึ่งรอบวันพฤหัสฯ จะไดแกก0อนหนึ่งรอบ
ซึ่งคําว0าจะแกก0อนหนึ่งรอบ ไม0ตองพูดก็ได นี่คือเออีตองรูจักศิลปะในการพูด รูว0าอะไรควรพูด
ไม0ควรพูด เช0นตอนลูกคามีคอมเมนท<งานมาก คุณก็ไม0ควรพูดว0า “โหพี่แกไปแกมาแบบนี้ ไม0มี
ใครอยากทํางานใหพี่แลว”...อีกประเด็นคือการฟOงเพราะบางครั้งเออีตองเปนตัวแทนของบริษัท
ไปขายงานแทน creative ดังนั้นตองมีทักษะการฟOงที่ดี เพื่อสามารถขายงานแทนได

ประธาน วงศ<กิติถาวร กล0า วเสริมว0า การเพิ่มประสิทธิภ าพของการสื่อสาร ในกรณีที่
พนั ก งานบริ ห ารงานลู กคาไปนํ า เสนองานลู กคานั้ น ควรใช เทคนิ ค การนํ า เสนอด วยแนวความคิ ด
(Concept) ของงาน ตามดวยแนวคิดเพื่อกําหนดทิศทางการออกแบบ (Art Direction) ที่เหลือเปน
ประเด็นรองๆ ดังคํากล0าวตอนหนึ่งว0า
ลูกคาใหม0ๆ บอกงานไม0สวยอะ ไม0รูว0าไม0ชอบตรงไหน ถาเออีนํา message นี้กลับมา
บริษัท มาบอก creative คงแกงานไม0ถูก เพราะฉนั้นผมขอบอกวิธีแกง0ายๆ คือ ขายงานดวย
concept ยึด concept ไว...เออีตองทําใหลูกคาเชื่อมั่นในความเปน professional agency ...
ถามลูกคากลับไปว0า แลว concept ที่ทํามานี้ ถูกทางมั้ย ครับ...ถามลึกลงไปอีก ว0า Art
Direction ยังไม0ทันสมัย copy ยังไม0โกพอ
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ในมุมมองของณรงค< ศรีเกรียงทอง ในบทบาทของลูกคาที่เคยร0วมงานกับบริษัทตัวแทน
โฆษณา กล0าวว0า การเปนพนักงานบริหารงานลูกคานั้นในเบื้องตนตองเขาใจความตองการของลูกคา
อย0างละเอียด ตองมีองค<ความรู มีทักษะ และมีความสามารถ และเปนศูนย<กลางระหว0างลูกคาและ
ทีมงานในบริษัท ส0วนในมุมมองดานทักษะการสื่อสารนั้น พนักงานบริหารงานลูกคา ตองสามารถ
สื่อสารไดอย0างมืออาชีพเพื่อสรางความน0าเชื่อถือใหกับตัวเองและบริษัท ตองรูจักการถามเพื่อใหได
ขอมูลที่จําเปน นอกจากนั้นการเสริมสรางทักษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพนั้น พนักงานบริหารควร
พัฒนาประเด็นดังต0อไปนี้ดวย คือ 1)การสรางความน0าเชื่อถือ (Credibility) โดยที่พนักงานบริหารตอง
มีองค<ความรู 2) ลูกคา (Customer) รูจักลูกคา รูรสนิยม รูความตองการจริงๆ ของลูกคา 3) ตอง
เขาใจวัฒนธรรมองค<การ (Culture) ที่ทํางานอยู0 4) คู0แข0ง (Competitors) ของลูกคาหรือสินคาที่ทํา
อยู0 5) การสื่อสาร (Communication) ซึ่งประกอบดวย ฟOง พูด อ0าน เขียน และภาษากาย ดังคํา
กล0าวตอนหนึ่งว0า
เรื่องการพูด อ0าน เขียน มันอยู0ในชีวิตของพวกเราอยู0แลว ทุกคนตองใช แต0เราจะพูด
อ0าน เขียนอย0างไรใหมันเปน professional สิ ตองเปนคนที่มีองค<ความรูนะ สําหรับผมใน
มุมมองของลูกคา ผมว0าถาเอเจนซี่ไหนที่มีเออีเก0งๆ พูดกับผม แลวผมรูเรื่องผมว0ามันเจŒงนะ...มี
ครั้งหนึ่งมีเออี เขามานั่งคุยดวยเพื่อจะ launch สินคาตัวหนึ่ง มานั่งฟOงบรีฟเรา เออีคนนั้นยัง
เจาะคําถามแบบมือสมัครเล0น ไม0รูจักการถามที่เปนมืออาชีพ ในฐานะที่เปนลูกคาก็ตองการคุย
กับคนที่ qualify...ผมขอสรุปเปน 5Cs ตัวแรกในมุมมองของผมคือ Credibility หรือความ
น0าเชื่อถือ...การที่จะสราง Credibility ไดตองเปนคนที่มีองค<ความรู มี KSA...ตัวที่ 2 คือมิติของ
Customer เออีตองทําทุกอย0างให customer satisfy…คือการที่ตอง get requirement ลูกคา
มากที่สุด...ตัวที่ 3 คือ Culture เออีตองเขาใจวัฒนธรรมขององค<กรตัวเองดวยว0ามันมีขั้นตอน
การทํางานที่ซับซอนมากนอยแค0ไหน ตองเรียนรูเพื่อทํางานใหเปน ไดงานเร็วที่สุด...ตัวที่ 4 คือ
Competitors หรือคู0แข0ง เออีตองหาความรูว0าคู0แข0งของลูกคาเปนใคร เขากําลังทําอะไรอยู0ใน
ตลาดบาง...สุดทายทั้งหมดใน 4Cs นี้มันจะขาดไม0ไดเลยคือ C ตัวที่ 5 คือ Communication
มันจะคุมอยู0หมดเลย คือจะมีทั้ง ฟOง พูด อ0าน เขียน แต0ตองมีพื้นฐานความรูความเขาใจใน 4Cs
แรกก0อน มันถึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ก0อนจบการเสวนา วิทยากรเป‚ดโอกาสใหผูเขาร0วมอบรม ถามคําถามเพิ่มเติม ดังคํากล0าว
ตอนหนึ่งว0า “หนูไม0ค0อยเก0งภาษาอังกฤษ เวลาลูกคาหรือคนในหองประชุมพูดขึ้นมาแลวหนูงง ถาหนู
ถามออกไปเลยหนูจะโง0มั้ยคะ ... หนูขอถามพี่เก0งนะคะ ในฐานะที่พี่เปนลูกคา”
ในประเด็นนี้ ดร. ณรงค< ศรีเกรียงทอง ตอบขอซักถามกับผูเขาอบรมว0า
ไม0โง0เลยครับ บอกไดเลย ถาหนูเปนเด็กหนารักนะ หนูบอกว0าคุณพี่คะ พอดีมีภาษาอังกฤษ
บางคําหนูยังไม0ค0อยเขาใจ ช0วยอธิบายความหมายใหหนูฟOงหน0อยไดมั้ยว0า คําว0า Positioning
มันคืออะไร หนูพูดแบบหนารักอะ...เคาก็จะรูสึกว0าเด็กคนนี้โอเค ไม0รูก็ถาม...และสําหรับพี่นะ
เพื่อใหเขาใจตรงกันถาไม0รูนะก็ใหถามเลย...หรืออาจถามคนที่อยู0ขางๆ ที่เราสนิทก็ได...หนูดู
สถานการณ<ดวยว0าถาเราถามเลยตอนนั้นแลวไปขัดจังหวะการอธิบายของเขาหรือเปล0านะ
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นอกจากนั้นมีผูเขาอบรมอีกคนถามว0า “...เพิ่งเขามาเปนเออีไดแค0ครึ่งป‡ เวลาไปรับบรีฟ

จากลูกคาแลวยอมรับว0ายังเลือกฟOงเฉพาะที่สนใจ ทั้งๆที่พยายามจะ Focus แลว เวลาจดก็ยังตกประเด็นนั่น
นี่อยู0 ประเด็นสําคัญๆ ก็ไม0จดมา ขอถามพี่เออีว0า ใหม0ๆ พี่เปนแบบนี้มั้ยคะ”

ในประเด็นนี้ อติชาต ถาวรมาศ ใหแนวทางในการแกปOญหาว0า ตองค0อยๆฝiกฝน โดย
เรียนรูจากประสบการณ<ของรุ0นพี่ หรือประสบการณ<ตรงของตัวเอง ทุกคนจะเคยประสบกับปOญหา
แบบนี้เมื่อเขามาเปนพนักงานบริหารในระยะแรกๆ ดังตัวอย0างที่กล0าวว0า
ทุกคนก็จะเจอปOญหาคลายๆ กันครับ เหมือนตอนผมจบใหม0 เคยทํางานกับอีกเอเจนซี
หนึ่ง ประชุมกับลูกคายาว 8 ชั่วโมงทานขาวกันในหองประชุม ออกมาผมจําอะไรไม0ไดเลย เขียน
call report ไม0ไดเลย...คนเราจะตั้งใจฟOงจริงๆ ประมาณ 5 นาทีแรก หลังจากนั้นก็เริ่มฟุ1ง ดังนั้น
ตั้งใจฟOงแลวจดประเด็นสําคัญ ในช0วงแรกๆ ใหครบถวน ว0า Objective คืออะไร Concept ที่
ลูกคาพูดว0าอะไร Mood and Tone ที่ลูกคาตองการเปนแบบไหน

ภาพที่ 32 กิจกรรมเสวนา: ช0วงแขกรับเชิญตอบคําถามจากผูเขาอบรม
สรุปสิ่งที่ไดจากกิจกรรมเสวนา ซึ่งเปนส0วนหนึ่งของขั้นตอนที่ 2 การปรับองค<ความรู
เบื้องตนใหเท0าเทียมกัน (Preliminary Knowledge Adjustment) คือ ผูเขาร0วมโปรแกรมในครั้งนี้มี
ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารที่
สําคัญและจําเปนของการเปนพนักงานบริหารงานลูกคา และแนวทางการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ จากมุมมองของบุคคลตนแบบทั้ง 3 มิติ คือ 1) มิติของการเปนลูกคาที่ประสบ
ความสําเร็จในฐานะที่เปนเจาของผลิตภัณฑ< ที่ใชบริการบริษัทในอุตสาหกรรมโฆษณา และตองทํางาน
ร0วมกันกับพนักงานบริหารงานลูกคาและฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา ผูเขาอบรมเกิดการเรียนรูว0ามี
ประเด็นที่สําคัญๆ ที่ลูกคาตองการคือ พนักงานบริหารงานลูกคาที่มีความรู มีทักษะ และมีความสามารถ
ในการทํางาน ซึ่งแสดงออกผ0านทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะการพูด ทักษะการฟOง
ทักษะการเขียน ทักษะการอ0าน และทักษะการใชภาษากาย 2) มิติของพนักงานบริหารงานลูกคา ใน
ระดับผูอํานวยการกลุ0มงานบริหารงานลูกคา ที่ มีประสบการณ<มากกว0า 16 ป‡ ทํางานกับลูกคามา
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หลากหลายองค<การ ซึ่งผูเขาอบรมไดเรีย นรู จากประสบการณ<ที่เ ปนแบบอย0า งการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) ดานการใชทักษะการสื่อสารทั้งดานการพูด ดานการฟOง ดานการเขียน รวมถึงดาน
การใชภาษากาย และแนวทางการแกปOญหาเมื่อเผชิญกับลูกคาในสไตล<ต0างๆ 3) มิติของฝMายสรางสรรค<งาน
โฆษณา ในระดับผูอํานวยการอาวุโสฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา ที่มีประสบการณ<มากกว0า 20 ป‡ ผ0าน
การทํางานกับลูกคา และพนักงานบริหารงานลูกคาจํานวนมาก ผูเขาอบรมเกิดการเรียนรูว0าทักษะการ
สื่อสารที่จําเปนของพนักงานบริหารงานลูกคาคือ ทักษะการพูด และทักษะการฟOง และสามารถพัฒนา
ไดโดยการเพิ่มองค<ความรูต0างๆ คือรูจักลูกคา รูจักสินคา และรูจักขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานของ
งานโฆษณาต0างๆ
นอกจากนั้น สิ่งที่ผูเขาอบรมไดจากการร0วมกิจกรรมเสวนา นอกจากความสําคัญของการ
เสริมสรางทักษะการสื่อสารแลวผูเขาอบรมยังเกิดแรงบันดาลใจ กําลังใจ และทัศนคติที่ดีต0อการเปน
พนักงานบริหารงานลูกคาดวย
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักทานอาหารกลางวันที่จัดเตรียมไว
เวลา 13.30 น. เขาสู0การอบรมช0ว งบ0า ย ก0อนการเริ่มขั้น ตอนที่ 3 การฝiกฝนและนํา
ความรูไปประยุกต<ใชประโยชน< ผูวิจัยเป‚ดสื่ออินโฟกราฟฟ‚คการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ความยาว
7 นาที ใหผูเขาอบรมฟOงและดู 2 รอบ ดังแสดงตามภาพที่ 33

ภาพที่ 33 กรอบแสดงเรื่องราวของอินโฟกราฟฟ‚คการเจรจาเชิงผลได
สื่ออินโฟกราฟฟ‚ค การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง ผลได นี้ เปนการจํา ลองบทสนทนาที่
เหมาะสมกับสถานการณ<ทํางานจริงๆ ของพนักงานบริหารงานลูกคา ที่เริ่มตั้งแต0สถานการณ<การรับ
บรีฟจากลูกคา สถานการณ<การเตรียมบรีฟงานฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา สถานการณ<การบรีฟฝMาย
สรางสรรค<งานโฆษณา สถานการณ<การประชุมภายใน และสถานการณ<การนําเสนองานลูกคา โดย
ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อการสอนดานทักษะการสื่อสารใหกับพนักงานบริหารงานลูกคาโดยเฉพาะ
ซึ่งมีร ายละเอี ย ดเนื้ อ หาสั้ น กระชั บ ตรงประเด็ น เปนสื่ อ ที่ ดู ทั น สมั ย น0าติดตาม ความยาวสื่อ
อินโฟกราฟฟ‚ค 7 นาที เหมาะกับพนักงานบริหารงานลูกคาที่ตองทํางานแข0งกับเวลา มีเวลาว0างนอย
การเป‚ดสื่ออินโฟกราฟฟ‚คใหผูเขาอบรมฟOงและดูนั้น เปนการขมวดความรูดานทักษะการสื่อสารใหเกิด
การจดจําไดง0าย เรียนรูตัวอย0างทักษะการสื่อสารที่ผูวิจัยสังเคราะห<จากการสัมภาษณ<เชิงลึกผูเชี่ยวชาญมา
ถอดเปนบทสนทนา แลวถ0ายทอดความรูผ0านสื่ออินโฟกราฟฟ‚คการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
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กระบวนการที่ 3 การฝKกฝนและนําความรูไปประยุกตBใชประโยชนB (Practicing and
Utilizing Knowledge)
เวลา 13.15 น. ขั้นตอนที่ 3 การฝiกฝนและนําความรูไปประยุกต<ใชประโยชน< (Practicing
and Utilizing Knowledge) ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยมีเป1าหมายของการเตรียมความรู เพื่อใหผูเขาอบรม
ฝiกฝนใหเกิดความรูและทักษะ (Practicing Knowledge and Skills) และนําเอาความรูไปประยุกต<ใช
ใหเกิดทักษะ (Utilizing to Skills) ดานทักษะการพูด ทักษะการฟOง ทักษะการเขียน และทักษะการ
ใชภาษากาย
โครงการที่ 1 ฝiกทักษะการฟOง และการเขียน โดยผูวิจัยจําลองสถานการณ<ว0าผูเขาอบรม
ไปรับบรีฟจากลูกคา

ภาพที่ 34 ใบคําสั่งที่ 1 และตัวอย0างขอมูลบรีฟพนักงานบริหารงานลูกคา
เมื่อผูเขาอบรมฟOงการบรีฟงานจากลูกคาแลวจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการรับบรีฟจาก
ลูกคาหลังจากนั้นใหกรอกขอมูลลงในแบบฟอร<มการบรีฟงานที่ผูวิจัยจัดเตรียมไวเพื่อนําไปประเมิน
ทักษะการฟOง และทักษะการเขียนของผูเขาอบรม เพื่อเปรียบเทียบกับระดับของทักษะการฟOง และ
ทักษะการเขียนของผูเขาอบบรมที่ไดรับการประเมินมาก0อนการทดลอง
กิจกรรมนี้ผูเขาอบรมไดเรียนรูและฝiกฝนทักษะการฟOง และทักษะการเขียน ดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยผูวิจัยประยุกต<ขอมูลการบรีฟเกี่ยวกับสินคาที่มีจําหน0ายในตลาดมาจําลองสถานการณ<
การบรีฟงาน และใหมีบรรยากาศสอดคลองและคลายคลึงกับสถานการณ<จริงมากที่สุด เพื่อใหผูเขา
อบรมสัมผัสกับสถานการณ<การบรีฟงานจากลูกคา
เวลา 14.15 ผูวิจัยอธิบายโครงการที่ 2 ใหผูเขาอบรมฟOงถึงรายละเอียดและขั้นตอนการ
ทํากิจกรรม
โครงการที่ 2 ฝiกทักษะการพูดและทักษะการใชภาษากาย โดยผูวิจัยมอบหมายโครงการ
ที่สอดคลองกับสถานการณ<การทํางานจริงโดยการใชสถานการณ<จําลอง (Simulations) ประกอบดวย
1) สถานการณ<การรับบรีฟจากลูกคา 2) สถานการณ<การบรีฟงานฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา และ
3) สถานการณ<การนําเสนองานลูกคา โดยใหผูเขาอบรมแบ0งออกเปนน 2 กลุ0ม เลือกสถานการณ< 1
สถานการณ<โดยที่แต0ละกลุ0มตองไม0ซ้ํากัน แลวช0วยกันระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อนําเสนอโดย
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ใชทักษะการสื่อสารดานการพูด ที่ยึดโครงสรางที่ประกอบ ดวยการทักทาย การสนทนาที่มีตัวอย0าง
การถาม การพูดเพื่อแสดงความเห็น และป‚ดดวยการลา
กลุ0มที่ 1 เลือกสถานการณ<การนําเสนองานลูกคา ส0วนกลุ0มที่ 2 เลือกสถานการณ<การ
บรีฟงานฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา

ภาพที่ 35 ใบคําสั่งที่ 2

ภาพที่ 36 กลุ0มที่ 1 ระดมสมองร0วมกัน
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ภาพที่ 37 กลุ0มที่ 2 ระดมสมองร0วมกัน
หลังจากผูเขาอบรมทั้ง 2 ทีม เลือกสถานการณ<ตามโจทย<ที่กําหนดแลว ทั้ง 2 ทีมช0วยกัน
ระดมสมองร0วมกันคิด แสดงความคิดเห็นร0ว มกัน ว0า สถานการณ<ที่ก ลุ0ม เลือกนั้น ควรมีบ ทสนทนาที่
เหมาะสมอย0างไร รวมถึงวิธีการนําเสนอผลงานของกลุ0ม โดยกลุ0มที่ 1 เลือกการนําเสนอโดยใชเทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ในกลุ0มที่ 1 ประกอบดวยสมาชิก 6 คน ในกลุ0มตกลงกันว0า
เปนลูกคา 3 คน และเปนพนักงานบริหารงานลูกคา 3 คน จากการแสดงบทบาทสมมติของกลุ0มที่ 1
เริ่มตนดวยการกล0าวทักทายซึ่งกันและกันว0า “สวัสดีค0ะ/ครับ” และ “เห็นคุณเอ็กซ<ไปเที่ยวมา” เพื่อ
สรางบรรยากาศที่ดี และแสดงความเปนกันเองก0อนเริ่มการนําเสนองานลูกคา เมื่อทักทายลูกคาเสร็จ
ก็เริ่มเขาสู0การนําเสนองาน โดยกล0าวเริ่มการนําเสนองานตามวาระการประชุมที่เตรียม เรื่องการหาผูมี
ชื่อเสียง (celebrity) ใหกับผลิตภัณฑ<เครื่องสําอาง ดังตัวอย0างบทสนทนาที่ยกมา
พนักงานบริหารงานลูกคา
“...ขอเริ่มนําเสนองานเลยนะคะ จากที่เราไป work มา
เราจะใชคุณแพรี่พาย (Pearypie) เปน Influencer ค0ะ”
ลูกคา 1
“...ทําไมถึงใช Blogger แทนที่จะใชดาราดังๆ เลย...”
พนักงานบริหารงานลูกคา
“...จากการที่ทํา Research มา เราใช Blogger ที่เปน
ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องสําอางเลยจะดูน0าเชื่อถือกว0าคะ...
อย0างใน IG ของดาราบางคน ถาคุณต0ายเขาไปดู ก็จะเห็น
ว0า ดาราคนนั้นโพสต<ขายทุกอย0างเลย...”
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เมื่อนําเสนองานลูกคาเสร็จ ก็สรุปป‚ดประเด็นที่ตองทํางานต0อ คือนําเสนอเรื่องคิวและ
ค0าใชจ0ายของผูมีชื่อเสียง (celebrity) ที่จะใชสําหรับกิจกรรมแนะนําผลิตภัณฑ<ใหม0 และกล0าวลากัน
ดังตัวอย0างบทสนทนาที่ยกมา
ลูกคา 1
“...ใครมีประเด็นอะไรอีกมั้ยคะ...”
ลูกคา 2
“...ฝากเช็คเรื่องคิวและราคาดวยครับ ว0าเปนอย0างไร..”
พนักงานบริหารงานลูกคา 1
“...ไดค0ะ ถาไดคิวแลว เดี๋ยว update กันทางเมล<
อีกทีนะคะ...วันนี้ ขอขอบคุณมากนะคะ”
ลูกคา 1,2,3
“ขอบคุณนะคะ”
พนักงานบริหารงานลูกคา 1,2,3 “ขอบคุณค0ะ”

ภาพที่ 38 กลุ0มที่ 1 แสดงบทบาทสมมติ ในสถานการณ<นําเสนองานลูกคา
กลุ0มที่ 2 ประกอบดวยสมาชิกในกลุ0ม 6 คน ตกลงร0วมกันเลือกสถานการณ<การบรีฟงาน
ฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา หลังจากร0วมกันระดมสมองเพื่อหาบทสนทนาที่เหมาะสมกับสถานการณ<
แลว กลุ0มที่ 2 เลือกการนําเสนอโดยใหตัวแทนกลุ0มเปนผูนําเสนอ โดยสรุปผูเขาอบรมกลุ0มที่ 2 แบ0ง
เนื้อหาตามโครงสรางการสนทนาออกเปน 3 ช0วง คือ 1) ช0วงการทักทาย เช0น สบายดีมั้ยคะ หรือ ไป
เที่ยวมาสนุกมั้ยคะพี่ หรือ ยินดีดวยนะคะพี่ ไดยินว0าลูกพี่สอบเขาได เปนตน 2) ช0วงการสนทนา ผูเขา
อบรมนํา เสนอตั ว อย0 า งบทสนทนา 3 ประเด็ น คื อ ประเด็ น การหาข อมู ล เพิ่ ม เติ ม ประเด็ น เรื่ อ ง
งบประมาณ และประเด็นเรื่องเวลา 3) ช0วงการลา ผูเขาอบรมนําเสนอบทสนทนาที่เกี่ยวของกับการ
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สรุปวันนัดหมายการประชุมครั้งต0อไป แสดงความพรอมใหความร0วมมือตลอดเวลาที่ฝMายสรางสรรค<
ตองการความช0วยเหลือ เปนตน

ภาพที่ 39 ตัวแทนกลุ0มที่ 2 นําเสนอผลงาน

ภาพที่ 40 ตัวอย0างบทสนทนา ช0วงการทักทาย

ภาพที่ 41 ตัวอย0างบทสนทนา ช0วงการสนทนาและช0วงการลา
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สําหรับประเด็นเรื่องการหาขอมูลเพิ่มเติม ประเด็นเรื่องงบประมาณ และประเด็นเรื่อง
เวลาที่ฝMายสรางสรรค<งานโฆษณามักจะต0อรองเรื่องวันที่สําหรับนําเสนองานลูกคานั้น มีตัวอย0างบท
สนทนาเช0น
ถามลูกคาใหแลวค0ะ ลูกคามีขอมูลเท0านี้ เดี๋ยวหาขอมูลจากแหล0งขอมูลอื่นเพิ่มใหนะคะ…
ลูกคามีงบประมาณเท0านี้จริงๆค0ะ รบกวนพี่ทําตามงบประมาณก0อนนะคะ แลวทําอีกทางเลือก
หนึ่งแบบที่เกิน งบประมาณใหลูกคาเลือกดวยก็ไดค0ะ…เดี๋ยวจะลองต0อรองลูกคาใหนะคะ…ไม0ได
จริงๆ ค0ะ ลูกคาจะไปต0างประเทศ รบกวนพี่ช0วยทําใหดีที่สุดเท0าที่มีเวลาก0อนนะคะ

เวลา 15.45 ผูวิจัยอธิบายโครงการที่ 3 แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ใหผูเขารบรม
ทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวัตถุประสงค<ของการทํากิจกรรม
โครงการที่ 3 แสดงบทบาทสมมติ โดยใหผูเขาอบรมสลับกันแสดงบทบาทเปน พนักงาน
บริหารงานลูกคา กับฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา และใหใชขอมูลผลิตภัณฑ<ที่ไดรับบรีฟจากลูกคาใน
โครงการที่ 1 มาเปนขอมูลสําหรับบรีฟผูเขาอบรมที่แสดงบทบาทสมมติเปนฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา
โดยมีพี่วิทยากรพี่เลี้ยงคอยสังเกตการณ<และใหคําปรึกษา พรอมทั้งประเมินทักษะการพูด และทักษะ
การใชภาษากายดวย

ภาพที่ 42 แสดงบทบาทสมมติ
สรุปผลจากการทําโครงการ ผูเขาอบบรมไดเรียนรูสถานการณ<ที่เปนสถานการณ<มาตรฐาน
ของการทํางานจริงสําหรับการเปนพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งประกอบดวย
สถานการณ<หลักๆ ดังนี้คือ 1) การรับบรีฟจากลูกคา 2) การเตรียมบรีฟฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา
3) การบรีฟฝMา ยสร างสรรค<งานโฆษณา 4) การประชุมภายในก0อนนําเสนองานลูกคา และ 5) การ
นําเสนองานลูกคา โดยในแต0ละขั้นตอนนั้นพนักงานบริหารงานลูกคาไดเรียนรูการใชทักษะการสื่อสาร
ที่แตกต0างกัน อย0างไรทักษะการสื่อสารที่สําคัญและจําเปนนั้นประกอบดวย ทักษะการพูด ทักษะการฟOง
ทักษะการเขียน และทักษะการใชภาษากาย โดยใหผูเขาอบรมประยุกต<ใชองค<ความรูที่ไดฟOงบรรยาย
ผูวิ ท ยากรผู เชี่ ย วชาญ คู0 มื อ ประกอบโปรแกรม จากประสบการณ< ข องบุ ค คลต นแบบ และสื่อ
อินโฟกราฟฟ‚กการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ในรูปแบบของการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action
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Learning) ผ0านสถานการณ<จําลอง คือการรับบรีฟงานจากลูกคา เพื่อใหผูเขาอบรมฝiกฝนทักษะการ
ฟOงแบบจับใจความสําคัญ และทักษะการเขียนแบบสั้น กระชับ ตรงประเด็นและครบถวน รวมทั้งการ
ฝiกฝนใหเกิดทักษะการสื่อสารดานทักษะการพูด และทักษะการใชภาษากายผ0านการแสดงบทบาท
สมมติ (Role Play) ในสถานการณ<การบรีฟงานฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา โดยใหผูเขาอบรมสลับกัน
แสดงบทบาทเปนพนักงานบริหารงานคาและฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา นําเสนอขอมูลที่ไดรับบรีฟ
จากลูกคา นอกจากนั้น ผู อบรมยังเรีย นรู การทํา งานเปนทีมร0ว มกัน ระดมสมอง (Brainstorming)
ปรึกษาหาขอสรุปเพื่อใหไดบทสนทนาที่เหมาะสมกับสถานการณ<การทํางาน
กระบวนการที่ 4 กระบวนการที่ 4 คือ การประเมินความรูและทักษะหลังการทดลอง
(Post Assessment of Knowledge and Skill)
ในระหว0างที่ผูเขาอบรมทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง คอย
สังเกตการณ< และทําการประเมินผลทักษะการสื่อสารของผูเขาอบรม ตามแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น
โดยพิจารณาจาก การประยุกต<ใชความรูสู0การปฏิบัติ ประกอบดวย การประเมินทักษะการพูดจาก
กิจกรรม Role Playing ที่จําลองสถาการณ<การทํางานของพนักงานบริหารงานลูกคาตามโครงการที่ 2
และโครงการที่ 3 ประเมินทักษะการฟOงและทักษะการเขียน จากกิจกรรมโครงการที่ 1 โดยการฝiกฟOง
การรับบรีฟจากลูกคา และฝiกทําการจดบันทึก แลวนําผลที่ไดไปนําเสนอฝMายสรางสรรค<งานโฆษณา
เวลา 16.45 น. เปนช0วงสุดทายของการอบรม ผูวิจัยเชิญนายอติชาต ถาวรมาศ ผูอํานวยการ
กลุ0มงานบริหารงานลูกคา กล0าวเสริมและสรุปความสําคัญทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ใหผูเขาอบรมฟOง ซึ่งมีใจความสําคัญดังนี้

ภาพที่ 43 วิทยากรรับเชิญ กล0าวเสริมและสรุปความสําคัญของการสื่อสาร
ผมในฐานะเออีรุ0 นพี่ ที่ทํา งานมาก0อนพวกนองๆ วั นนี้พี่ขอพูดเลยว0 านองๆ โชคดีที่ มี
โอกาสไดมาเรียนรูทักษะการสื่อสาร ซึ่งพี่มองว0ามันเปนพื้นฐานที่ดีของการเปนเออี สมัยพี่ทํางาน
ใหม0ๆ ไม0มีใครมานั่งสอนเราแบบนี้เพราะชีวิตการทํางานแต0ละวันก็ยุ0งมากบางวันแทบไม0มีเวลา
ทานขาวก็มี ตองอาศัยเรียนรูเอาเองบาง ดูว0ารุ0นพี่หรือหัวหนาเขาทําอย0างไรเอาบาง บางทีก็ลอง
ผิดลองถูกบาง ทําใหถูกลูกคาอัดกลับก็หลายครั้ง...ใช0มันทําใหเราแกร0งเมื่อเจอปOญหาพวกนั้น แต0
ถามว0าถาเรามีโอกาสเรียนรูและทําในสิ่งที่ถูกตองเลยตั้งแต0การเปนเออีใหม0ๆ หรือจะทําผิดๆ ให
ลูกคาหรือเพื่อนร0วมงานโดยเฉพาะฝMายที่เราตองไปติดต0อประสานงานดวยตองมาตําหนิเรา
นองๆ คิดว0าแบบไหนมันดูเปนมืออาชีพมากกว0ากัน นองๆ ไม0ตองตอบพี่นะ ตอบตัวเองดู สุดทาย
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ที่พี่อยากฝากนองๆ พี่เชื่อว0านองๆ สามารถเติบโต กาวหนาเปน AS, AM, AD, GAD หรือ
ผูบริหารระดับสูงได ถานองๆ รักในอาชีพนี้ เออีไม0ใช0เซลขายของ ไม0ใช0แค0คนส0งผ0านขอมูล เออี
ตองเปนคู0คิด เปนเพื่อน เปนคนช0วยลดปOญหา ใหลูกคาและเพื่อนร0วมงาน จําไวว0าถาลูกคาโทร
หานองๆ บ0อยๆ เพื่อปรึกษานองๆ ใหนองๆ ช0วยแกปOญหาเรื่องงาน ขอความช0วยเหลือจากนองๆ
รวมถึงโทรหาดวยเรื่องส0วนตัวก็ตาม นั่นแสดงว0านองๆ ใกลเปนเออีที่จะประสบความสําเร็จแลว
แต0ในทางกลับกันถาลูกคาหรือเพื่อนร0วมงาน ไม0อยากจะยกหูคุยกับนองๆ เลยละก็ พี่ว0านองๆ
ตองพิจารณาตัวเองไดแลวว0านองๆ มีจุดบกพร0องเรื่องไหน อย0างไร แกไขไดมั้ย สุดทายจริงๆ พี่
ขออวยพรใหนองๆ ประสบความสําเร็จในการทํางานเปนเออีที่เก0ง มีความสามารถ และเติบโตใน
หนาที่การงานทุกคนครับ

เมื่อคุณอติชาติ กล0าวจบผูวิจัยมอบของที่ระลึกแก0วิทยากรทุกคน พรอมถ0ายภาพเปนที่
ระลึกร0วมกัน เปนการเสร็จสิ้นโครงการทดลองภาคสนาม

ภาพที่ 44 วิทยากรรับเชิญและผูเขาอบรม
ส)วนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภ าพโปรแกรมเสริมสรางทัก ษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ในหัวขอนี้เปนการนําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ดังนี้ 1. ผลการ
ประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารโดยเปรียบเทียบก0อนและหลังการเขาร0วมโปรแกรม และเปรียบเทียบ
ระหว0างกลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุม 2. ผลการประเมิน ปฏิกิริย าตอบสนองของกลุ0มทดลองที่มีต0อ
โปรแกรม 3. ผลการประเมิน ที่เ กิด จากการประยุกต<ใ ช ความรู ด านการสื่อสารจากภาคทฤษฎีสู0
ภาคปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได โดยเปรียบเทียบก0อนและหลังการเขาร0วม
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โปรแกรม และเปรียบเทียบระหว0างกลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุม ซึ่งเปนการวิเคราะห<ขอมูลที่ไดจาก
การเก็บขอมูลของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมทั้ง 3 ประเภท ในการนี้ผูวิจัยวิเคราะห<
ขอมูลโดยใชการวิเคราะห<ดวยสถิติการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics)
ซึ่งเหมาะกับกลุ0มตัวอย0างขนาดเล็ก โดยใชวิธีของแมน-วิทนีย< ยู (The Mann-Whitney U Test) ใน
การเปรียบความรูและทักษะดานการสื่อสารระหว0างกลุ0มทดลองกับกลุ0มควบคุม และใชการวิเคราะห<
ดวยสถิติการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) และใชสถิติการทดสอบ
เครื่องหมายและลําดับวิลคอกซัน (The Wilcoxon matched pairs signed – ranks test) เพื่อ
เปรียบเทียบความรู และทักษะการสื่อสารของกลุ0มทดลองก0อนและหลังการเขาร0วมโปรแกรม โดย
ผูวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
1. ผลการประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคา
ผู วิ จั ย ได เปรี ย บเที ย บการประเมิ น ความรู ด านทั ก ษะการสื่ อ สารของพนั ก งาน
บริหารงานลูกคากลุ0มทดลองทั้งก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0ากลุ0มทดลองที่เขาร0วม
โปรแกรมมีความรูเพิ่มขึ้นหรือไม0หลังจากเขาร0วมโปรแกรม โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched
Pairs Signed – Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบค0าเฉลี่ยของคะแนนความรูดานทักษะการสื่อสารของ
พนักงานบริหารงานลูกคา ก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
สมมติฐาน
H0 : หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณากลุ0มทดลองมีคะแนนความรูทักษะการสื่อสาร
นอยกว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
H1 : หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณากลุ0มทดลองมีคะแนนความรู ทักษะการสื่อสาร
สูงกว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการประเมิ น ความรู ด านทั ก ษะการสื่ อสารของพนั กงานบริ ห ารงานลู กคากลุ0 ม
ทดลองทั้งก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาแต0ละราย ดังแสดงตามตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ผลของคะแนนจากการประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ0มทดลองก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได
พนักงาน
บริหารงาน
ลูกคาคนที่
1
2
3
4

หลังการ
ทดลอง (Yi)

ก)อนการ
ทดลอง (Xi)

ค)าความต)าง
Di = Yi - Xi

อันดับของ
|D|

อันดับที่
เป[นบวก

32
36
34
30

27
33
27
21

5
3
7
9

3
1
5.5
9.5

3
1
5.5
9.5

อันดับที่
เป[นลบ
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ตารางที่ 26 ผลของคะแนนจากการประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ0มทดลองก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได (ต0อ)
พนักงาน
บริหารงาน
ลูกคาคนที่
5
6
7
8
9
10
11
12
Sum

หลังการ
ทดลอง (Yi)

ก)อนการ
ทดลอง (Xi)

ค)าความต)าง
Di = Yi - Xi

อันดับของ
|D|

อันดับที่
เป[นบวก

อันดับที่
เป[นลบ

34
36
36
32
34
38
32
36

30
28
30
24
27
29
20
26

4
8
6
8
7
9
12
10

2
7.5
4
7.5
5.5
9.5
12
11

2
7.5
4
7.5
5.5
9.5
12
11
78.00

0.00

จากตารางที่ 26 ผู วิจัย ได นํา ผลการทํา แบบทดสอบประเมิน ความรู ด านทัก ษะ
การสื่อสารของกลุ0มทดลองก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกคาแต0ละราย มาดําเนิน การวิเ คราะห<ว0า ผู เขาร0ว มโปรแกรมมีความรู เพิ่มขึ้น หรือไม0
หลังจากเขาร0วมโปรแกรม โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ดัง
แสดงตามตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ผลการตรวจสอบความแตกต0 า งของคะแนนความรู ด านทั กษะการสื่ อสารของกลุ0 ม
ทดลองก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
ก)อนทดลอง – หลังทดลอง
อันดับที่เปนบวก
อันดับที่เปนลบ

จํานวน

Mean Rank Sum of Ranks

12
6.50
0
0
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

78.00
0

Z-test

p-value

3.165

0.002

จากตารางที่ 27 จะเห็นไดว0า เมื่อตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินความรู
ของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม พบว0าคะแนน
ความรู ของพนั ก งานบริ ห ารงานลูกคากลุ0มทดลอง หลังเขาร0วมโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงอย0างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.165, p-value = 0.002) ซึ่งค0า p-value นอยกว0า 0.01
หมายความว0า โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถนําไปใชไดอย0างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ผูวิจัย ไดวิเคราะห<เปรียบเทียบการประเมินความรูดานทักษะการสื่อสาร
ของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มควบคุม และกลุ0มทดลองหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
สมมติฐาน
H0 : หลังการพัฒ นาตามโปรแกรมเสริมสรางทั กษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิ ง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา มีคะแนนความรูดานทักษะการสื่อสารของ
กลุ0มทดลองต่ํากว0ากลุ0มควบคุมอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
H1 : หลังการพัฒ นาตามโปรแกรมเสริมสรางทั กษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิ ง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา มีคะแนนความรูดานทักษะการสื่อสารของ
กลุ0มทดลองสูงกว0ากลุ0มควบคุมอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการตรวจสอบความแตกต0 า งระหว0 า งการประเมิ น ความรู ของผู ของพนั ก งาน
บริ ห ารงานลู ก ค ากลุ0 ม ควบและกลุ0 ม ทดลอง โดยใช การวิ เ คราะห< ดวยสถิติ The Mann-Whitney
U Test แสดงไดตามตารางที่ 28
ตารางที่ 28 ผลประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารระหว0างกลุ0มควบคุมและกลุ0มทดลอง
MannZ-test P-value
กลุ)มตัวอย)าง จํานวน Mean Rank Sum of
Rank Whitney U
กลุ0มควบคุม
12
6.75
81.00
3.00
4.011
0.000
กลุ0มทดลอง
12
18.25
219.00
รวม
24
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 28 จะเห็นไดว0า เมื่อตรวจสอบความแตกต0างในการประเมินความรูของ
ผูที่เขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
ในอุตสาหกรรมโฆษณา พบว0าพนักงานบริหารงานลูกคาทั้ง 2 กลุ0มมีความรูดานทักษะการสื่อสาร
แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (Mann – Whitney U Test = 3.00, Z-test = 4.011,
p-value = 0.000) โดยพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค าค ากลุ0 ม ทดลอง มี ค ะแนนความรูดานทักษะ
การสื่อสารสูงกว0ากลุ0มควบคุม หมายความว0าโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนัก งานบริห ารงานลูก ค า ที่ผู วิจัย พัฒ นาขึ้น สามารถนํา ไปประยุก ต<ใ ช อบรมไดอย0างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลการประเมิน ปฏิกิ ริ ยาตอบสนองของกลุ)มทดลองที่ มีต)อโปรแกรมเสริ มสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิง ผลได ของพนัก งานบริห ารงานลูก ค าในอุตสาหกรรมโฆษณาของกลุ0มทดลอง เปนการ
ดําเนินการประเมินหลังสิ้นสุดโปรแกรม มีรายการประเมินอยู0ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก0 ดานเนื้อหาของ
โปรแกรม ดานรูปแบบของโปรแกรม ดานสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศของโปรแกรม และดาน
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ประโยชน<และประยุกต<ใชโปรแกรม โดยวิเคราะห<ค0าเฉลี่ย (Mean) ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมี
เกณฑ<ค0าเฉลี่ยการประเมิน ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
ผลการประเมิน ปฏิกิริย าตอบสนองต0อ โปรแกรมเสริม สร างทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริห ารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณาของกลุ0มทดลอง เปนดัง
รายละเอียดในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 ผลการประเมิ น ปฏิ กิริ ย าตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่ อสารเพื่ อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
Mean

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.63

0.13

มากที่สุด

4.67

0.49

มากที่สุด

4.58

0.51

มากที่สุด

4.58

0.51

มากที่สุด

4.67

0.49

มากที่สุด

4.68

0.13

มากที่สุด

5

ระยะเวลาที่ใชแต0ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและ
สอดคลอง กับการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได

4.67

0.49

มากที่สุด

6

รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ส0งเสริมใหเกิดการเรียนรู
และสอดคลองกับเนื้อหา

4.75

0.45

มากที่สุด

7

ผูดําเนินการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได มีการกระตุนใหผูเขารับการพัฒนา มีส0วนร0วมใน
กิจกรรมและสามารถนําใหเกิดการเรียนรูและทักษะ

4.58

0.51

มากที่สุด

ขอที่

รายการประเมิน

ดานเนื้อหาของโปรแกรม
1
2
3
4

วัตถุประสงค<ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน
กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงค<ของโปรแกรม
เนื้อหาในการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได มีความสําคัญและจําเปนต0อการปฏิบัติงาน
การวัดและประเมินผลการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได มีความสอดคลองกับเนื้อหา

ดานรูปแบบของโปรแกรม
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ตารางที่ 29 ผลการประเมิ น ปฏิ กิริ ย าตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่ อสารเพื่ อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา (ต0อ)
ระดับความ
ขอที่
รายการประเมิน
Mean
S.D.
พึงพอใจ
8
9

ผูดําเนินการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได ใหคําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรูไดอย0าง
เหมาะสม
การสรุปองค<ความรูและประเมินผลมีความชัดเจน

ดานสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนรูของ
โปรแกรม
10
11
12
13
14

สื่อ และเอกสารประกอบการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดมีความสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม
ของโปรแกรม
โสตทัศนูปกรณ<ประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม
สถานที่ดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม
สิ่งอํานวยความสะดวกมีความครบถวนและเหมาะสม
บรรยากาศในหองเรียนเอื้ออํานวยต0อการเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได

ดานประโยชนBและประยุกตBใช
15
16

รวม

ความรู ทักษะ และแนวคิด ที่ไดรับจากโปรแกรมเปน
ประโยชน<ต0อผูเขาร0วมโปรแกรม
ผลที่เกิดจากการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดสามารถนําไปประยุกต<ใชในการทํางานไดแทจริง

4.67

0.49

มากที่สุด

4.75

0.45

มากที่สุด

4.33

0.26

มาก

4.58

0.51

มากที่สุด

4.17
4.58
4.33

0.72
0.51
0.65

มาก
มากที่สุด
มาก

4.00

0.60

มาก

4.63

0.23

มากที่สุด

4.67

0.49

มากที่สุด

4.58

0.51

มากที่สุด

4.55

0.08

มาก

ตารางที่ 29 พบว0า กลุ0มทดลองที่เขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิง ผลได ของพนักงานบริห ารงานลูกค าในอุต สาหกรรมโฆษณา มีค วามพึงพอใจต0อ
โปรแกรมดังกล0าว โดยรวมอยู0ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.55) หากพิจารณาเปนรายดานมีความพึง
พอใจอยู0ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยดานที่มีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับ
คือ ดานรูปแบบของโปรแกรม (Mean = 4.68) ดานประโยชน<และประยุกต<ใชโปรแกรม (Mean =
4.63) และดานเนื้อหา (Mean = 4.63) หากพิจารณาแต0ละดานจําแนกเปนรายขอ ปรากฏผลดังนี้
1. ดานเนื้อหาของโปรแกรม ผูเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพการเปนผูนําของ
บุคลากรรุ0นใหม0เพื่อมุ0งสู0องค<การแห0งการเรียนรู ในกลุ0มทดลองมีความพึงพอใจต0อโปรแกรมนี้โดยรวมอยู0
ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.63) หากพิจารณาเปนรายขอแลวพบว0าในดานนี้มีความพึงพอใจเปน
รายขออยู0ในระดับมากที่สุด ทุก ขอ โดยข อที่มีค วามพึง พอใจสูงสุดมีคะแนนเท0ากันทั้ง 2 ขอคือ
วัตถุประสงค<ของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน (Mean = 4.67) และการวัดและประเมินผล
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การเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได มีความสอดคลองกับเนื้อหา (Mean = 4.67)
ส0วนอีก 2 ขอที่มีความพึงพอใจเท0ากัน คือ กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงค<ของโปรแกรม (Mean = 4.58) และเนื้อหาในการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได มีความสําคัญและจําเปนต0อการปฏิบัติงาน (Mean = 4.58)
2. ดานรูปแบบของโปรแกรม ผูเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ในกลุ0มทดลองมีความพึงพอใจต0อรูปแบบของโปรแกรมนี้
โดยรวมอยู0ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.68) หากพิจารณาเปนรายขอมีความพึงพอใจอยู0ในระดับ
มากที่สุดทุกขอ โดยขอที่มีความพึงพอใจสูงสุดมีคะแนนเท0ากันทั้ง 2 ขอคือ รูปแบบ กระบวนการ
และกิจ กรรมการเสริมสร างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ส0งเสริมใหเกิดการเรียนรูและ
สอดคลองกับเนื้อหา (Mean = 4.75) และการสรุปองค<ความรูและประเมินผลมีความชัดเจน (Mean
= 4.75) ส0วนลําดับรองลงมาก็มีค0าเฉลี่ยเท0ากันอีก 2 ขอคือ ระยะเวลาที่ใชแต0ละกิจกรรมมีความ
เหมาะสมและสอดคลอง กับการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได (Mean = 4.67)
และผูดําเนินการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ใหคําแนะนําและสนับสนุนการ
เรียนรูไดอย0างเหมาะสม (Mean = 4.67)
3. ด านสื่อ การเรีย นการสอนและบรรยากาศในการเรีย นรู ผู เข าร0ว มโปรแกรม
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ในกลุ0มทดลองมี
ความพึงพอใจต0อโปรแกรม โดยรวมอยู0ในระดับมาก (Mean = 4.33) หากพิจารณาเปนรายขอมีความ
พึงพอใจอยู0ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยขอที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 2 ขอ คือ สื่อและเอกสาร
ประกอบการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดมีความสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม
ของโปรแกรม (Mean = 4.58) และสถานที่ดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม (Mean = 4.58) ส0วน
ลําดับรองลงมามีความพอใจในระดับมากคือ สิ่งอํานวยความสะดวกมีความครบถวนและเหมาะสม
(Mean = 4.33)
4. ดานประโยชน<และประยุกต<ใช ผูเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิง ผลได ของพนัก งานบริห ารงานลูก คา ในกลุ0มทดลองมีค วามพึง พอใจต0อโปรแกรม
โดยรวมอยู0ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.63) หากพิจารณาเปนรายขอมีความพึงพอใจอยู0ในระดับ
มากที่สุดทั้งสองขอ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจสูงสุดและรองลงไป ดังนี้ ความรู ทักษะ และแนวคิด
ที่ไดรับจากโปรแกรมเปนประโยชน<ต0อผูเขาร0วมโปรแกรม (Mean = 4.67) และผลที่เกิดจากการ
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดสามารถนําไปประยุกต<ใชในการทํางานไดแทจริง
(Mean = 4.58) ตามลําดับ
ทั้งนี้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต0อโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดว0า ดานประโยชน<ที่ไดรับ
จากโปรแกรม ทั้ง ด านความรู ทัก ษะ แนวคิด ที่ไดรับจากโปรแกรมนั้นเปนประโยชน<ต0อผูเขาร0วม
โปรแกรม และผลที่เกิดจากการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได สามารถนําไป
ประยุกต<ใชในการทํางานไดแทจริง ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูงสุด ทําใหพนักงานบริหารงานลูกคาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ที่เขาร0วมในโปรแกรมนี้เกิดการเรียนรู นําไปฝiกฝนพัฒนาเปนทักษะดานการสื่อสาร
และประยุกต<ใชกับสถานการณ<การทํางานไดอย0างเหมาะสม ก0อใหเกิดประโยชน<ต0อพนักงานบริหารงาน
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ลูกคาเองและองค<การที่มีบุคลากรคุณภาพหรือพนักงานบริหารงานลูกคาที่เปนเลิศ ตามเจตนารมณ<
ของผูวิจัย
3. ผลการประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการประยุ ก ตB ใ ชความรู ดานการสื่ อ สารของ
พนักงานบริหารงานลูกคา สู)ภาคปฏิบัติเพื่อมุ)งสู)ทักษะการสื่อสารเพื่อเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคา
ผลการประเมินการนําความรูที่ไดรับในเรื่องทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ตั้งแต0เริ่มการปรับพื้นฐานความรูจากผูเชี่ยวชาญ จากคู0มือประกอบโปรแกรม จากการเรียนรูจาก
บุคคลตนแบบ และเรียนรูจากสื่ออินโฟกราฟฟ‚คการเจรจาเชิงผลได สู0การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
ผูเขาอบรมเพื่อใหไดผลงานที่สะทอนทักษะการสื่อสารดานทักษะการพูด ทักษะการฟOง ทักษะการเขียน
และทักษะการแสดงออกทางท0าทาง ซึ่งการประเมินผลงานนั้นผูวิจัยประยุกต< เกณฑ<การใหคะแนน
ผลงานรูบริค (Scoring Rubric) เพื่อใชเปนแนวทางการประเมินทักษะการสื่อสารของผูเขาอบรมเปน
รายบุ ค คล และประเมิ น ผลงานโดยผู วิ ท ยากรผู เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง ผลการประเมิ น เปนการแสดงการ
เปรียบเทียบวิเคราะห<ความแตกต0างของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและ
หลังการเขาร0วมโปรแกรม โดยวิเคราะห<ค0าเฉลี่ย (Mean) ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑ<
ค0าเฉลี่ยการตัดสินคุณภาพดังนี้
ช0วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
36-40
หมายถึงดีมาก
28-35
หมายถึงดี
20-27
หมายถึงปานกลาง
1-19
หมายถึงปรับปรุง
ตารางที่ 30 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการประยุกต<ใชความรูดานทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาจากภาคทฤษฎีสู0ภาคปฏิบัติ
ประเด็นการประเมิน
หลังการทดลอง
ก)อนการทดลง
Mean SD. ระดับคุณภาพ Mean SD. ระดับคุณภาพ
ทักษะการพูด
34.25 2.05
ดี
26.42 2.68
ปานกลาง
ทักษะการฟOง
35.00 2.26
ดี
27.83 3.01
ปานกลาง
ทักษะการเขียน
32.92 3.21
ดี
27.33 3.45
ปานกลาง
จากตารางที่ 30 พบว0าพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลองก0อนการเขาร0วมโปรแกรม
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา มีระดับคุณภาพของ
ทักษะการสื่อสารทั้ง 3 ดานอยู0ในระดับปานกลาง โดยมีค0าเฉลี่ยทักษะดานการฟOงสูงสุด (Mean=27.83)
รองลองมาคือ ทัก ษะด านการเขีย น (Mean=27.33) และทัก ษะด านการพูด (Mean=26.42)
ตามลํา ดับ หลังจากที่พนักงานบริห ารงานลูกคากลุ0มทดลองเขาร0ว มโปรแกรมเสริมสร างทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแลวมีระดับคุณภาพของทักษะการ
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สื่อสารทั้ง 3 ดานอยู0ในระดับดี โดยมีค0าเฉลี่ยทักษะดานการฟOงสูงสุด (Mean=35.00) รองลองมาคือ
ทักษะดานการพูด (Mean=34.25) และทักษะดานการเขียน (Mean=32.92) ตามลําดับ
นอกจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลดานทักษะการพูดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิ งผลได ของพนั กงานบริ หารงานลู กคาแต0 ละราย มาดํ าเนิ นการวิ เ คราะห< ว0 า กลุ0 ม ทดลองที่ เ ขาร0 ว ม
โปรแกรมมีคะแนนทักษะการพูดเพิ่มขึ้นหรือไม0หลังจากเขาร0วมโปรแกรม โดยใชสถิติ The Wilcoxon
Matched Pairs Signed – Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบค0าเฉลี่ยของคะแนนทักษะดานการพูดของ
พนักงานบริหารงานลูกคา ก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
สมมติฐาน
H0 : หลั งการพั ฒ นาตามโปรแกรมเสริ มสร างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะดานการพูด
ต่ํากว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
H1 : หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะดานการพูด สูงกว0า
ก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการประเมินทักษะดานการพูดของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาแต0ละราย ดังแสดงตามตารางที่ 31
ตารางที่ 31 ผลของคะแนนจากการประเมินทักษะการพูดของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลอง
ก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
พนักงาน
บริหารงาน
ลูกคาคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sum

หลังการ
ทดลอง (Yi)

ก)อนการ
ทดลอง (Xi)

ค)าความต)าง
Di = Yi - Xi

32
36
35
34
34
32
36
32
33
34
39
34

28
32
30
26
23
25
25
24
25
24
28
27

4
4
5
8
11
7
11
8
8
10
11
7

อันดับของ อันดับที่เป[น
บวก
|D|
1.5
1.5
3
7
11
4.5
11
7
7
9
11
4.5

1.5
1.5
3
7
11
4.5
11
7
7
9
11
4.5
78.00

อันดับที่
เป[นลบ

0.00
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จากตารางที่ 31 ผูวิจัยไดนําผลการประเมินทักษะดานการพูดของกลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคาแต0ละราย
มาดําเนินการวิเคราะห<ว0าผูเขาร0วมโปรแกรมมีทักษะดานการพูดเพิ่มขึ้นหรือไม0หลังจากเขาร0วมโปรแกรม
โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ดังแสดงตามตารางที่ 32
ตารางที่ 32 ผลการตรวจสอบความแตกต0างของคะแนนดานทักษะการพูดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
ก)อนทดลอง – หลังทดลอง
อันดับที่เปนบวก
อันดับที่เปนลบ

จํานวน

Mean Rank Sum of Ranks

12
6.50
0
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

78.00
0

Z-test

p-value

3.071

0.002

จากตารางที่ 32 จะเห็นไดว0า เมื่อตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินทักษะ
ด านการพู ด ของพนั ก งานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
พบว0าคะแนนทักษะดานการพูดของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลองหลังเขาร0วมโปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย0า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002) ซึ่งค0า
p-value นอยกว0า 0.01 หมายความว0า โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถนําไปใชไดอย0างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลดานทักษะการฟOง ของพนักงานบริหารงาน
ลูก ค ากลุ 0ม ทดลองจํา แนกตามก0อ นและหลัง เข าร0ว มโปรแกรมเสริม สร างทักษะการสื่อสารเพื่ อ
การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0ากลุ0มทดลองที่
เขาร0วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะการฟOงเพิ่มขึ้น หรือไม0หลังจากเขาร0วมโปรแกรม โดยใชสถิติ The
Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบค0าเฉลี่ยของคะแนนทักษะดาน
การฟOงของพนักงานบริหารงานลูกคาก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
สมมติฐาน
H0 : หลังการพัฒ นาตามโปรแกรมเสริ มสรางทักษะการสื่อสารเพื่ อการเจรจาเชิ ง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะดานการฟOง
ต่ํากว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
H1 : หลังการพัฒ นาตามโปรแกรมเสริ มสรางทักษะการสื่อสารเพื่ อการเจรจาเชิ ง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะดานการฟOง
สูงกว0าก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการประเมินทักษะดานการฟOงของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาแต0ละราย ดังแสดงตามตารางที่ 33
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ตารางที่ 33 ผลของคะแนนจากการประเมินทักษะการฟOงของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลอง
ก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
พนักงาน
บริหารงาน
ลูกคาคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sum

หลังการ
ทดลอง (Yi)

ก)อนการ
ทดลอง (Xi)

ค)าความต)าง
Di = Yi - Xi

อันดับของ
|D|

อันดับที่
เป[นบวก

อันดับที่
เป[นลบ

35
33
32
34
36
31
38
38
34
36
36
37

28
26
24
27
29
22
32
32
27
28
31
28

7
7
8
7
7
9
6
6
7
8
5
9

4
4
9.5
4
4
11.5
2.5
2.5
4
9.5
1
11.5

4
4
9.5
4
4
11.5
2.5
2.5
4
9.5
1
11.5
68.00

0.00

จากตารางที่ 33 ผูวิจัยไดนําผลการประเมินทักษะดานการฟOงของกลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคาแต0ละราย
มาดําเนินการวิเคราะห<ว0าผูเขาร0วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะดานการฟOงเพิ่มขึ้นหรือไม0หลังจากเขาร0วม
โปรแกรม โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ดังแสดงตามตารางที่ 34
ตารางที่ 34 ผลการตรวจสอบความแตกต0างของคะแนนดานทักษะการฟOงของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
ก)อนทดลอง – หลังทดลอง
อันดับที่เปนบวก
อันดับที่เปนลบ

จํานวน

Mean Rank Sum of Ranks

12
6.50
0
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

68.00
0

Z-test

p-value

3.087

0.002

จากตารางที่ 34 จะเห็นไดว0า เมื่อตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินทักษะ
ด านการฟOง ของพนัก งานบริห ารงานลูกคากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
พบว0าคะแนนทักษะดานการฟOงของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลอง หลังเขาร0วมโปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.087, p-value = 0.002) ซึ่งค0า
p-value นอยกว0า 0.01 หมายความว0า โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถนําไปใชไดอย0างมีประสิทธิภาพ
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อย0างไรผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลดานทักษะการเขียนของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริห ารงานลูก คาแต0ล ะราย มาดํา เนิน การวิเ คราะห<ว0ากลุ0มทดลองที่เขาร0วม
โปรแกรมมีค ะแนนทัก ษะการเขีย นเพิ่ม ขึ้น หรือ ไม0ห ลัง จากเข าร0ว มโปรแกรม โดยใช สถิติ The
Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบค0าเฉลี่ยของคะแนนทักษะดาน
การเขียนของพนักงานบริหารงานลูกคาก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
สมมติฐาน
H0 : หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะดานการเขียน ต่ํากว0า
ก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
H1 : หลังการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ0มทดลองมีคะแนนทักษะดานการเขียน สูงกว0า
ก0อนการพัฒนาอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการประเมินทักษะดานการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลองจําแนก
ตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาแต0ละราย ดังแสดงตามตารางที่ 35
ตารางที่ 35 ผลของคะแนนจากการประเมิ น ทั กษะการเขี ย นของพนั กงานบริ ห ารงานลู ก ค ากลุ0 ม
ทดลองก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
พนักงาน
บริหารงาน
ลูกคาคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sum

หลังการ
ทดลอง (Yi)

ก)อนการ
ทดลอง (Xi)

ค)าความต)าง
Di = Yi - Xi

อันดับของ
|D|

อันดับที่
เป[นบวก

อันดับที่
เป[นลบ

35
31
30
36
30
37
31
30
31
34
36
34

30
27
22
32
23
29
25
25
25
28
33
29

5
4
8
4
7
8
6
5
6
6
3
5

5
2.5
11.5
2.5
10
11.5
8
5
8
8
1
5

5
2.5
11.5
2.5
10
11.5
8
5
8
8
1
5
78.00

0.00
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จากตารางที่ 35 ผูวิจัยไดนําผลการประเมิ น ทั ก ษะด านการเขี ย นของกลุ0มทดลอง
จําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคา
แต0ละราย มาดําเนินการวิเคราะห<ว0าผูเขาร0วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะดานการเขียนเพิ่มขึ้นหรือไม0
หลังจากเขาร0วมโปรแกรม โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ดัง
แสดงตามตารางที่ 36
ตารางที่ 36 ผลการตรวจสอบความแตกต0างของคะแนนดานทักษะการเขียนของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ0มทดลองจําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
ก)อนทดลอง – หลังทดลอง
อันดับที่เปนบวก
อันดับที่เปนลบ

จํานวน

Mean Rank Sum of Ranks

12
6.5
0
หมายเหตุ ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

78
0

Z-test

p-value

3.071

0.002

จากตารางที่ 36 จะเห็นไดว0า เมื่อตรวจสอบความแตกต0างระหว0างการประเมินทักษะ
ดานการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลอง จําแนกตามก0อนและหลังเขาร0วมโปรแกรม
พบว0าคะแนนทักษะดานการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกคากลุ0มทดลอง หลังเขาร0วมโปรแกรมมี
สูงกว0าอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002) ซึ่งค0า p-value
นอยกว0า 0.01 หมายความว0า โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถนําไปใชไดอย0างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยและการพัฒนา ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา” นี้ มีวัตถุประสงค2
1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการใชโปรแกรมเพื่ อ เสริ ม สรางทักษะทางการ
สื่อ สารเพื่อ การเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ระหว4างกลุ4ม
ควบคุมและกลุ4มทดลอง และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ4มเป6าหมายของการวิจัยแบ4งออกเป7น
2 กลุ4ม คือ กลุ4มทดลอง และกลุ4มควบคุม กลุ4มละ 12 คน เป7นพนักงานบริหารงานลูกคาที่มีอายุงาน
ไม4เกิน 3 ป8 ในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุ4มอย4างง4ายในการไดมาซึ่งกลุ4มเป6าหมายในครั้งนี้
ทั้งนี้ ในการพัฒนาโปรแกรมดังกล4าว ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development: R&D) ดวยการพัฒนาและนําโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามกับ
กลุ4มเป6าหมาย ภายใตวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental) ในรูปแบบการทดลองแบบ
สองกลุ4มมีกลุ4มควบคุม วัดก4อนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest Control and Experimental
Groups Design) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม สําหรับการพัฒนาโปรแกรม ผูวิจัยไดมีการ
ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และบทความต4างๆ ที่เกี่ยวของกับทักษการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา แลวนํามากําหนดเป7นกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีขั้นตอนของการวิจัยแบ4งไดเป7น 2 ขั้นตอน
ไดแก4 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒ นาโปรแกรมเสริม สรางทัก ษะการสื่อ สารเพื่อ การเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชโปรแกรมเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ผูวิจัย
เริ่มในขั้นตอนที่ 1 ดวยการศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมมีวัตถุประสงค2เพื่อใหไดกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีความสอดคลอง มีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ4มเป6าหมาย ซึ่งผูวิจัยไดจาก
การศึกษาและทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงนํามาสกัดเป7นแนวคิด
และทฤษฎีเพื่อใชเป7นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัยและการพัฒนาใหเกิดเป7นกระบวนการสรางและ
ออกแบบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
ในอุตสาหกรรมโฆษณาในเบื้องตน
อย4างไรในการวิเคราะห2เอกสาร (Documentary Analysis) มีการวิเคราะห2เนื้อหาที่
เกี่ยวของภายในกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึง แนวคิดในการออกแบบการวิจัยและการ
พัฒนาโปรแกรม แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาและการบริหารงานลูกคาสัมพันธ2 แนวคิดที่
เกี่ ย วของการเสริม สรางศัก ยภาพบุค ลากร แนวคิด เกี ่ย วกับ การรับ รู และการเรีย นรู แนวคิด
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในองค2การ แนวคิดที่เกี่ยวกับการเจรจาต4อรอง แนวคิด
สถานการณ2เชิงผลได ที่แสดงความเชื่อมโยงในองค2ประกอบต4างๆ ของการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนั ก งานบริห ารฯ ผู วิจัย กํา หนดวิธีการศึกษา โดยประยุกต2ใชเทคนิค
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การวิจัยวิเคราะห2บทสนทนา เพื่อสกัดใหเห็นถึงปeญญาเชิงประจักษ2ดานทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกคา เพื่อนําไปร4างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลได แลวใชเป7น
แนวทางในการสัมภาษณ2เชิงลึกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ที่มีป ระสบการณ2ด านการบริหารงาน
ลู ก คา รวมถึ ง นั ก วิ ช าการ และผู มี ส4 ว นไดส4 ว นเสียที่เกี่ยวของ แลวผูวิจัยเลือกรูปแบบการเจรจาที่
เหมาะสม เพื่อนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาค4าดัชนีความสอดคลองของ
รูปแบบการเจรจา (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
ทําใหผูวิจัยไดบทสนทนาที่เหมาะสม จึงนําไปพัฒนาเป7นสื่ออินโฟกราฟฟnคการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได และนําไปสังเคราะห2ขึ้นรูปร4างเป7นโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนัก งานบริห ารงานลูก คาในอุต สาหกรรมโฆษณา ซึ่ง ประกอบดวย รายละเอีย ดของ
องค2ประกอบโปรแกรม รวมถึงเอกสารหรือคู4มือประกอบของโปรแกรม การประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค2ของการวิจัย
จากนั้นเขาสู4ขั้นตอนที่ 2 คือ การสรางรายละเอียดโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา พรอมทั้งการจัดทํา
เอกสารประกอบของโปรแกรม และการทดลองในภาคสนาม โดยเริ่มจากที่ผูวิจัยจัดทํารายละเอียด
ของโปรแกรม และจั ด ทํา เอกสาร คู4 มื อ เพื่ อ ใชประกอบโปรแกรม จากนั้ น จึงนํารายละเอียดของ
โปรแกรมไปประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ โดยการหาค4าความเที่ยงตรงของโปรแกรมฯ จาก
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ท4าน มีจุดม4งหมายเพื่อใหมีการตรวจสอบความถูกตอง (Accuracy) ความเป7นไปได
(Feasibility) ความสอดคลอง (Congruency) และความเป7 น ประโยชน2 (Utility) โดยใชหลักค4า
สัมประสิทธิ์แคปปา ของฟลิสส2 (Fleiss's Kappa) โดยค4าสูงสุดที่เป7นไปไดคือ 0.64 หมายถึงทุกฝyาย
เห็นตรงกัน หมดโดยมีร ะเบีย บวิธีวัด ความเห็น พองตองกัน จากนั้นจึงนําโปรแกรมเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ไปทดลอง
ภาคสนาม ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental) ใชวิธีการสุ4มอย4างง4าย โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อจําแนกออกเป7น 2 กลุ4ม คือกลุ4มทดลอง จํานวน 12 คน และกลุ4ม
ควบคุม จํานวน 12 คน เขาร4วมโปรแกรม มีการทดลองโดยวัดก4อนและหลังการทดลอง (Pretest
Posttest Control and Experimental Groups Design) ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมทั้ง 2 กลุ4ม คือทั้งกลุ4มทดลอง และกลุ4มควบคุม ผูวิจัยไดใชขอคําถามและแบบสอบถามต4างๆ
ในช4วงระหว4างการเขาร4วมโปรแกรม และนํามาวิเคราะห2ขอมูลโดยการประยุกต2ใชวิธีของแมนวิทนีย2
(The Mann – Whitney U test)
นอกจากนี้ผูวิจัยไดเปรียบเทียบการประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกคากลุ4มทดลองทั้งก4อนและหลังเขาร4วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองที่เขาร4วมโปรแกรม
มีความรูเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ไม4 ห ลั ง จากเขาร4 ว มโปรแกรม โดยใชสถิ ติ The Wilcoxon Matched
Pairs Signed – Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบค4าเฉลี่ยของคะแนนความรูดานทักษะการสื่อสารของ
พนักงานบริหารงานลูกคาทั้งก4อนและหลังเขาร4วมโปรแกรมดวย โดยที่ผูวิจัยใชระบบการประเมินที่มี
การประเมินผูเขาอบรม 3 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของผูเขาร4วมโปรแกรม และ 2) แบบ
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ประเมินวัดระดับการเรียนรูของผูเขาร4วมโปรแกรม และ3) แบบประเมินโครงการจากการนําความรู
ภาคทฤษฎีไปประยุกต2สู4ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาดังนี้
1. สรุปผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
1.1 สรุปผลการตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม
ผลการวิ จั ย ในขั้ น ตอนการตรวจสอบแนวคิ ด เชิ งทฤษฎี ของโปรแกรมเสริ มสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ดวยการวิเคราะห2บทสนทนา
(Conversation Analysis) สรุปไดดังนี้
1. แนวทางการเสริม สรางทัก ษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ ดานทักษะการพูด
ทักษะการฟeง ทักษะการเขียน และทักษะการใชภาษากาย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) ทักษะการสื่อสาร
โดยการพูด ควรคํานึงถึงหลักการพูดดังนี้ การเริ่มตนการพูด เช4น การพูดทักทายผูฟeง การเลือกใชคํา
ขึ้นตนที่เหมาะสมกับระดับผูฟeง การนําเขาสู4เรื่อง ตองทําใหเกิดความสนใจ เช4น ใชการกล4าวนําดวย
คําถามเพื่อใหผูฟeงอยากรูคําตอบ อยากติดตามเรื่องโดยตลอด ขณะพูดควรตรึงความสนใจของผูฟeงให
ติดตามเรื่องตลอดเวลา ตองมีศิลปการนําเสนอ โดยนําเสนอเรื่องที่มีประโยชน2 น4าสนใจ ทันสมัย เป7นตน
และการจบเรื่องหรือการสรุปเรื่อง ใหมีความสัมพันธ2กับเรื่องราวที่นําเสนอ ส4วน 2) ทักษะการสื่อสาร
โดยการเขียน นั้นโดยทั่วไปมักใชในรูปแบบของการบันนทึกช4วยจํา หรือบันทึกขอความ โดยที่ผูบันทึก
ตองมีความสามารถดังนี้ใชภาษาที่ถูกตอง สั้น กระชับ ชัดเจน เขียนครบถวน ตรงประเด็น มีขอมูล
ประกอบ เลือกใชคําไดเหมาะสม ใชโครงสรางประโยคไดหลากหลาย ถูกตองตามหลักไวยากรณ2 มี
การลําดับ ความต4อเนื่อง และใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตองเหมาะสม
สําหรับ 3) ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย คือสภาพการสื่อสารที่ไม4ใชคําพูดและ
การเขียน หรือเป7นการสื่อสารโดยอากัปกิริยาท4าทาง เช4น การแสดงสีหนา เช4น ยิ้มแยม การประสาน
สายตา การเคลื่อนไหวส4วนหนึ่งส4วนใดของร4างกาย เช4น การผงกศีรษะ การยกมือ โบกมือ ผายมือ
การสัมผัส เช4น จับมือ แตะไหล4 โอบกอด รูปร4างหนาตา ระดับความดังของเสียง โทนเสียง ระยะ
ความใกลไกลระหว4างผูพูดกับผูฟeง ช4วงเวลาที่ใชในการสื่อสาร การจัดที่นั่ง เช4นการจัดหองสัมมนา
หองเรียน หองประชุม มีผลต4อการสื่อสาร เสื้อผาเครื่องแต4งกาย เป7นตน ในขณะที่ 4) ทักษะการฟeง
นั้นเป7นทักษะที่สามารถพัฒนาได ดวยการปฏิบัติดังต4อไปนี้ กําหนดวัตถุประสงค2ของการฟeงใหชัดเจน
นั่นคือตองรูว4าสิ่งที่กําลังฟeงนั้นคือเรื่องอะไร และสามารถเตรียมขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน2ใน
การฟeง มีสมาธิในการฟeง คือตองตั้งใจฟeง มุ4งมั่นจดจ4อกับเรื่องที่ฟeง และเตรียมคําถามเมื่อมีประเด็นที่
สงสัย มีมารยาทในการฟeง ดวยการสํารวมกิริยาท4าทางต4างๆ เพื่อใหเกียรติผูพูดและผูฟeงคนอื่นๆ เช4น
ไม4พูดคุ ยกั บผูอื่ นๆ ไม4หลั บแลวกรนส4งเสี ยงรบกวน เป7นตน วิเ คราะห2 ผูพู ด เพื่อทราบถึ งความคิ ด
ความรูสึก ความรู และประสบการณ2ของผูพูด ซึ่งเป7นผลดีที่ทําใหสามารถวิเคราะห2ขอมูลที่ไดรับฟeงมา
และ สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟeงได โดยที่ผูฟeงตองสามารถตอบตอบตนเองไดว4า เรื่องที่ฟeง
นั้นเป7นเรื่องเกี่ยวกับอะไร สิ่งใดเป7นสาระสําคัญของเรื่อง เป7นตน
อย4 า งไรรู ป แบบของการฟe ง ที่ ไ ดผลนั้ น ผู ฟe ง ที่ตองการแกไขปeญหาการฟeง ควรมี
พฤติกรรมดังนี้ หยุดพูด ทําใหผูพูดรูสึกสบายใจ แสดงใหเห็นว4ากําลังตองการฟeงดวยการมองและ
แสดงความสนใจผู พู ด ไม4 อ4 า นอะไรขณะที่ ผู พู ด กํา ลั ง พู ด ดวย เอาสิ่ ง ที่ ทํา ใหว็ อกแว็กออกไป เช4น
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การเคลื่อนไหวไปมา เคาะโตƒะ ควงปากกา เห็นใจผูพูดโดยพยายามทําตัวเองใหเขาใจทัศนะของผูพูด
อดทนไม4 ขั ด จั ง หวะผู พู ด ไม4 เ ดิ น หนีหรือเดินไปที่ประตู ระงับอารมณ2ไม4โกรธเพราะจะทําใหรับขอมูล
ผิดพลาด อย4าโตเถียง ถามคําถามเพราะการถามจะทําใหผูพูดมีกําลังใจและกระตือรือรน และหยุดพูด
จนกว4าผูพูดจะพูดจบ เหมือนขอแรก เพราะเป7นสิ่งสําคัญทําทําใหการฟeงมีประสิทธิภาพ
2. รูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาเชิงผลได ในบริบทการทํางานของพนักงาน
บริหารงานลูกคานั้นประกอบดวยสถานการณ2 ดังนี้ 1) การรับบรีฟจากลูกคา คือการที่ลูกคาใหขอมูล
หรือรายละเอียดของโครงการ ผลิตภัณฑ2 เพื่อใหบริษัทในอุตสาหรกรรมโฆษณาที่เป7นผูผลิตชิ้นงาน
โฆษณานั้นๆ เช4น ผลิตภาพยนต2โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ2ต4างๆ เป7นตน ซึ่งสถานการณ2นี้พนักงานบริหารใช
บทสนทนา ตามโครงสรางคือ การทักทายคู4สนทนา การสนทนา และการลาคู4สนทนา 2) การเตรียมบ
รีฟ คือเมื่อพนักงานบริหารงานลูกคา ไดรับขอมูลจากลูกคาแลว ตองนํากลับมาสรุปเป7นประเด็นๆ ที่
สําคัญ ในรายละเอียดที่ลูกคาตองการใหผลิต เช4น ชนิดของสื่อ แนวคิดของงาน (Concept) ขอมูล
ผลิตภัณฑ2 งบประมาณ วันนําเสนอ เป7นตน ซึ่งสถานการณ2นี้ ทักษะการสื่อสารดานการเขียน เป7น
ทักษะที่สําคัญของพนักงานบริหารงานลูกคา 3) บรีฟงานฝyายสรางสรรค2งานโฆษณา คือการอธิบาย
รายละเอียดขอมูลที่ไดจากลูกคาใหฝyายสรางสรรค2งานโฆษณาฟeง โดยสรุปประเด็นๆ ตามที่เตรียมไว
ในสถานการณ2ที่ 2 ซึ่งสถานการณ2นี้พนักงานบริหารใชบทสนทนา ตามโครงสรางคือ การทักทายคู4
สนทนา การสนทนา และการลาคู4สนทนา 4) การประชุมภายใน คือการที่พนักงานบริหารงานลูกคา
กําหนดวันประชุ ม ขึ้ น มาก4 อ นนํา งานไปเสนอลู ก คา เพื่ อ เป7 น การตรวจสอบชิ้ น งานโฆษณาที่ ฝy า ย
สรางสรรค2งานโฆษณาทํานั้น อยู4ภายใตแนวคิดที่ลูกคาตองการหรือไม4 หรือมีประเด็นสําคัญครบถวน
หรือไม4เป7นตน และ ซึ่งสถานการณ2นี้พนักงานบริหารใชบทสนทนา ตามโครงสรางคือ การทักทายคู4
สนทนา การสนทนา และการลาคู4สนทนา และ 5) การนําเสนองานลูกคา คือการนําชิ้นงานโฆษณาที่
ผลิตขึ้น ไปนําเสนอลูกคาตามวันเวลาที่ตกลงกันไว จากสถานการณ2 ทั้ง 5 สถานการณ2ดังกล4าวนั้น
พนักงานบริหารงานลูกคาตองใชทักษะการสื่อสารทุกสถานการณ2 ซึ่งสถานการณ2นี้พนักงานบริหารใช
บทสนทนา ตามโครงสรางคือ การทักทายคู4สนทนา การสนทนา และการลาคู4สนทนา

ภาพที่ 45 รูปแบบสถานการณ2และทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคา
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1.2 สรุปผลการสรางรายละเอียด ตรวจสอบ และปรับปรุงโปรแกรมเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม
ผูวิจัยไดออกแบบโปรแกรมฯ ตามกระบวนการตามแนวคิ ด ของทฤษฎี ร ะบบคื อ
ประกอบดวยขั้นตอน ปeจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ2
(Outcome) โดยมีแนวคิดต4างๆ ดังนี้
1. การเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ หรือ Action Learning
ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท2 (Reg Revans, 2011) จากสมการการเรียนรูคือแผนที่มีการจัดไว
ล4วงหนาเรียบรอยแลว รวมกับการเรียนรูจากการคนควา ซักถาม อภิปราย และการคนหาคําตอบ
การคนควาวิจัยดวยตนเอง อันเป7นส4วนสําคัญของการเรียนรู ที่ใชกระบวนการฝ‡กอบรมและพัฒนา
เพื่อใหเกิดความรู และทักษะทั้งในดานองค2ความรูเชิงทฤษฎี และดานการนําไปประยุกต2ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. กระบวนการรับรูของ เชอร2เมอร2ฮอร2น, ฮั้นท2 และ ออสบอร2น (Schermerhorn,
Hunt and Osborn, 1982) ที่กล4าวถึง กระบวนการรับรูว4าเป7นกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตนใน
การตีความสิ่งเราที่สัมผัสต4างๆ เพื่อสรางประสบการณ2ที่มีความสําคัญสําหรับผูรู การรับรูเป7นสิ่งที่ทํา
ใหบุ ค คลมี ความแตกต4 า งกั น เมื่ อบุ คคลไดรั บ สิ่ ง เราก็ จ ะประมวลสิ่ งรั บ รู นั้ น เป7 น ประสบการณ2 ที่ มี
ความหมายเฉพาะตนเอง ดังภาพที่ 46

ขอมูล

การยอมรับ

การจัดระเบียบ

การตีความ

การกระทํา

ภาพที่ 46 กระบวนการรับรู
ที่มา: J. R. Shermerhorn, J. G. Hunt, and R. N. Osborn, Managing organizational behavior
(New York: John Wiley and Sons, 1982).
3. แนวคิดของผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัยสัมภาษณ2เชิงลึก เกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการ
เสริมสรางทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคามาประยุกต2ใช เพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิง
Active Learning โดยพัฒนาเป7น DSLR Model ซี่งประกอบดวยรูปแบบการเรียนรูดังนี้ การมีส4วน
ร4วมในการอภิปราย (Discussion Participating) การจําลองประสบการณ2จริง (Simulating the
Real Experience) การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing the Real Thing) และ
การนําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ (Role Playing) อย4างไรผูเชี่ยวชาญเสนอ
แนวคิดว4าควรนํารูปแบบการเรี ย นรู แบบ Passive Learning มาเสริ ม หรื อ ใหความรูแก4พนักงาน
บริหารงานลูกคาเพิ่มดวย โดยผูวิจัยพัฒนาเป7น MILD Model ซึ่งประกอบดวย การเรียนรูสื่อมัลติมีเดีย
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(Multi-media) การเรียนรูจากประสบการณ2ตรงของบุคคลที่ชื่นชอบ (Idol) การเรียนรูจากการฟeง
บรรยาย (Listening a Lecture) และการเรียนรูจากเอกสารคู4มือประกอบโปรแกรม (Document)
4. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเชิงสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา
(Bandura, 1986) ซึ่งเป7นทฤษฎีหนึ่งในกลุ4มทฤษฎีการเรียนรูแบบเนนปeญญา (Cognitive Learning
Theory) ที่มองว4ามนุษย2มีปeญญา ความคิด และความรูสึก ซึ่งเป7นปeจจัยภายในที่กําหนดพฤติกรรม
ของคน ส4วนปeจจัยภายนอกเป7นเพียงปeจจัยเอื้อใหเกิดพฤติกรรมไม4ไดเป7นสาเหตุหลัก และการเสริมแรง
ก็เป7นเพียงปeจจัยจูงใจใหคนแสดงพฤติกรรมเท4านั้น ซึ่งแบนดูราเชื่อว4าคนส4วนใหญ4เรียนรูพฤติกรรม
ผ4านการสังเกตจากตัวแบบทั้งสิ้น ซึ่งคือ ตัวแบบที่เป7นคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบที่เป7น
สัญลักษณ2 (Symbolic Model) อย4างไรก็ตามทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาเป7นสิ่งสําคัญที่ตองทําใหเกิดความตองการในการเรียนรู ซึ่งการพัฒนากระบวนการ
คิดเพื่อใหเกิดการเรียนรูในองค2การนั้น ผูวิจัยประยุกต2แนวคิดของ ร็อบบินส2 (Robbins, 1989) ที่
กล4าวว4ากระบวนการใชตัวแบบเพื่อก4อใหเกิดการเรียนรูมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการ
สรางความสนใจ (Attention Processes) คือบุคคลจะเรียนรูจากตัวแบบเมื่อเขายอมรับนับ และมี
ความสนใจในลักษณะบางอย4างที่เป7นจุดเด4น 2) กระบวนการเรียนรู (Mastery Processes) เพื่อสราง
ความทรงจํา เป7นขั้นตอนที่บุคคลจะเรีย นรู จากตัว แบบ มากหรือนอยนั้น ขึ้น อยู4กับอิทธิพลของการ
กระทําของตัวแบบที่ทําใหบุคคลผูเลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของตัวแบบไวในความทรงจํา
3) ขั้นตอนการเลียนแบบพฤติกรรม (Echoing Processes) เป7นการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบที่
สังเกตมา โดยเลือกแสดงพฤติกรรมที่เห็นว4าเหมาะสมกับสถานการณ2 และ 4) ขั้นการรักษาพฤติกรรม
(Retention Processes) โดยบุคคลจะไดรับแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรม เช4น ไดรับแรงจูงใจทางบวก
หรือรางวัล ซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจก็จะแสดงพฤติกรรมซ้ํา และแสดงพฤติกรรมบ4อยขึ้นเพื่อเก็บ
รักษาพฤติกรรมนั้นติดตัวไป
5. แนวคิดการเรียนรูในวัยผูใหญ4 (Adult Learning) ตามแนวคิดของ โนวล2, โฮลตัน
และ สวัลสัน (Knowles, Holton and Swanson, 2005) มาประยุกต2ใชในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสรางทักษะการสื่อสารฯ ดวย โดยแนวคิดการเรียนรูในวัยผูใหญ4นี้มีหลักอยู4ว4าผูใหญ4 1) ตองรูว4า
ทําไมตนเองตองเรียนรูเรื่องดังกล4าวหรืออีกนัยคือผูใหญ4ตองรูถึงประโยชน2ที่เกิดจากการเรียนรูสิ่งนั้น
2) ผูใหญ4ตองการตัดสินใจดวยตนเอง ดังนั้นกิจ กรรมการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย2ตองเปnดโอกาสให
ผู ใหญ4 รั บ ผิ ด ชอบตั ว เองโดยมี ส4 ว นร4 ว มในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 3) ประสบการณ2ของ
ผูใหญ4มีมากกว4าเด็ก ซึ่งเป7นประสบการณ2ที่มีคุณค4าและสามารถนํามาใชเป7นประโยชน2กับกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2 4) ผูใหญ4มีความตองการที่จะเรียนรูเมื่อเห็นว4ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ2กับ
ชีวิตหรือมีประโยชน2ที่ไดรับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 5) เป6าหมายการเรียนรูของผูใหญ4
ต4างจากเด็ก เนื่องจากผูใหญ4มองว4าการเรียนรูคือการช4วยพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น
และ 6) แรงจูงใจในการเรี ย นรู ของผู ใหญ4 มาจากตนเองหรื อ เป7 น แรงจู ง ใจภายในเป7นหลัก จาก
แนวความคิดขางตน ผูวิจัยนํามาประยุกต2เป7นกระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารผ4านทฤษฎีระบบ
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กระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
จากแนวคิดการออกแบบโปรแกรมมดังกล4าวขางตน ผูวิจัยไดสรุปประเด็นออกมา
เป7นกระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
จากแนวคิด MILD Model และ DSLR Model สามารถพัฒนากระบวนการเสริมสรางทักษะการ
สื่อสารได 4 กระบวนการ ดังนี้
กระบวนการที่ 1 การเตรี ย มการความรู และประเมิ น ความรู ก4 อ นการทดลอง
(Preparing & Pre-test Knowledge) เป7นการเตรียมการก4อนการฝ‡กอบรม ทั้งเนื้อหาสาระขององค2
ความรูที่เกี่ยวของ เอกสารและสื่อต4างๆ ที่ใชประกอบการฝ‡กอบรม กระบวนการและรูปแบบของการ
ฝ‡กอบรม การจัดหาผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สถานที่ฝ‡กอบรม และงบประมาณต4างๆ รวมถึงประเมิน
ความรู และทั กษะดานการสื่ อสารของพนักงานบริหารงานลูกคาก4อนการฝ‡กอบรม กระบวนการที่ 2
การปรับองค2ความรูเบื้องตนใหเท4าเทียมกัน (Preliminary Knowledge Adjustment) เป7นการ
ฝ‡กอบรมเขม (Intensive Training Course) ที่เนนความรู ทักษะ และทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การเรียนรูสื่อมัลติมีเดีย (Multi-media)
การเรียนรูจากประสบการณ2ตรงของบุคคลที่ชื่นชอบ (Idol) การเรียนรูจากการฟeงบรรยาย (Listening
a Lecture) และการเรียนรูจากเอกสารคู4มือประกอบโปรแกรม (Document)
ส4 ว นกระบวนการที่ 3 คื อ การฝ‡ ก ฝนและนํา ความรู ไปประยุ ก ต2 ใ ชประโยชน2
(Practicing and Utilizing Knowledge) ซึ่งเป7นการมอบหมายงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการ
ประยุกต2ใชทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ดวยการมีส4วนร4วม
ในการอภิปราย (Discussion Participating) การจําลองประสบการณ2จริง (Simulating the Real
Experience) การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing the Real Thing) และการ
นําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ (Role Playing) ผ4านโจทย2หรือปeญหาที่ผูวิจัย
กําหนดให หรือที่เรียกว4า Problem-based Learning แลวใหผูเขาอบรมร4วมกันสรางสรรค2ผลงาน
ขึ้นมา และกระบวนการที่ 4 คือ การประเมินความรูและทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment
of Knowledge and Skill) มีลักษณะเป7นการประเมินและทบทวนผลการประยุกต2ใชความรูสู4การ
ปฏิบัติ ประกอบดวย การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน การระดมสมองในการร4วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการบันทึกสังเกตการณ2
ผลที่ไดรับ
โปรแกรมเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของพนั ก งาน
บริหารงานลูกคาในอุ ต สาหกรรมโฆษณานี้ หลั ง จากที่ ผู เขาร4 ว มเสร็ จ สิ้นจากโปรแกรมแลว จะเกิด
ความรูดานการสื่อสารและพัฒนาเป7นทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ทั้งดานทักษะการพูด
ทั ก ษะการเขี ย น ทั ก ษะการฟe ง และทั ก ษะการใชภาษากาย และสามารถนํา ไปประยุกต2ใชใน
สถานการณ2การทํางานไดจริงอย4างมีประสิทธิภาพต4อไป
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2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ปรากฏผลดังต4อไปนี้
2.1 ผลการประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกคา
ผลการตรวจสอบความแตกต4างระหว4างการประเมินความรูของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ4มควบและกลุ4มทดลอง โดยใชการวิเคราะห2ดวยสถิติ The Mann-Whitney U Test พบว4า
พนักงานบริหารงานลูกคาทั้ง 2 กลุ4มมีความรูดานทักษะการสื่อสารแตกต4างกันอย4างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (Mann – Whitney U Test = 3.000, Z-test = 4.001, p-value = 0.000) โดย
พนักงานบริหารงานลูกคาคากลุ4มทดลอง มีคะแนนความรูดานทักษะการสื่อสารสูงกว4ากลุ4มควบคุม
หมายความว4าโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ไดเปรี ย บเที ย บการประเมิ น ความรู ดานทั ก ษะการสื่ อ สารของ
พนักงานบริหารงานลูกคากลุ4มทดลองทั้งก4อนและหลังเขาร4วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองที่เขาร4วม
โปรแกรมมีความรูเพิ่มขึ้นหรือไม4หลังจากเขาร4วมโปรแกรม โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched
Pairs Signed – Ranks Test ผลการประเมินความรูดานทักษะการสื่อสารของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ4มทดลองทั้งก4อนและหลังเขาร4วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแต4ละราย พบว4าพนักงานบริหารงานลูกคากลุ4มทดลองที่เขาร4วม
โปรแกรมมีคะแนนความรูหลังเขาร4วมโปรแกรมมากกว4าก4อนเขาร4วมโปรแกรม อย4างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.165, p-value = 0.002)
2.2 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุBมทดลองที่มีตBอโปรแกรมเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
พบว4า กลุ4มทดลองที่เขาร4วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา มีความพึงพอใจต4อโปรแกรมดังกล4าว
โดยรวมอยู4ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.55) หากพิจารณาเป7นรายดานมีความพึงพอใจอยู4ในระดับ
มากถึงมากที่สุด โดยดานที่มีความพึงพอใจสูงสุดเรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับ คือ ดานรูปแบบ
ของโปรแกรม (Mean = 4.68) ดานประโยชน2 แ ละประยุ ก ต2 ใ ชโปรแกรม (Mean = 4.63) และดาน
เนื้อหา (Mean = 4.63)
2.3 ผลการประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการประยุ ก ตD ใ ชความรู ดานการสื่ อ สารของ
พนักงานบริหารงานลูกคาสูBภาคปฏิบัติเพื่อมุBงสูBทักษะการสื่อสารเพื่อเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคา
1. ผลการประเมินทักษะการสื่อสารดานการพูดของพนักงานบริหารงานลูกคา
ผูวิจัยไดประเมินผลทักษะการสื่อสารดานทักษะการพูดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ4มทดลอง จําแนกตามก4อนและหลั ง เขาร4 ว มโปรแกรมเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองที่เขาร4วมโปรแกรม
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มีค ะแนนทั ก ษะการพู ด เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ไม4 ห ลั ง จากเขาร4 ว มโปรแกรม โดยใชสถิ ติ The Wilcoxon
Matched Pairs Signed – Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบค4าเฉลี่ยของคะแนนทักษะดานการพูดของ
พนักงานบริห ารงานลูกคา ก4อนและหลังเขาร4ว มโปรแกรม พบว4า พนักงานบริห ารงานลูกคากลุ4ม
ทดลองที่เขาร4วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะดานการพูดหลังเขาร4ว มโปรแกรมมากกว4าก4อนเขาร4ว ม
โปรแกรม อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002)
2. ผลการประเมินทักษะการสื่อสารดานการฟFงของพนักงานบริหารงานลูกคา
ผูวิจัยไดประเมินผลทักษะการสื่อสารดานทักษะการฟeงของพนักงานบริหารงาน
ลูกคากลุ4มทดลอง จําแนกตามก4อนและหลั ง เขาร4 ว มโปรแกรมเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองที่เขาร4วมโปรแกรม
มีค ะแนนทั ก ษะการฟe ง เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ไม4 ห ลั ง จากเขาร4 ว มโปรแกรม โดยใชสถิ ติ The Wilcoxon
Matched Pairs Signed – Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบค4าเฉลี่ยของคะแนนทักษะดานการฟeงของ
พนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาทั้ ง ก4 อ นและหลังเขาร4วมโปรแกรม พบว4าพนักงานบริหารงานลูกคากลุ4ม
ทดลองที่เขาร4วมโปรแกรมมีคะแนนทั กษะดานการฟeงหลังเขาร4วมโปรแกรมมากกว4า ก4อนเขาร4ว ม
โปรแกรม อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002)
3. ผลการประเมินทักษะการสื่อสารดานการเขียนของพนักงานบริหารงานลูกคา
ผู วิ จั ย ไดประเมิ น ผลทั ก ษะการสื่ อ สารดานทั ก ษะการเขี ย นของพนั ก งาน
บริหารงานลูกคากลุ4มทดลอง จําแนกตามก4อนและหลังเขาร4วมโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาแต4ละราย มาวิเคราะห2ว4ากลุ4มทดลองที่เขาร4วม
โปรแกรมมีคะแนนทักษะการเขียนเพิ่มขึ้นหรือไม4หลังจากเขาร4วมโปรแกรม โดยใชสถิติ The Wilcoxon
Matched Pairs Signed – Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบค4าเฉลี่ยของคะแนนทักษะดานการเขียน
ของพนักงานบริหารงานลูกคาทั้งก4อนและหลังเขาร4วมโปรแกรม พบว4าพนักงานบริหารงานลูกคากลุ4ม
ทดลองที่เขาร4วมโปรแกรมมีคะแนนทักษะดานการเขียนหลังเขาร4วมโปรแกรมมากกว4าก4อนเขาร4วม
โปรแกรม อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Z-test = 3.071, p-value = 0.002)
3. การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยและการพัฒนา ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตตัวแทนโฆษณา” นี้ มีวัตถุประสงค2
1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา 2) เพื่อเปรีย บเทีย บผลการใชโปรแกรมเพื่อเสริมสรางทักษะทางการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณาระหว4างกลุ4ม
ควบคุมและกลุ4มทดลอง และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
การออกแบบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน
บริหารงานลูกคาในบริ ษัทตั ว แทนโฆษณานั้ น ยั ง ไม4 มี ก ารพั ฒ นาเป7 น โปรแกรมที่ ผ4 า นการวิจัยและ
พัฒนาเชิงวิชาการ เพื่อเป7นแนวทางการเสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิงผลไดของ
พนัก งานบริห ารงานลูก คาในอุต สาหกรรมโฆษณา ผลการวิจัยพบว4าคุณภาพของโปรแกรมที่ผูวิจัย
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ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้นมีคุณภาพตามที่เกณฑ2กําหนด ทั้งนี้เพราะว4าการพัฒนาโปรแกรมดังกล4าว
ผูวิจัยไดทําเป7นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม คือเริ่มจากศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ร4 ว มกั บ การศึ ก ษาโดยประยุ ก ต2 เ ทคนิ ค การวิเคราะห2บทสนทนา (Conversation Analysis) แลว
สังเคราะห2เพื่อร4างรูปแบบสถานการณ2และบทสนทนาการเจรจาเชิงผลไดซึ่งพบว4าสถานการณ2ในการ
ทํางานของพนักงานบริหารงานลูกคาโดยพื้นฐานแลวประกอบดวยสถานการณ2ดังนี้คือ สถานการณ2
การรับบรีฟจากลูกคา สถานการณ2การเตรียมบรีฟงาน สถานการณ2การบรีฟงานฝyายสรางสรรค2งาน
โฆษณา สถานการณ2การประชุมภายใน และสถานการณ2นําเสนองานลูกคา โดยในแต4ละสถานการณ2นั้น
พนักงานบริหารงานลูกคาใชโครงสรางการสนทนนา ดังนี้คือ การเริ่มตนการสนทนาดวยการทักทาย
คู4สนทนา การสนทนา และการปnดการสนทนาดวยการลา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เปซ บูซองคา
และ ฟาโตคิ (Pace, Buzzanca and Fratocchi, 2016) เรื่อง “โครงสรางของการสนทนาบน
เครือข4ายทางสังคม (Social Network): ระหว4างบทสนทนาที่ไม4ผ4านการวิพากษ2กับบทสนทนาที่ผ4าน
การวิภาษ” พบว4าโครงสรางกานสนทนาในเครือข4ายทางสังคมที่สําคัญนั้น มีความเรียบง4าย มีการส4ง
ต4อและตอบกลับเนื้อหาไปในออนไลน2 ดังนั้นบทสนทนาที่มีลักษณะที่ไม4ผ4านการวิพากษ2 (Dialogic
Conversation) จึงมีมากกว4าบทสนทนาที่ผ4านการวิพาษแลว (Dialectic Conversation) เพราะเขา
ไปมีส4วนร4วมไดโดยง4ายไม4ตองคิดหรือริเริ่มเนื้อหาขึ้นมาเอง ซึ่งใชวิธีวิเคราะห2บทสนทนาในเครือข4าย
ทางสังคม
การศึกษาดังกล4าวทําใหผูวิจัยคนพบแนวทางและเห็นปeญญาดานทักษะการสนทนาของ
พนักงานบริหารเชิงประจักษ2 อันเป7นประเด็นที่เกี่ยวของในการพัฒนาโปรแกรม แลวนําไปพัฒนาเป7น
แนวคําถามเพื่อสัมภาษณ2เชิงลึก ทําใหไดรูปแบบการเจรจาที่เหมาะสม เพื่อนําไปใหผูเชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิคการหาค4าดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการ
เจรจา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทําใหผูวิจัยไดบทสนทนาที่เหมาะสมแลว
นําไปพัฒนาเป7นสื่ออินโฟกราฟฟnคทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได แลวนําไปสังเคราะห2ขึ้น
รูปร4างเป7นโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
ใหผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของประเมินและยืนยันร4างโปรแกรม จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและการ
สัมภาษณ2เชิงลึ ก ผู เชี่ ย วชาญ ทํา ใหผู วิ จั ย พั ฒ นาแนวคิ ด ที่ ใ ชในการออกแบบโปรแกรมผ4าน MILD
Model และ DSLR Model โดยเป7นกระบวนการการเรียนรูรูปแบบ Passive Learning ที่เป7นการ
เรียนรูแบบเดิม และ Active Learning หรือการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ตามแนวคิดของ เร็ก รีแวนท2
(Reg Revans, 2011) ที่ใชกระบวนการฝ‡กอบรมและพัฒนาเพื่อใหเกิดความรู และทักษะ ทั้งในดาน
องค2ความรูเชิง ทฤษฎี และดานการนํา ไปประยุก ต2ใ ชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ตาตาชาร2 และคณะ (Tatachar et al., 2016) ที่ศึกษาเรื่อง “ความพอใจ
ในการเรียนรูของนักศึกษาเภสัชกรและความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning”
ที่กล4าวว4า นักศึกษาเภสัชกรชื่นชอบการเรียนรูแบบ Active Learning ที่ไดมีส4วนร4วมและประยุกต2ใช
ความรู
สําหรับการออกแบบโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ผูวิจัยไดนําแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู เชิ ง สั งคม
(Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซึ่งเป7นทฤษฎีหนึ่งในกลุ4มทฤษฎีการ
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เรียนรูแบบเนนปeญญา (Cognitive Learning Theory) ที่มองว4ามนุษย2มีปeญญา ความคิด และ
ความรูสึก ซึ่งเป7นปeจจัยภายในที่กําหนดพฤติกรรมของคน ส4วนปeจจัยภายนอกเป7นเพียงปeจจัยเอื้อให
เกิดพฤติกรรมไม4ไดเป7นสาเหตุหลัก และการเสริ ม แรงก็ เ ป7 น เพี ย งปe จ จั ย จู ง ใจใหคนแสดงพฤติกรรม
เท4า นั้น ซึ่ง แบนดูร าเชื่อ ว4า คนส4ว นใหญ4เ รีย นรู พฤติก รรมผ4า นการสังเกตจากตัวแบบทั้งสิ้น ซึ่งคือ
ตัวแบบที่เป7นคนในชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบที่เป7นสัญลักษณ2 (Symbolic Model) ซึ่งการ
พัฒนากระบวนการคิดเพื่อใหเกิดการเรียนรูในองค2การนั้น มุ4งเนนใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณ2
ของบุคคลที่เป7นตนแบบหรื อ บุ ค คลที่ น4 า สนใจ นอกจากนั้ น ผู วิ จั ย ประยุ ก ต2 แนวคิดของ ร็อบบินส2
(Robbins, 1989) ที่กล4าวว4ากระบวนการใชตัวแบบเพื่อก4อใหเกิดการเรียนรูมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน
ประกอบดวย 1) กระบวนการสรางความสนใจ (Attention Processes) คือบุคคลจะ
เรียนรูจากตัวแบบเมื่อเขายอมรับนับ และมีความสนใจในลักษณะบางอย4างที่เป7นจุดเด4น 2) กระบวนการ
เรีย นรู (Mastery Processes) เพื่อสรางความทรงจํา เป7นขั้นตอนที่บุคคลจะเรียนรูจากตัวแบบ
มากหรือนอยนั้นขึ้นอยู4กับอิทธิพลของการกระทําของตัวแบบที่ทําใหบุคคลผูเลียนแบบสามารถจดจํา
การกระทําของตัวแบบไวในความทรงจํา 3) ขั้นตอนการเลียนแบบพฤติกรรม (Echoing Processes)
เป7นการแสดงพฤติ กรรมตามตั ว แบบที่ สั งเกตมา โดยเลื อ กแสดงพฤติ ก รรมที่ เ ห็ น ว4 า เหมาะสมกับ
สถานการณ2 และ 4) ขั้นการรักษาพฤติกรรม (Retention Processes) โดยบุคคลจะไดรับแรงจูงใจให
แสดงพฤติ ก รรม เช4 น ไดรั บ แรงจู ง ใจทางบวกหรื อ รางวั ล ซึ่ ง ทํา ใหเกิดความพึงพอใจก็จะแสดง
พฤติ ก รรมซ้ํา และแสดงพฤติ ก รรมบ4 อ ยขึ้ น เพื่ อ เก็ บ รักษาพฤติกรรมนั้นติดตัวไป ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ หลิน และ เฉิน (Lin and Chen, 2013) ที่ศึกษาเรื่อง “ระบบการใหบริการทางการตลาด
แบบฝeงตัวในรายการโทรทัศน2: ออกแบบและดําเนินการผ4านการจัดว4างสินคาโดยใชตัวแสดงในละคร”
พบว4 า การใชบุ คคลที่น4 า สนใจเช4น ตั ว แสดงในละครเป7 น ตั วแทนในการแนะนํ าสิ น คานั้ น ทํ าใหผู ที่ ดู
โฆษณามีทัศนคติที่ดีต4อตราสินคาและตัวสินคา รวมถึงสามารถกระตุนความตองการซื้อสินคาไดดวย
ซึ่งเป7นประเด็นที่ผูวิจัยสนใจนําแนวคิดการใชบุคคลที่เป7นที่น4าสนใจและมีประสบการณ2มาแบ4งปeน
ประสบการณ2แก4ผูเขาอบบรมเพื่อใหเกิดแรงจูงใจสนใจศึกษาและเสริมสรางทักษะการสื่อสารของ
ตัวเอง
นอกจากนี้ยังนําแนวคิดการเรียนรูในวัยผูใหญ4 (Adult Learning) ตามแนวคิดของ โนวล2,
โฮลตัน และ สวัลสัน (Knowles, Holton and Swanson, 2005) มาประยุกต2ใชในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารฯ ดวย โดยแนวคิดการเรียนรูในวัยผูใหญ4นี้มีหลักอยู4ว4าผูใหญ4
1) ตองรูว4าทําไมตนเองตองเรียนรูเรื่องดังกล4าวหรืออีกนัยคือผู ใหญ4 ต องรู ถึ ง ประโยชน2 ที่เกิดจากการ
เรียนรูสิ่งนั้น 2) ผูใหญ4ตองการตัดสินใจดวยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ตองเปnด
โอกาสใหผูใหญ4รับผิดชอบตัวเองโดยมีส4วนร4วมในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 3) ประสบการณ2
ของผูใหญ4มีมากกว4าเด็ก ซึ่งเป7นประสบการณ2ที่มีคุณค4าและสามารถนํามาใชเป7นประโยชน2กับกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 4) ผูใหญ4มีความตองการที่จะเรียนรูเมื่อเห็นว4ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ2
กับชีวิตหรือมีประโยชน2ที่ไดรับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 5) เป6าหมายการเรียนรูของ
ผูใหญ4ต4างจากเด็ก เนื่องจากผูใหญ4มองว4าการเรียนรูคือการช4วยพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานได
ดีขึ้น และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรูของผูใหญ4 มาจากตนเองหรือเป7นแรงจูงใจภายในเป7นหลัก จาก
แนวความคิดขางตน ผูวิจัยนํามาประยุกต2เป7นกระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารผ4านทฤษฎีระบบ
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จากแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมขางตนนั้น สอดคลองกับ แนวคิด ของ นาวิคาคิเอนเน
และ เปฟเชะวิชิเอนเต (Navickiene and Peveeviente, 2009) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารในกลุ4มหรือทีมงานสําหรับบุคคลและมืออาชีพ” ผ4านแนวคิดการเรียนรูโดยผลงานวิจัย
แสดงใหเห็นว4าความสามารถทางการสื่อสารที่ส4งผลต4อการทํางานและระบบการทํางาน นอกจากนี้
แลวความสามารถทางการสื่อสารของแต4ละบุคคล จะนําไปสู4การทํางานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
การจัดตั้งทีมควรมีผูเชี่ยวชาญในแต4ละเรื่องจะทําใหงานลุล4วงไปไดดวยดี ในการทํางานช4วงแรกอาจมี
ขอขัดแยงในการทํางานบางแต4หากมีจัดการที่ดีของขอขัดแยงเหล4านี้จะดีขึ้นโดยทักษะของการสื่อสาร
อีกทั้งคนในทีม จะตองรับ ผิด ชอบร4ว มกัน เมื่อเกิดเหตุการณ2ผิดพลาดเกิดขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ทักษะการทํางานร4วมกันดวย และจากการศึกษาของ อีชูนาวี (ElShonawy, 2009) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง
“การฝ‡กอบรมดานการเจรจาต4อรองช4วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจรจาต4อรองหรือไม4?” โดยผลของวิจัย
แสดงใหเห็นว4า ระดับการฝ‡ ก อบรมส4 ง ผลต4 อ ผลงานของบุ ค ลหากมี ก ารอบรมระยะยาวมากกว4า
ระยะสั้น และระดับของการฝ‡กอบรมมีผลในระดับกลางกับผลงาน นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให
เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของผลการต4อรองสูงขึ้นจาก 2.03 เป7น 5.3 หลังจากมีการอบรมมากขึ้น
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของ วิวรรธน2 จันทร2เทพ (2553) ไดทําการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการฝ‡ ก อบรมแบบผสมผสานดวยการเรี ย นรู ร4 ว มกั น เป7 น ที ม เพื่ อ พัฒนา
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการสําหรับครูผูสอนระดับชั้น
ประถมศึกษา” ผลการวิจัยพบว4า รูปแบบการฝ‡กอบรมแบบผสมผสานระหว4างแบบเผชิญหนา กับ
แบบอี-เทรนนิ่ง เป7นวิธีส4งเสริมการเรียนรูเป7นทีม โดยมีองค2ประกอบ 8 ประการ รูปแบบการฝ‡กอบรม
มี 3 ขั้ น ตอนคื อ 1) ขั้ น ก4 อ นฝ‡ ก อบรม 2) ขั้ น ฝ‡ ก อบรม 3) ขั้ น ประเมิ น ผล โดยที่ในขั้นฝ‡กอบรม
ประกอบดวย 4 ขั้นคือ 1) การเตรียมความพรอม 2) การนําเสนอบทเรียน 3) การปฏิบัติตามตัวอย4าง
และ 4) การปฏิบัติอย4างอิสระ ขั้นที่ 1-3 ช4วยสรางเจตคติและความรูความเขาใจ ส4วนขั้นที่ 4 ช4วยพัฒนา
สมรรถนะการออกแบบหน4วยการเรียนรูและแผนกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ
ส4วนผลการทดลองใชรูปแบบการฝ‡กอบรมที่พัฒนาขึ้น พบว4ากลุ4มตัวอย4างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูและคะแนนทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบผสมผสานแบบสหวิทยาการ
หลังการฝ‡กอบรมสูงกว4าก4อนการฝ‡กอบรม กลุ4มตัวอย4างมีการแสดงออกเกี่ยวกับการเรียนรูร4วมกันเป7น
ทีมในระดับมาก และมีความเห็นว4ารูปแบบการฝ‡กอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก
ซึ่งสนับสนุนรูปแบบหรือกระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนั กงานบริ ห ารที่ ผู วิ จั ย ใชเป7 น แนวรู ป แบบการพั ฒ นาเพื่ อใหเกิ ด การเรี ย นรู เชิ ง ลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Active Learning) โดยพัฒนาเป7น DSLR Model และการเรียนรูแบบดั้งเดิม (Passive Learning)
ในรูปแบบของ MILD Model ที่ประกอบดวย 4 กระบวนการคือ กระบวนการที่ 1 การเตรียมการ
ความรูและประเมินความรูก4อนการทดลอง (Preparing & Pre-test Knowledge) เป7นการเตรียมการก4อน
การฝ‡กอบรม ทั้ง เนื้อหาสาระขององค2ความรู ที่เ กี่ย วของ เอกสารและสื่อต4างๆ ที่ใชประกอบการ
ฝ‡ก อบรม กระบวนการและรูป แบบของการฝ‡ก อบรม การจัด หาผู เชี่ย วชาญที่เหมาะสม สถานที่
ฝ‡ ก อบรม และงบประมาณต4 า งๆ รวมถึ ง ประเมิ น ความรู และทั ก ษะดานการสื่อสารของพนักงาน
บริหารงานลูกคาก4อนการฝ‡ ก อบรม กระบวนการที่ 2 การปรั บ องค2 ค วามรู เบื้องตนใหเท4าเทียมกัน
(Preliminary Knowledge Adjustment) เป7นการฝ‡กอบรมเขม ที่เนนความรู ทักษะ และทัศนคติ
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เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การเรียนรูสื่อมัลติมีเดีย
การเรียนรูจากประสบการณ2ตรงของบุคคลที่ชื่นชอบ การเรียนรูจากการฟeงบรรยาย และการเรียนรู
จากเอกสารคู4มือประกอบโปรแกรม
ส4วนกระบวนการที่ 3 คือการฝ‡กฝนและนําความรูไปประยุกต2ใชประโยชน2 (Practicing
and Utilizing Knowledge) ซึ่งเป7นการมอบหมายงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกต2ใช
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ดวยการมีส4วนร4วมในการอภิปราย
การจําลองประสบการณ2จริง การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง และการนําเสนอในรูปแบบการแสดง
ละครหรือบทบาทสมมติ ผ4านโจทย2หรือปeญหาที่ผูวิจัยกําหนดให หรือที่เรียกว4า Problem-based
Learning แลวใหผูเขาอบรมร4วมกันสรางสรรค2ผลงานขึ้นมา และกระบวนการที่ 4 คือ การประเมิน
ความรูและทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of Knowledge and Skill) มีลักษณะเป7น
การประเมิน และทบทวนผลการประยุก ต2ใ ชความรู สู4การปฏิบัติ ประกอบดวย การนํา เสนอผล
การปฏิบัติงาน การระดมสมองในการร4วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบันทึกสังเกตการณ2 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ เด4นศักดิ์ สุริยะ (2555) ที่ศึกษาและทําการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบ
การเสริมสรางศักยภาพผูนํายุคใหม4ในการพัฒนาชุมชนขององค2การปกครองส4วนทองถิ่น" ผลการวิจัย
พบว4า หนึ่งในองค2ประกอบของผูนํายุคใหม4ในการพัฒนาชุมชนขององค2การปกครองส4วนทองถิ่นที่มี
ทั้งหมด 12 ดานนั้นคือ การติดต4อสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการวิเคราะห2วิธีการอบรม
ที่ควรทํามากที่สุด คือ การอบรมสัมมนา และสอดคลองกับการศึกษาของ เอนก เทียนบูชา (2552) ที่
ทําการวิ จั ย เรื่ อ ง "การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก เพื่ อ เตรี ย มคนเขาสู4งาน" ผลการวิจัยพบว4า สมรรถนะ
พื้นฐานที่สถานประกอบการใหความสําคัญที่สุดคือ สมรรถนะหลักดานการสื่อสารโดยเฉพาะสมรรถนะ
ดานการพูด และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมมี 5 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห2 การออกแบบ การพัฒนา
การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล
กระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา ภายใต DSLR Model และ MILD Model นั้นมีเป6าหมายใหพนักงานบริหารงานลูกคาเกิดการ
เรียนรูทั้งในรูปแบบที่เป7นการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติและการเรียนรูแบบดั้งเดิมที่ผูเรียนรูเป7นฝyายรับ
ขอมูลอย4างเดี ย ว ทั้ ง ที่ เ ป7 น การเรี ย นรู ดวยตั ว เอง และการเรียนรูจากลุ4ม จากผลการศึกษาพบว4า
พนักงานบริหารงานลูกคามีความรูและทักษะการสื่อสารเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อาร2น
และไพรซ2 (Arns and Price, 2007) เรื่อง “ทักษะเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารสมรรถนะที่มี
มูลค4าของผูบริหารหองสมุดใหม4” พบว4าทักษะ และบุคลิก ลักษณะที่จําเป7นต4อการพัฒนาองค2การนั้น
มีความสําคัญและจําเป7นที่ตองมีการพัฒนาอย4างเป7นระบบสอดคลองกับสมรรถนะตามบริบท และตรง
กับความตองการของบุคลากรและองค2การ จําเป7นตองอาศัยรูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพดวย
และสอดคลองกับการศึกษาของ ธานี เอิบอาบ (2555) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสรางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กในสถานสงเคราะห2ตามทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรค2ดวย
ปeญญา” ผลการวิจัยพบว4 า หลั ง การเขาร4 ว มโปรแกรมเสริมสรางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กใน
สถานสงเคราะห2 คะแนนการคิดวิจ ารณญาณหลังการทดลองของกลุ4มทดลองสูงกว4าคะแนนการคิด
วิจารณญาณก4อนการทดลองของกลุ4มทดลองอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และคะแนนการคิด
วิจารณญาณหลังการทดลองของกลุ4มทดลองสูงกว4าคะแนนการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองของ

231
กลุ4มควบคุมอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลองกับการศึกษาของ อนันต2 พันนึก (2554)
ที่ทําการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
พบว4า หลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ4มทดลอง มี
ความรูและทักษะตามสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการนําความรูทักษะใหม4สู4การปฏิบัติ
และผลงานที่เ กิด จากการปฏิบัติห นาที่สูง กว4า ก4อนการพัฒนาอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ .05 และหลังการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ4มทดลอง
มีความรู และทักษะตามสมรรถนะผูบริหารตามสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหนาที่สูงกว4ากลุ4มควบคุมอย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยจากผลการวิจัย
สามารถสรุปเป7นรูปแบบโมเดลความสัมพันธ2ของโปรแกรม ไดดังภาพที่ 48

ภาพที่ 48 โมเดลการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ผูวิจัยนิยามความหมายขององค2ประกอบของการเรียนรูของโมเดล DSLR และโมเดล
MILD ไวดังนี้
Discussion คือการเรียนรูผ4านการอภิปราย และหาแนวทางร4วมกัน
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Simulating คือการจําลองสถานการณ2 ที่สอดคลองกับสถานการณ2การทํางานจริงของ
พนักงานบริหารงานลูกคา
Learning by doing คือการเรียนรูและฝ‡กฝนใหเกิดทักษะผ4านการเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริง
Role Play คือการเรียนรูผ4านการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อใหพนักงานบริหารงานลูกคา
เรียนรูดวยการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ ใหเกิดความเชี่ยวชาญ
Media คือ การเรียนรูจากสื่ออินโฟกราฟฟnคการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
Idol คือ การเรียนรูจากบุคคลตนแบบที่มีประสบการณ2ตรงกับการทํางานดานบริหารงาน
ลูกคา และในมิติที่เกี่ยวของกับการทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา
Lecture คือการเรียนรูผ4านผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร
Document คือการเรียนรูจากเอกสารประกอบโปรแกรม
โดยสรุป การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณาที่ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาขึ้นในนี้ มีความเหมาะสม
และความเป7 น ไปไดในเชิ ง การนํา ไปประยุกต2ใหเกิดขึ้นเป7นรูปธรรมในอุตสาหกรรมโฆษณา ถือเป7น
โปรแกรมที่ มีค วามสรางสรรค2 และเหมาะกั บ การเรี ย นรู และสอดคลองกั บ บริ บ ทการทํ า งานของ
พนักงานบริหารงานลูกคา เนื้อหาการเรียนรูมุ4งเนนการพัฒนาองค2ความรูและทักษะการสื่อสาร ที่
สามารถนําไปประยุกต2ใชใหเกิดความชํานาญ และพัฒนาตนเองใหมีความสามารถยิ่งขึ้นได ตอนจน
การออกแบบกิจกรรมนั้นผูวิจัยบูรณาการรูปแบบการเรียนรูทั้งการเรียนรูแบบดังเดิม เพื่อปรับพื้นฐาน
ความรูดานการสื่อสารในเบื้องตนใหกับพนักงานบริหารงานลูกคาก4อน ตลอดจนสรางสื่ออินโฟกราฟฟnคการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ที่สั้นกระชับ ทันสมัย และน4าติดตาม สําหรับการเป7นใชแนวทางเรียนรู
ฝ‡กฝนเพิ่มเติมดวยตนเอง การสรางแรงบันดาลใจใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองดานทักษะ
การสื่อสารผ4านการเรียนรูจากประสบการณ2ของผูที่ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพที่มีความเกี่ยวของกับ
พนักงานบริหารงานลูกคา แลวเสริมการเรียนรูในรูปแบบลงมือปฏิบัติใหพนักงานบริหารงานลูกคาได
มีส4วนร4วมในกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งมีความสอดคลองและเหมาะสมกั บ การพั ฒ นาบุคลากรรุ4นใหม4
ผ4านกระบวนการเรียนรูจากโจทย2หรือปeญหาที่กําหนด เพื่อส4งเสริมใหพนักงานบริหารงานลูกคารูจัก
การทํางานร4วมกัน ผ4านรูปแบบของการมีส4วนร4วมในการอภิปราย และรูจักแนวทางการแกปeญหาผ4าน
การจําลองประสบการณ2จริง ที่สอดคลองกับสถานการณ2การทํางานจริงของพนักงานบริหารงานลูกคา
ฝ‡กฝนใหเกิดทักษะผ4านการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง และทําซ้ําใหเกิดความเชี่ยวชาญดวยการ
นําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ
นอกจากนี้รูปแบบการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ตามโปรแกรมนี้
สามารถขยายไปสู4กลุ4มเป6าหมายอื่น ทั้งพนักงานในฝyายอื่นๆ เช4นฝyายสรางสรรค2งานโฆษณา ฝyาย
ประชาสัมพันธ2 ฝyายวางแผนกลยุทธ2 เป7นตน ตลอดจยพนักงานบริษัทต4างๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ในอุตสาหกรรมโฆษณา เช4น บริษัทดานสื่อโฆษณา บริษัทดานการจัดกิจกรรมการตลาด รวมถึงบริษัทอื่นๆ
ที่ใชการทัก ษะการสื่อ สารเพื ่อ การติด ต4อ ประสานงานกับ บุค คลอื ่น ซึ ่ง จัก ส4ง ผลใหการติด ต4อ
ประสานงานในองค2การ หรือระหว4างองค2การดําเนินไปไดอย4างราบรื่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสราง
ความไดเปรียบในเชิงแข4งขันใหกับองค2การอย4างยั่งยืน
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4. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ไดขอเสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้
4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย2 ในองค2 การเป7 นภารกิ จที่ สํ า คั ญอย4 า งยิ่งของผูบริ ห าร
องค2การในยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ2
การแข4งขันทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากการเปnดเสรีทางการคาและการลงทุนระหว4างกัน
และความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหประชาชน
ทั่วโลกสามารถเขาถึงขอมูลข4าวสารเกี่ยวกับราคาและคุณภาพสินคาไดอย4างสะดวก รวดเร็ว และจาก
หลายช4องทาง ซึ่งทําใหการแข4งขันในตลาดมีความสมบูรณ2มากขึ้น ดังนั้นผูบริหารในองค2การจําเป7น
อย4างยิ่งตองใหความสนใจ และดําเนินการอย4างเป7นระบบเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ทั้งดาน
ความรู ทั กษะ และความสามารถ เป7 น บุ คลากรที่เปรียบดังสินทรัพย2ที่มีคุณค4าขององค2การ ภายใต
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ขององค2การหรือที่เรียกกันว4า Training Roadmap ทั้งบุคลากร
รุ4นใหม4ที่กําลังเขามามีบทบาทในองค2การ และบุคลากรเดิมที่มีอยู4แลวใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น ตลอดจน
สรางกระบวนการรักษาคนเก4งใหอยู4กับองค2การตลอดไป ซึ่งโปรแกรมการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดนี้ เป7นการบูรณาการกรอบแนวคิดใหเป7นระบบที่สามารถประเมินผลไดอย4าง
เป7นชั ด เจน และประยุ ก ต2 ใ ชความรู สู4 ภ าคปฏิ บั ติ ไ ดอย4 า งเป7 น รู ป ธรรม จากการพั ฒ นาโปรแกรม
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดนี้ ทําใหผูวิจัยไดขอสรุปเป7นกระบวนการเสริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ซึ่งประกอบดวยโมเดล MILD ซึ่งเป7นรูปแบบการเรียนรูแบบ
ดั้งเดิมและโมเดล DSLR ซึ่งเป7นการเรียนรูเชิงลงมือปฏิบัติ ที่เป7นตัวขับเคลื่อนใหเกิดการเรียนรูและ
ทักษะการสื่อสารของพนักงานบริ หารงานลู กคาและนํ าไปประยุ กต2 ใชในการปฏิบั ติงานไดอย4า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส4งผลใหองค2การสามารถแข4งขันไดอย4างมีศักยภาพมากยิ่งขี้น ดังนั้นผูบริหาร
ทุกภาคส4 ว นขององค2 ก ารสามารถนํา โปรแกรมนี้ไปใชเสริมสรางทักษะการสื่อสารของบุคลากรได
ทุกระดับ และสามารถสรางเป7นกรอบการพัฒนาอย4างยั่งยืนใหแก4องค2การสืบไป
4.2 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใชงาน
องค2การ หรือ หน4วยงานใด ที่จะนําโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา ไปประยุกต2ใชใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น จําเป7นตองพิจารณาความเหมาะสมของบริบทและความตองการของบุคลากรที่
จะพัฒนาดวย อย4างไรการออกแบบโปรแกรมนี้ ผูวิจัยคํานึงถึงการนําไปใชไดกับทุกหน4วยงาน ทุก
องค2การ เพราะการสื่อสารเป7นเรื่องพื้นฐานและสําคัญต4อทุกคน ทุกหน4วยงาน และทุกองค2การ ที่ตอง
ใชในการติดต4อสื่อสาร และประสานงานกันเพื่อดําปฏิบัติภาระกิจขององค2การใหดําเนินการไปไดอย4าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค2ขององค2การ ดังนั้นบุคลากรทุกคนสามารถสามารถเขาสู4
โปรแกรมนี้ ได นอกจากนี้ ค วรคํา นึ ง ถึ ง เรื่ อ งระยะเวลา ควรปรั บ เปลี่ ย นระยะเวลาใหเหมาะสมกับ
โอกาสในการเรียนรูของบุคลากรและความตองการของหน4วยงาน ซึ่งสามารถเพิ่มระยะเวลาของการ
ติดตามผล หรือการนําเสนอโครงงาน โดยเนื้อหาของการพัฒนาจะยังคงความเป7นโปรแกรมไว แต4ให
ความสํา คั ญในเรื่ องของการเรี ย นรู จากประสบการณ2 ข องผูประสบความสําเร็จ และการร4วมกันคิด
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การลงมือปฏิบัติจริง และการฝ‡กฝนใหเกิดความชํานาญ จนสามารถนําไปประยุกต2ใชในการปฏิบัติงาน
ไดจริง นอกจากนั้นควรพิจารณาการคัดเลือกกลุ4มเป6าหมายที่เขาร4วมโปรแกรมใหมีภูมิหลังคลายคลึงกัน
เนื่องจากกิจกรรมหรือโครงการที่มอบหมายใหผูเขาร4วมโปรแกรมนั้น กําหนดใหสอดคลองกับบริบท
ของการทํางานจริงของผูเขาร4วมโปรแกรม และส4งเสริมใหเกิดการเรียนรูร4วมกันอย4างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย4างยิ่งการเรีย นรู เชิง Active Learning ผ4า นกิจ กรรมเชิง Problem-based Learning
ทําใหเกิดการคิดและลงมือปฏิบัติร4วมกัน ซึ่งสามารถนําไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานไดอย4างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนํากระบวนการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร ภายใตแนวคิด MILD
Model และ DSLR Model ไปบูรณาการและประยุกต2ใชเสริมสรางทักษะดานอื่นๆ ของบุคลากรใน
องค2การใหเกิดความรู ทักษะ และความสามารถไดดวย
4.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตBอไป
สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป7นการ
ผสมผสานระหว4างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการทบทวนและสังเคราะห2ขอมูล
เพื่อใหเกิ ดความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาและออกแบบโปรแกรมที่สอดคลองกับแนวทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรรุ4 น ใหม4 ด านทั ก ษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรใหเกิ ด ความรู และทักษะการสื่อสารแก4พนักงาน จะตองมีการ
พัฒนาอย4างต4อเนื่อง และใหมีความเขมขนเชิงเนื้อหามากขึ้น ตลอดจนมีการติดตามผลการพัฒนา
อย4างต4อเนื่อง และประเมินผลการนําองค2ความรูและทักษะที่ไดรับภายหลังการเขาร4วมโปรแกรมจาก
หัวหนางาน และจากเพื่อนร4วมงานดวย ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะว4า ในการวิจัยครั้งต4อไปครวเป7น
การศึกษาในกลุ4มเป6าหมายอื่นที่มีความสําคัญในองค2การ เพื่อใหการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได ครอบคลุมแพร4หลายไปยังทุกคน และทุกหน4วยงานขององค2การ โดยใชทักษะการ
สื่อสารเป7นตัวจุดประกายและเป7นแรงขับเคลื่อนองค2การใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับ
องค2การอย4างต4อเนื่องและยังยืน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แนวสัมภาษณเชิงลึก
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แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาขอมูลในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีวัตถุประสงคเพื่อเป2นแนวทางในการสร&างและ
พัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุต สาหกรรมโฆษณา ซึ่ง เป2น ส5ว นหนึ่ง ของวิท ยานิพ นธระดับ ปริญ ญาเอก สาขาวิช าการจัด การ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ความคิดเห็นของผู&ให&สัมภาษณถือเป2นความลับจะไม5นําไปเป<ดเผยในที่ใดๆ จะใช&เป2น
ประโยชนในการวิจัยครั้งเท5านั้น
3. แบบบันทึกการสัมภาษณนี้ใช&เป2นข&อมูลในการสร&างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ต5อไป
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่ว ไปของผูใหสัมภาษณ
ชื่อผู&ให&สัมภาษณ.............................................................................ตําแหน5ง.....ฬฬ..................
วุฒิการศึกษา..........................................................สถานที่ทํางาน..........................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ............................เวลา..................สถานที่.......................

***************************
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ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
ประเด็นสัมภาษณที่ 1 ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา:
1. ทักษะการสื่ อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนั กงานบริห ารงานลู กค& า ควรมีกี่วิ ธี
ประกอบด&วยอะไรบ&าง เพราะอะไร
2. ประเภทหรือรูปแบบของสถานการณและบทสนทนาที่เหมาะสมควรเป2นอย5างไรบ&าง
ประเด็นสัมภาษณที่ 2 ความตองการในการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคาดานทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได:
ท5 า นมี ความต& อ งการให& ห น5 ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาพนั กงานบริ ห ารงานลู กค& า
ดําเนินการพัฒนาทักษะของพนักงานบริหารงานลูกค&า ด&านทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
หรือไม5อย5างไร
ประเด็นสัมภาษณที่ 3 วิธีการพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคา:
ท5านคิดว5าวิธีการและขั้นตอนในการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของ
พนักงานบริหารงานลูกค&า ที่เหมาะสมควรมีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาอย5างไร
ประเด็นสัมภาษณที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม:
ท5 า นคิ ด ว5 า การพั ฒ นาโปรแกรมพั ฒ นาทั กษะการสื่ อสารเพื่ อการเจรจาเชิ งผลได& ของ
พนักงานบริ ห ารงานลู กค& าในอุ ต สาหกรรมโฆษณา ควรมี ก ระบวนการในการพั ฒ นาอย5างไรจึงจะ
มีคุณภาพ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
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ในการประยุกตใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดกําหนดผูเชี่ยวชาญในการ
สัมภาษณทั้งหมด 11 คน โดยจําแนกออกเป=น 3 กลุ?ม ดังนี้
กลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางดานงานบริห ารงานลู กคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา
จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นางสาวนภสร ลําธารทอง ตําแหน?ง Deputy Account Director บริษัท ไดอิจิ
คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด
2. นายอติชาต ถาวรมาศ ตําแหน?ง Group Account Director บริษัท สปาตัน จํากัด
3. นางขวัญชนก รุ?งรัตนวณิชย ตําแหน?ง Group Account Director บริษัท สไปซี่ เอช
จํากัด
4. นางรัฐวัน สุขเอนก ตําแหน?ง Senior Group Account Director บริษัท บริษัท
เดนทสุ (ประเทศไทย) จํากัด
5. นายยุทธพันธ วนสาทิส ตําแหน?ง Group Account Director บริษัท บริษัท เดนทสุ
(ประเทศไทย) จํากัด
กลุมที่ 2 ผูเชี่ยวชาญที่มีป ระสบการณ และมีส?ว นไดส?ว นเสียกับงานบริษัทตัวแทนโฆษณา
จํานวน 3 คน ดังนี้
1. ดร. ณรงค ศรี เ กรี ย งทอง ตํ า แหน? ง รองกรรมการผู จั ด การ บริ ษัท โมเดิ ร นคาส
อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด
2. นางสาวศศี วัฒนพานิช ตําแหน?ง Chief Strategy Director บริษัท เดนทสุ
(ประเทศไทย) จํากัด
3. นายประธาน วงศกิติถาวร ตําแหน?ง Senior Creative Director บริษัท บริษัท
เดนทสุ (ประเทศไทย) จํากัด
กลุมที่ 3 ดานนักวิชาการผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการสื่อสาร จํานวน 3 คน ดังนี้
1. อาจารย ดร. ชนกพร พั ว พั ฒ นกุ ล ตํ า แหน? ง รองคณบดี ฝZ า ยพัฒ นาคุ ณภาพและ
สื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย ผูช?วยศาสตราจารย.ดร. ทิพยพาพร มหาสินไพศาล ตําแหน?ง ผูอํานวยการ
สํานักส?งเสริมวิชาการ, รักษาการผูอํา นวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันการ
จัดการป\ญญาภิวัฒน
3. อาจารยกอบกิ จ ประดิ ษฐผลพานิ ช รองคณบดี /หั ว หนาหลั กสู ต รวิ ช าสื่ อสาร
การตลาด คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ภาคผนวก ค
กําหนดการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ
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กําหนดการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ
ตารางนัดหมายในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ชื่อผูเชี่ยวชาญ

วันที่สัมภาษณ

เวลา

อาจารย ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล

19 เมษายน 2559

17.00-18.30

อาจารย ผศ.ดร. ทิพยพาพร มหาสินไพศาล

21 เมษายน 2559

17.00-18.30

นายประธาน วงศกิติถาวร

22 เมษายน 2559

13.00-14.30

นางสาวศศี วัฒนพานิช

23 เมษายน 2559

13.00-14.30

อาจารยกอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

23 เมษายน 2559

16.00-17.00

ดร. ณรงค ศรีเกรียงทอง

25 เมษายน 2559

17.00-18.00

นายยุทธพันธ วนสาทิส

26 เมษายน 2559

14.00-16.00

นางรัฐวัน สุขเอนก

26 เมษายน 2559

18.00-19.00

นายอติชาต ถาวรมาศ

28 เมษายน 2559

18.30-20.00

นางสาวนภสร ลําธารทอง

29 เมษายน 2559

18.30-19.30

ภาคผนวก ง
ภาพการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ
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ภาพที่ 49 อาจารย ดร. ชนกพร พั ว พั ฒ นกุ ล รองคณบดี ฝ ายพั ฒ นาคุณภาพและสื่อสารองคกร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ 50 อาจารย ผู+ช,วยศาสตราจารย ดร. ทิพยพาพร มหาสินไพศาล, ผู+อํานวยการสํานักส,งเสริม
วิชาการ, รักษาการผู+อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการป6ญญาภิวัฒน

255

ภาพที่ 51 นางรัฐ วัน สุข เอนก Senior Group Account Director บริษัท บริษัท เดนทสุ
(ประเทศไทย) จํากัด

ภาพที่ 52 นายยุทธพันธ วนสาทิส Group Account Director บริษัท บริษัท เดนทสุ (ประเทศไทย)
จํากัด
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ภาพที่ 53 ดร. ณรงค ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู+จัดการ บริษัท โมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล
คอสเมติคส จํากัด

ภาพที่ 54 นางสาวศศี วัฒนพานิช Chief Strategy Director บริษัท เดนทสุ (ประเทศไทย) จํากัด

257

ภาพที่ 55 นางสาว นภสร ลําธารทอง Deputy Account Director บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย)
จํากัด

ภาพที่ 56 นายประธาน วงศกิติถาวร Senior Creative Director บริษัท บริษัท เดนทสุ (ประเทศไทย)
จํากัด
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ภาพที่ 57 นางขวัญชนก รุ,งรัตนวณิชย Group Account Director บริษัท สไปซี่ เอช จํากัด

ภาพที่ 58 นายอติชาต ถาวรมาศ Group Account Director บริษัท สปาตัน จํากัด

ภาคผนวก จ
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญสัมภาษณเชิงลึก
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แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานความตรงเชิงเนื้อหา
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แบบแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ที่มีต&อรูปแบบสถานการณ)และบทสนทนาที่เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกคา
ในอุตสาหกรรมโฆษณา
เพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแกไข (Confirmative Checking and Revision)
คําชี้แจง ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอรางรูปแบบสถานการณ'และบทสนทนา
โดยใสเครื่องหมาย ( ) ลงในชองความคิดเห็นของทาน พรอมเขียนขอเสนอแนะที่เป/นประโยชน'
ในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป
ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น

ดานความเปJนประโยชน) (Utility Standards)
1. บทสนทนาของพนักงานบริหารงานลูกคา
สามารถกําหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได และมีความสอดคลองกับบทบาทความ
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกคา
2. บทสนทนาชวยใหพนักงานบริหารงานลูกคาใช
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได อยางสอดคลอง
กับบทบาทความรับผิดชอบของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา
3. บทสนทนาทําใหเกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได และพัฒนาพนักงาน
บริหารงานลูกคา
ดานความเปJนไปได (Feasibility Standards)
4. บทสนทนาสามารถนําไปใชไดจริงในการ
เสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคา
5. พนักงานบริหารงานลูกคาสามารถนําบทสนทนา
ตามตัวอยางไปปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทได
6. บทสนทนาสามารถนําไปขยายผลไปยังพนักงาน
แผนกอื่นๆในอุตสาหกรรมโฆษณาได
7. บทสนทนามีความสอดคลองและมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริหาร
ลูกคา

สอดคลอง

ไม&แน&ใจ

1

0

ไม&
สอดคลอง ขอเสนอแนะ
-1
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ความคิดเห็น
รายการขอความคิดเห็น
สอดคลอง

ไม&แน&ใจ

1

0

ไม&
สอดคลอง ขอเสนอแนะ
-1

ดานความสมเหตุสมผล (Propriety Standards)
8. ความเหมาะสมของบทสนทนากับบริบทของ
อุตสาหกรรมโฆษณา
9. ความเหมาะสมและสอดคลองกับการเวริมสราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในระดับ Account
Executive ในอุตสาหกรรมโฆษณา
10. ความเหมาะสมสําหรับพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในการนํามาพัฒนาการทํางานในอุตสาหกรรม
โฆษณา
11. ความสอดคลองกับนโยบายดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย'

ขอเสนอแนะอื่น
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอแสดงความขอบคุณอยางยิ่ง
ลงชื่อ................................................................. ลงชื่อ.................................................................
(นายชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ')
(………………………………………………)
นักศึกษาปริญญาเอก
ตําแหนง..........................................
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเชี่ยวชาญ

ภาคผนวก ช
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใชเทคนิคการหาค!าดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการสนทนา (Index of Item
Objective Congruence: IOC)
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
รายชื่อผู เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาโดยใชเทคนิคการหาค# าดั ชนีความ
สอดคลองของรูปแบบการสนทนาของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริ ห ารงานลู ก คาในอุ ต สาหกรรมโฆษณา ซึ่ ง เป2 น นั ก วิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย ทั้งสิ้น
จํานวน 5 คน ดังนี้
1. อาจารย6 ผศ. รตอ. หญิง ดร. มัลลิกา ผลอนันต6 อาจารย6ประจําคณะนิเทศศาสตร6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. อาจารย6 ดร. พัชรินทร6 บูรณะกร หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย6 ดร. พรศิริ กองนวล ผูอํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. อาจารย6 ผศ. ดร. วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. อาจารย6 รศ. ศรีมงคล เทพเรณู คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา

ภาคผนวก ซ
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใชเทคนิคการหาค#าดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการสนทนา (Index of Item
Objective Congruence: IOC)
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ภาคผนวก ฌ
แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญที่มีตอโปรแกรม
Fleiss’s Kappa
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แบบประเมินโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได

ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
************************
แบบประเมินนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดทําการประเมินโปรแกรมเสริมสรางทักษะการ
สื่ อสารเพื่ อการเจรจาเชิ งผลไดของพนั กงานบริ ห ารงานลู กคาในอุ ต สาหกรรมโฆษณาในรายการ
ประเมินดานความเป1นประโยชน2 ดานความเป1นไปได ดานความสมเหตุสมผล และดานความถูกตอง
แมนยํา เพื่อใชในการสรางและพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพการเป1นผูนําของบุคลากรรุนใหม
เพื่อมุงสูองค2การแหงการเรียนรูในธุรกิจการประกันภัย
**************************************************************
ชื่อผูประเมิน............................................................................................................................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยจําแนก
เป<น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง โปรแกรมมี ผ ลดานความเป1 น ประโยชน2 ดานความเป1 น ไปได ดานความ
สมเหตุสมผล และดานความถูกตองแมนยํา ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง โปรแกรมมี ผ ลดานความเป1 น ประโยชน2 ดานความเป1 น ไปได ดานความ
สมเหตุสมผล และดานความถูกตองแมนยํา ในระดับมาก
3 หมายถึง โปรแกรมมี ผ ลดานความเป1 น ประโยชน2 ดานความเป1 น ไปได ดานความ
สมเหตุสมผล และดานความถูกตองแมนยํา ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง โปรแกรมมี ผ ลดานความเป1 น ประโยชน2 ดานความเป1 น ไปได ดานความ
สมเหตุสมผล และดานความถูกตองแมนยํา ในระดับนอย
1 หมายถึง โปรแกรมมี ผ ลดานความเป1 น ประโยชน2 ดานความเป1 น ไปได ดานความ
สมเหตุสมผล และดานความถูกตองแมนยํา ในระดับนอยที่สุด
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ความเหมาะสม

รายงานการประเมิน

เหมาะสม

ดานความเป<นประโยชนB (Utility Standards)
1.โปรแกรมชวยใหพนั ก งานบริ ห ารงาน

ลูกคาสามารถกําหนดแนวทางการสื่อสาร
เพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดและมี ค วาม
สอดคลองกั บ บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ
ของพนักงานบริหารงานลูกคา
2.โปรแกรมชวยใหพนั กงานบริ หารงาน
ลู ก คาใชการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง
ผ ล ไ ด ส อ ด ค ล อ ง กั บ บ ท บ า ท ค ว า ม
รับผิดชอบของพนักงานบริหารงานลูกคา
3.โปรแกรมตอบสนองความตองการของ
พนักงานบริหารงานลูกคา
4.โปรแกรมทํ า ใหเกิ ด การเสริ ม สราง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
และพัฒนาพนักงานบริหารงานลูกคา
ดานความเป<นไปได (Feasibility Standards)
5.โปรแกรมสามารถนําไปใชไดจริงในการ
เสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคา
6.พนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คาสามารถ
ดํ า เนิ น งานตามโปรแกรมและสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นใหมี ค วามเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทได
7.โปรแกรมสามารถนําไปขยายผลไปยัง
พนั ก งานแผนกอื่ น ๆในอุ ต สาหกรรม
โฆษณาได

ไม
เหมาะสม

ระดับการประเมิน
5

4

3

2 1

ขอเสนอ
แนะ
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รายงานการประเมิน

ความเหมาะสม
เหมาะสม

8.โปรแกรมมีความสอดคลองและมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริหารลูกคา
ดานความสมเหตุสมผล (Propriety Standards)
9. ความเหมาะสมของโปรแกรมกับบริบท

ของอุตสาหกรรมโฆษณา
10.ความเหมาะสมและสอดคลองกับการ

เสริ ม สรางทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การ
เจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงาน
ลูกคาในระดับ Account Executive ใน
อุตสาหกรรมโฆษณา
11.ความเหมาะสมสํ า หรั บ พนั ก งาน

บริหารงานลูกคาในการนํามาพัฒนาการ
ทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา
12.ความสอดคลองกับนโยบายดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย2
ดานความถูกตองแมนยํา (Accuracy Standards)
13.เอกสารที่ใชในโปรแกรมมีความชัดเจน
และครอบคลุม
14.มี ก ารอธิ บ ายกระบวนการพั ฒ นา
พนั ก งานบริ ห ารงานลู กคาในโปรแกรม
อยางชัดเจน
15.ผลที่ไดจากการเสริมสรางทักษะการ
สื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคา จากเครื่องมือ
ที่ กํ า หนดในโปรแกรมมี ค วามถู ก ตอง
เชื่อถือได

ไม
เหมาะสม

ระดับการประเมิน
5

4

3

2 1

ขอเสนอ
แนะ
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ความเหมาะสม

รายงานการประเมิน

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

ระดับการประเมิน
5

4

3

2 1

ขอเสนอ
แนะ

16.ผลจากการเสริ ม สรางทั ก ษะการ
สื่อ สารเพื่อ การเจรจาเชิง ผลไดชวยให
ของพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก คามี ก าร
ปรั บ ปรุ งแล ะพั ฒนา ตน เอง ได ตร ง
เปOาหมาย

ขอเสนอแนะอื่น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอแสดงความขอบคุณอยางยิ่ง
ลงชื่อ.................................................................
(นายชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ2)
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรสังกัด

ลงชื่อ.................................................................
(
)
ตําแหนง.........................................................
ผูเชี่ยวชาญ

ภาคผนวก ญ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
Fleiss’S Kappa
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือประเมินผลของโปรแกรมเสริมสรางเสริมสรางทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนั กงานบริห ารงานลู กคาในอุต สาหกรรมโฆษณา ซึ่งเป/ น
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จํานวน 5 คน ดังนี้
1. อาจารย5 ดร. อนุชา ทีรคานนท5 ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร5
2. อาจารย5 ผศ. ดร. เยาวภา บัวเวช อาจารย5ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
3. อาจารย5 ผศ. ดร. ปราโมทย5 ยอดแกว อาจารย5ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
4. อาจารย5 ดร.ปฐมา สตะเวทิน อาจารย5ประจําคณะนิเทศศาสตร5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. อาจารย5 ดร. พูนทรัพย5 ศรีคชินทร5 อาจารย5ประจําคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการ
ป>ญญาภิวัฒน5

ภาคผนวก ฎ
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
Fleiss’S Kappa
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ภาคผนวก ฏ
โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
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โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได
ของพนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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คํานํา
การเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& ให&กับพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งเป4นอาชีพที่คนรุ6นใหม6ให&ความสนใจยิ่งขึ้นนั้นมีความสําคัญต6อการยกระดับ
คุณภาพการทํางานของบุคลากรด&านบริการงานลูกค&าขององคการในธุรกิจโฆษณา เพื่อมุ6งสู6ศักยภาพ
ในการสร&างสรรคคุ ณ ภาพของงานบริ ก ารให& เ ป4 น เลิ ศ (Service Excellent) อันจะนําไปสู6ความ
ได&เปรียบในเชิงแข6งขันทางธุรกิจการโฆษณา ต&องใช&วิธีการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการพั ฒนาศักยภาพของบุ ค ลากรเพื่ อ ให& เ กิ ด ความรู & ทั ก ษะ และสามมารถนํา ไปบู ร ณาการ
ประยุกตใช&ในภารกิจการงานได&อย6างเต็มประสิทธิภาพ
โปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ เป4นผลมาจากการศึกษา วิจัยและพัฒนาอย6างเป4นระบบโดยบูรณาการและ
ประยุกตใช&รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเปKLยมด&วยประสิทธิภาพที่จะส6งเสริมให&เกิดการเรียนรู&และ
การเสริมสร&างทักษะด&านการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า ผู&วิจัยหวัง
เป4นอย6างยิ่งว6าโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงาน
ลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา จะช6วยจุดประกายให&หน6วยงานต6างๆ ในอุตสาหกรรมโฆษณา รวมถึง
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมโฆษณา และธุรกิจบริการ ตลอดจนสถานศึกษาด&านการสื่อสารมวลชน
นําไปพัฒนาต6อยอดในการเสริมสร&างศักยภาพบุคลากรให&เกิดทักษะด&านการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได& อันจะนําไปสู6การพัฒนาบุคลากรที่เป4นรากฐานของการพัฒนาทุนมนุษย ในระดับองคการและ
ระดับประเทศต6อไป
ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ.
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส/วนที่ 1 ความนํา
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค. และรูปแบบของโปรแกรมฯ

โปรแกรมการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&พนักงานบริหารงาน
ลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ทั้งด&านทักษะการสื่อสาร และทักษะการเจรจา
ต6อรอง อันจะก6อให&เกิดความรู& ทักษะต6อพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งในด&าน
องคความรู&เชิงทฤษฎี ด&านการนําไปประยุกตใช&ในการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานลูกค&าอันเป4น
ภาระกิจหลักของพนังงานบริหารงานลูกค&าให&เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป4นผลที่ได&จากการวิจัยและ
พัฒนาตามขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน ประกอบด&วย ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดและ
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา และขั้นตอนที่ 2 การสร&างรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในบริษัทโฆษณา
สําหรับโปรแกรมการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&พนักงานบริหารงาน
ลู กค& าในอุ ต สาหกรรมโฆษณานั้ น มี ส6 ว นประกอบดั ง นี้ ส6 ว นที่ 1 ความนํ า ส6 ว นที่ 2 รายละเอี ย ด
โปรแกรมเสริ ม สร& า งทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได& พ นั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค& า ใน
อุ ต สาหกรรมโฆษณาซึ่ ง ประกอบด& ว ยภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ส6 ว นที่ 3 เครื่ อ งมื อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพโปรแกรม

แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม
โปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณา เป4นโปรแกรมที่ได&มาจากกระบวนการวิจัยและพัฒนา 2 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอน
การตรวจสอบกรอบแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ 2) ขั้นตอนการสร&างรายละเอียดการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
บริษัทโฆษณา โดยประยุกตจากแนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ นรินทร สังขรักษา (2556) รวมถึง
การบูรณาการแนวคิดด&านรูปแบบการจัดโครงการฝVกอบรมและพัฒนาตามแนวคิดของ โนเอ (Noe,
2005) มาพัฒนาเป4นโปรแกรมเพื่อใช&เสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงาน
บริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งประกอบด&วย การใช&การบรรยาย (Lecture) เพื่อให&
ผู&เข&าร6วมโครงการเกิดองคความรู&เบื้องต&นเกี่ยวกับการสื่อสารและการเจรจาต6อรอง การใช&กรณีศึกษา
(Case Study) เพื่อให&ผู&เข&าร6วมโครงการเกิดทักษะการแก&ไขปbญหาจากเหตุการณหรือสถานการณที่
เกิดขึ้น การใช&เหตุการณจําลอง (Simulations) คือการจําลองสถานการณที่เกิดขึ้นจริงจากการทํางาน
เพื่อให&ผู&เข&าร6วมโครงการเกิดทักษะด&านการนําองคความรู&ที่ได&รับมาประยุกตใช&จริงๆ การอภิปรายกลุ6ม
(Group Discussion) เพื่อร6วมกันระดมความคิดนําเสนอหรืออภิปรายในหัวข&อที่กําหนด และการใช&
ตัวอย6างพฤติกรรม (Behavior Modeling) คือการนําเสนอตัวอย6างพฤติกรรม เพื่อให&ผู&เข&าร6วม
โครงการเรียนรู&รูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณต6างๆ จากบุคคลต&นแบบ (Idol Person)
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นอกจากนั้นเพื่อให&พนักงานบริหารงานลูกค&าที่เข&าโปรแกรมได&ศึกษาข&อมูลเกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&อย6างต6อเนื่อง ผู&วิจัยได&จัดทําคู6มือเกี่ยวกับการเสริมสร&างทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิ งผลได& เพื่อให&ผู& เข& าโปรแกรมเรี ยนรู& ด&ว ยตั วเองเพิ่มเติม และก6 อนการเข& า
โปรแกรมผู&วิจัยจัดทําการปฐมนิเทศ เพื่อให&ข&อมูล ความรู&และแนวทางปฏิบัติ ให&ตรงตามแนวคิดของ
มันดี (Mondy, 2010) ที่กล6าวไว&ว6า เพื่อปmองกันการสับสน ไม6แนใจ และสามารถทํากิจกรรมตาม
โปรแกรมได&อย6างมีประสิทธิภาพสูงสุด แล&วดําเนินการประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม โดยประยุกต
ตามแนวคิดของ เคิรกแพ็ททริก (Kirkpatrick, 1967) คือ การประเมินระดับปฏิกิริยา การประเมิน
ระดับการเรียนรู& ผู&เข&าโปรแกรมหรือกลุ6มทดลอง อย6างไรผู&วิจัย ได&นําแนวคิดการเรียนรู&ในวัยผู&ใหญ6
(Adult Learning) และทฤษฎีการเรียนรู& (Learning Theories) เข&ามาประยุกตใช&ในการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อให&ประสบความสําเร็จด&วย
การเรียนรู&ในวัยผู&ใหญ6 (Adult Learning) ตามแนวคิดของ โฮลตัน และ สวัลสัน (Holton and
Swanson, 2005) กล6าวว6าผู&ใหญ6 1) ต&องรู&ว6าทําไมตนเองต&องเรียนรู&เรื่องดังกล6าวหรืออีกนัยคือผู&ใหญ6
ต&องรู&ถึงประโยชนที่เกิดจากการเรียนรู&สิ่งนั้น 2) ผู&ใหญ6ต&องการตัดสินใจด&วยตนเอง ดังนั้นกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยต&องเปuดโอกาสให&ผู&ใหญ6รับผิดชอบตัวเองโดยมีส6วนร6วมในกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษ ย 3) ประสบการณของผู &ใ หญ6มีมากกว6าเด็ก ซึ่งเป4นประสบการณที่มีคุณค6าและ
สามารถนํามาใช&เป4นประโยชนกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 4) ผู&ใหญ6มีความต&องการที่จะ
เรียนรู&เมื่อเห็นว6ากิจกรรมนั้นมีความสัมพันธกับชีวิตหรือมีประโยชนที่ได&รับจากกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 5) เปmาหมายการเรียนรู&ของผู&ใหญ6ต6างจากเด็ก เนื่องจากผู&ใหญ6มองว6าการเรียนรู&คือ
การช6วยพัฒนาตนเองให&สามารถปฏิบัติงานได&ดีขึ้น และ 6) แรงจูงใจในการเรียนรู&ของผู&ใหญ6 มาจาก
ตนเองหรือเป4นแรงจูงใจภายในเป4นหลัก
ทฤษฎีการเรียนรู&เชิงสังคม (Social Learning Theory) พัฒนาขึ้นโดย อัลเบิรต แบนดูรา
(Albert Bandura, 1925) ที่มองเห็นสาเหตุของการเรียนรู&ของบุคคลในแง6มุมที่แตกต6างกันออกไป
โดยมองว6ามนุษยมีปbญญา ความคิด และความรู&สึก ซึ่งเป4นปbจจัยภายในที่กําหนดพฤติกรรมของคน
ส6วนปbจจัยภายนอกเป4นเพียงปbจจัยเอื้อให&เกิดพฤติกรรมไม6ได&เป4นสาเหตุหลัก และการเสริมแรงก็เป4น
เพียงปbจจัยจูงใจให&คนแสดงพฤติกรรมเท6านั้น ซึ่งแบนดูราเชื่อว6าคนส6วนใหญ6เรียนรู&พฤติกรรมผ6านการ
สังเกตจากตั วแบบทั้งสิ้ น ซึ่งคือ ตั วแบบที่เป4 นคนในชี วิต จริ ง (Live Model) และตัว แบบที่ เป4 น
สั ญ ลั ก ษณ (Symbolic Model) อย6 า งไรต6 อ มาภายหลั ง ในปK 1986 ได&เปลี่ยนเป4นชื่อ Sosial
Cognitive Theory (Bandura, A., 1986) ในขณะที่ ร็อบบินส (Robbins, 1989: 65) กล6าวว6า เป4น
การเรียนรู&จากการสังเกตุ (Observation) จากคําบอกเล6าจากบุคคลอื่ น หรือจากประสบการณ
โดยตรงของแต6ละบุคคล ส6วน พิบูล ทีปะปาล (2555: 44-45) กล6าวว6าการเรียนรู&ทางสังคมเกิดจาก
อิทธิพลของตัวแบบ (Model) ซึ่งมีผลต6อผู&เลียนแบบ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนสังเกตการกระทําของตัว
แบบ และขั้นตอนการแสดงออกตามตัวแบบถ&าเกิดผลดีเป4นที่น6าพอใจ หรืออาจไม6แสดงออกตามตัว
แบบอีกต6อไปหากมีผลไม6เป4นที่พอใจ ร็อบบินส ยังกล6าวว6ากระบวนการใช&ตัวแบบ เพื่อก6อให&เกิดการ
เรียนรู&มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการสร&างความสนใจ (Attention Processes) คือ
บุคคลจะเรียนรู&จากตัวแบบ เมื่อเขายอมรับนับถือ (สุธินี ฤกษขํา, 2557: 27) 2) กระบวนการสร&าง
ความทรงจํา (Retention Processes) เป4นขั้นตอนที่บุคคลจะเรียนรู&จากตัวแบบมากหรือน&อยนั้น
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ขึ้นอยู6กับอิทธิพลของการกระทําของตัวแบบ ที่ทําให&บุคคลผู&เลียนแบบสามารถจดจําการกระทําของ
ตัวแบบไว&ในความทรงจํา 3) ขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม (Motor Reproduction Processes) เป4น
การแสดงพฤติ ก รรมตามตั ว แบบที่ สั ง เกตมา โดยเลื อ กแสดงพฤติ ก รรมที่ เ ห็ น ว6 า เหมาะสมกั บ
สถานการณ และ 4) ขั้นการรักษาพฤติกรรม (Reinforcement Processes) โดยบุคคลจะได&รับ
แรงจูงใจให&แสดงพฤติกรรม เช6น ได&รับแรงจูงใจทางบวกหรือรางวัล ซึ่งทําให&เกิดความพึงพอใจก็จะ
แสดงพฤติกรรมซ้ํา และแสดงพฤติกรรมบ6อยขึ้น (วันชัย มีชาติ, 2556: 50)
สําหรับการประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา ผู&วิจัยได&ประยุกตจากแนวคิดของเคอรท
แพททริค (Kirkpatrick, 1987) ที่มีการประเมินผู&เข&าอบรม 3 ประเภท ดังมีรายละเอียดต6อไปนี้
1. การประเมินปฏิกิริยาของผู&เข&าร6วมโปรแกรม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู&เข&ารับการ
อบรม (กลุ6มทดลอง) โดยใช&แบบสอบถามเพื่อถามว6าผู&เข&ารับการอบรมมีความพึงพอใจหรือรู&สึกว6าการ
เข&าร6วมกิจกรรมนี้มีประโยชนมากน&อยเพียงใด
2. การประเมิ น ความรู& ด& า นทั กษะการสื่ อสารโดยเปรี ย บเที ย บก6 อ นและหลั ง การเข& า ร6 ว ม
โปรแกรม และเปรียบเทียบระหว6างกลุ6มทดลองและกลุ6มควบคุม
3. ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได& ข องพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค& า ใน
อุตสาหกรรมโฆษณา โดยเปรียบเทียบก6อนและหลังการเข&าร6วมโปรแกรม และเปรียบเทียบระหว6าง
กลุ6มทดลองและกลุ6มควบคุม
หลักการในการออกแบบโปรแกรม
ผู&วิจัยมีหลักการในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
ของพักงานบริ ห ารงานลู ก ค& า โดยมี ร ายละเอี ย ดคื อ 1) เป4 น โปรแกรมที่ เ ปu ด โอกาสให&พนักงาน
บริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณานําไปใช&พัฒนาตัวเองได&อย6างต6อเนื่อง 2) เป4นโปรแกรมที่มี
ขั้นตอนไม6ซับซ&อน สามารถนําไปปฏิบัติได&โดยง6าย ใช&ระยะเวลาทําการพัฒนาตามโปรแกรมไม6นาน
เกินไป 3) เป4นโปรแกรมที่ยืดหยุ6น สามารถประยุกตวิธีการและรูปแบบการพัฒนาให&เหมาะสมกับ
สถานการณได& และ 4) เป4นโปรแกรมที่สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป4นรายบุคคล เพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู& ทักษะที่เกิดจากการพัฒนาได&โดยสะดวก
วัตถุประสงค.
เพื่อเสริมสร& างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิ งผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ด&านทักษะการสื่อสาร และทักษะการเจรจาต6อรอง ให&เกิดทั้งความรู& และทักษะ
ทั้งในด&านองคความรู&เชิงทฤษฎี และด&านการนําไปประยุกตใช&ในการดําเนินกิจกรรม การบริหารงานลูกค&า
อัน เป4 นภาระกิจ หลั กของพนังงานบริ ห ารงานลู กค& า และเกิ ดการพั ฒนาศั กยภาพให& เ ป4 น พนั กงาน
บริหารงานลูกค&าที่ผลสําฤทธิ์สูง
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การเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
การเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุ ต สาหกรรมโฆษณานั้ น เป4 น การพิ จ ารณาถึ ง รู ป แบบของทั ก ษะด& า นต6 า งๆของการสื่ อ สาร
(Communication Skills) เพื่อใช&เป4นประเด็นหลักในการพัฒนาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด&วย
1. ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ประกอบด&วย ความสามารถ
ควบคุมสิ่งที่พูดและวิธีการพูดให&ดี ความสามารถแยกแยะข&อเท็จจริงและความคิดเห็นให&ได& การใช&
เทคนิคการถาม โดยถามให&ตรงประเด็น การปรับการพูดให&เหมาะสมกับผู&ฟbง การเลือกใช&ภาษาให&ตรง
กับความชอบของผู&ฟbงตามสถานการณต6างๆ การเป4นนักเล6าที่เชี่ยวชาญ การฝVกพูดให&กระชับและได&
ใจความ ตรงประเด็น เป4นต&น
2. ทั ก ษะการสื่ อ สารโดยการเขี ย น (Writing Communication Skills) ประกอบด& ว ย
ความสามารถในการใช& ภ าษาที่ ถูกต& อง สั้ น กระชั บ ชั ด เจน เขี ยนครบถ& ว น ตรงประเด็ น มี ข&อมู ล
ประกอบ เลือกใช&คําได&เหมาะสม ใช&โครงสร&างประโยคได&หลากหลาย ถูกต&องตามหลักไวยากรณ มี
การลําดับความต6อเนื่อง และใช&เครื่องหมายวรรคตอนถูกต&องเหมาะสม
3. ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) ประกอบด&วย
การสร&างความประทับใจตั้งแต6แรกพบ การใช&ท6าทางต6างๆ การแสดงทางสีหน&า การใช&สายตาประสาน
สายตาผู&ฟbง การสังเกตท6าทางของคู6สนทนา
4. ทักษะการฟbง (Listening Skills) ประกอบด&วย การฟbงอย6างตั้งใจ การฟbงอย6างกระตือรือร&น
รูปแบบการเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได ของพนักงานบริหารงานลูกคาใน
อุตสาหกรรมโฆษณา
จากแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมดังกล6าว สามารถกําหนดรูปแบบการเสริมสร&างทักษะ
การสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได& ที่ เ หมาะสมกับการเรียนรู&และพัฒนา เป4นโมเดล 4Ps ดังมี
รายละเอียดแต6ละกระบวนการดังนี้
กระบวนการที่ 1 การเตรียมการความรู&และประเมินความรู&ก6อนการทดลอง (Preparing &
Pre-test Knowledge) เป4น การเตรีย มการก6อนการฝV กอบรม ทั้ งเนื้อหาสาระขององคความรู& ที่
เกี่ยวข&อง เอกสารและสื่อต6างๆ ที่ใช&ประกอบการฝVกอบรม กระบวนการและรูปแบบของการฝVกอบรม
การจั ด หาผู& เ ชี่ ย วชาญที่ เ หมาะสม สถานที่ ก ารดํ า เนิ น การ
ฝVกอบรม และงบประมาณต6างๆ รวมถึงประเมินความรู&และ
ทักษะด&านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค&าก6อนการ
ฝVกอบรม
กระบวนการที่ 2 การปรับ องคความรู&เบื้องต&นให&
เท6าเทียมกัน (Preliminary Knowledge Adjustment)
เป4นการฝVกอบรมเข&ม (Intensive Training Course) ที่เน&น
ความรู& ทักษะ และทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได& ประกอบด&วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู&
สื่อมัลติมีเดีย (Multi-media) การเรียนรู&จากประสบการณ
ตรงของบุคคลที่ชื่นชอบ (Idol) การเรียนรู&จากการฟbงบรรยาย (Listening a Lecture) และการเรียนรู&
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จากเอกสารคู6มือประกอบโปรแกรม (Document) ซึ่งเป4นการบูรณาการเรียนรู&แบบดั้งเดิมที่ผู&เรียนรู&
เป4นผู&รับฟbง (Passive Learning)ภายใต& MILD Model
กระบวนการที่ 3 คือการฝVกฝนและนําความรู&ไปประยุกตใช&ประโยชน (Practicing and
Utilizing Knowledge) ซึ่งเป4นการมอบหมายงานหรือโจทย ปbญหาที่เรียกว6า Problem-based
Learning แล&ว ให&ผู&เ ข&า อบรมร6ว มกัน สร&า งสรรคผลงานขึ้น มา เพื่อให&เ กิด การเรียนรู&เกี่ยวกับการ
ประยุกตใช&ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า ด&วยการมีส6วนร6วม
ในการอภิปราย (Discussion Participating) การจําลองประสบการณจริง (Simulating the Real
Experience) การเรียนรู&ด&วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing the Real Thing) และการ
นําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ (Role Play) ซึ่งเป4นการบูรณาการเรียนรู&แบบ
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ภายใต& DSLR Model
กระบวนการที่ 4 คือ การประเมินความรู&และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of
Knowledge and Skill) มีลักษณะเป4นเป4นการประเมินและทบทวนผลการประยุกตใช&ความรู&สู6การ
ปฏิบัติ ประกอบด&วย การประเมินผลด&านทักษะการพูด ทักษะการใช&ภาษาท6าทาง ทักษะการเขียน
และทักษะการฟbง โดยผู&เชี่ยวชาญ ผ6านผลของโครงการที่ได&รับมอบหมาย และการนําเสนอผลการ
ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ และการบั น ทึ กสั งเกตการณ ที่ ป ระยุ กตมาจากแนวคิ ด ของเคิ ร กแพททริ ค
(Kirkpatrick, 1987) มีการประเมินผู&เข&าอบรม 3 ประเภทคือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของ
กลุ6มทดลองต6อโปรแกรม 2) แบบประเมินความรู&เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของ
พนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา และ 3) แบบประเมินทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหาร งานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา
ผลที่คาดว/าจะไดรับ
สําหรับการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณาครั้งนี้ ผู&วิจัยคาดหวังให&ผู& เ ข& า ร6 ว มโปรแกรมเกิ ด การเรี ย นรู& และมีเสริมสร&าง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& และมีความสามารถเบื้องต&นในการนําทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได& ไปประยุกตใช&ในการดําเนินงานได&อย6างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการเรียนรู&และทักษะการสื่อสาร ของผู&เข&าร6วมโปรแกรมทั้งก6อนและหลังการพัฒนา และ
ประเมินผลทักษะการสื่อสารที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได&รับมอบหมายด&วย
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงเชิงระบบของโปรแกรมการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพิ่อการเจรจา
เชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา

ส/วนที่ 2
รายละเอียดของโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของ
พนักงานบริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา
โปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในอุตสาหกรรมโฆษณานี้ มีกลุ6มเปmาหมายในการพัฒนา คือ พนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรม
โฆษณา โดยกําหนดให&กลุ6มตัวอย6างมีจํานวน 2 กลุ6ม คือ กลุ6มทดลอง จํานวน 12 คน และกลุ6มควบคุม
จํานวน 12 คน เข&ารับการเสริมสร&างศักยภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู&และพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ
กระบวนการที่ 1 การเตรียมการความรู&และทดสอบความรู&ก6อนการทดลอง (Preparing &
Pre-test Knowledge) เป4นการเตรียมการก6อนการฝVกอบรม ประกอบด&วย เนื้อหาสาระขององค
ความรู&ที่เกี่ยวข&อง เอกสารและสื่อต6างๆ ที่ใช&ประกอบการฝVกอบรม กระบวนการและรูปแบบของการ
ฝV ก อบรม การจั ด หาผู& เ ชี่ ย วชาญที่ เ หมาะสม สถานที่ ก ารดํ า เนิ น การฝV ก อบรม งบประมาณต6 า งๆ
ประเมินความรู&และทักษะด&านการสื่อสารของพนักงานบริหารงานลูกค&าก6อนการฝVกอบรม
กระบวนการที่ 2 การปรับองคความรู&เบื้องต&นให&เท6าเทียมกัน (Preliminary Knowledge
Adjustment) มีลักษณะเป4นการฝVกอบรมเข&ม (Intensive Training Course) ที่เน&นความรู& ทักษะ
และทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& ประกอบด&วย การปฐมนิเทศ การ
เรียนรู&ผ6านสื่อ (Media) คือ การเรียนรู&จากสื่ออินโฟกราฟฟuคการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
เรียนรู&ผ6านบุคคลต&นแบบ (Idol) คือ การเรียนรู&จากบุคคลต&นแบบที่มีประสบการณตรงกับการทํางาน
ด&านบริหารงานลูกค&า และในมิติที่เกี่ยวข&องกับการทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา เรียนรู&ผ6านการบรรยาย
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(Lecture)คือการเรียนรู&ผ6านผู&เชี่ยวชาญด&านการสื่อสาร และการเรียนรู&ผ6านเอกสาร (Document)
ประกอบโปรแกรม
กระบวนการที่ 3 การฝV ก ฝนและนํา ความรู& ไ ปประยุ ก ตใช& ประโยชน (Practicing and
Utilizing Knowledge) มีลัก ษณะเป4น การมอบหมายงานเพื่อ ให&เ กิด การเรีย นรู&เ กี่ย วกับ การ
ประยุกตใช&ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า ผ6านกระบวนการ
เรียนรู&ดังต6อไปนี้ Discussion คือการเรียนรู&ผ6านการอภิปรายและหาแนวทางร6วมกัน Simulating คือ
การจํ าลองสถานการณ ที่ สอดคล&องกับสถานการณการทํ างานจริงของพนักงานบริหารงานลูกค& า
Learning by doing คือการเรียนรู&และฝVกฝนให&เกิดทักษะผ6านการเรียนรู&ด&วยการลงมือปฏิบัติจริง
และ Role Play คือการเรียนรู&ผ6านการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให&พนักงานบริหารงานลูกค&าเรียนรู&
ด&วยการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ ให&เกิดความเชี่ยวชาญ
กระบวนการ 4 การประเมินความรู&และทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of
Knowledge and Skill) มีลักษณะเป4นการประเมินและทบทวนผลการประยุกตใช&ความรู&สู6การปฏิบัติ
ประกอบด&วย การนําเสนอผลการปฏิบัติ การร6วมอภิปรายในกิจกรรมการเรียนรู& การวางแผนการ
สร&างสรรคแนวขึ้นใหม6 และการจดบันทึก โดยสามารถแสดงรายละเอียดระยะเวลาได&ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระยะเวลาของโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงาน
บริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา
ลําดับ
1

ขั้นตอนที่ใช
ในการเสริมสราง
การเตรียมการความรู&และ
ทดสอบความรู&ก6อนการทดลอง
(Preparing & Pre-test
Knowledge)

2

การปรับองคความรู&เบื้องต&น
ด&านการสื่อสารให&เท6าเทียมกัน
(Preliminary Knowledge
Adjustment)

3

การฝVกฝนและนําความรู&ไป
ประยุกตใช&ประโยชน
(Practicing and Utilizing
Knowledge)

กิจกรรม

ระยะเวล
า
จัดเตรียมชุดความรู& ด&านเนื้อหาสาระขององคความรู&ที่ 30 วัน
เกี่ยวข&องกับการสื่อสารและการเจรจาต6อรอง สื่อการ
สอนต6างๆ ในรูปวิดีโอ กระบวนการและรูปแบบของ
การฝVกอบรม การจัดหาผู&เชี่ยวชาญที่เหมาะสม รวมถึง
สถานที่การดําเนินการฝVกอบรม และงบประมาณต6างๆ
ทําการทดสอบความรู&ด&านทักษะการสื่อสารของผู&เข&า
โครงการทั้ ง กลุ6 ม ควบคุ ม และกลุ6 ม ทดลอง ด& ว ยชุ ด
ประเมินความรู&ด&านการสื่อสาร
การปฐมนิเทศ ประกอบด&วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู& 3 ชั่วโมง
สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย (Multi-media)
การเรี ย นรู& จ าก
ประสบการณตรงของบุคคลที่ชื่นชอบ (Idol) การ
เรียนรู&จากการฟbงบรรยาย (Listening a Lecture)
และการเรี ย นรู& จากเอกสารคู6 มื อ ประกอบโปรแกรม
(Document และการจดบันทึก
Active Learning โดยให&ผู&เข&าร6วมโปรแกรมมีส6วนร6วม 3 ชั่วโมง
กิจกรรม สามารถประยุกตใช&ทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานการมีส6วนร6วม
ในการอภิปราย (Discussion Participating) การ
จําลองประสบการณจริง (Simulating the Real
Experience) การเรีย นรู&ด& วยการลงมื อปฏิบั ติจริ ง
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ลําดับ

4

ขั้นตอนที่ใช
ในการเสริมสราง

การประเมินความรู&และทักษะ
หลังการทดลอง (Post
Assessment of Knowledge
and Skill)

กิจกรรม

ระยะเวล
า

(Learning by Doing the Real Thing) และการ
นําเสนอในรูปแบบการแสดงละครหรือบทบาทสมมติ
(Role Playing)
การประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สาร จากรู ป แบบของ 2 ชั่วโมง
Project Based Assignment ที่ประกอบด&วย การ
นํ า เสนอผลการปฏิ บั ติ ง าน การระดมสมองในการ
ร6 ว มกั น ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร และการบั น ทึ ก
สังเกตการณ

ในขั้นตอนการประเมินนี้ ผู&วิจัยดําเนิน การประเมิน ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ ด&ว ยเครื่องมือ 3
ฉบับ ได&แก6 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ6มทดลองต6อโปรแกรม 2) การประเมินความรู&
เกี่ ย วกั บ ทักษะการสื่อสารเพื่ อการเจรจาเชิ งผลได& ของพนักงานบริห ารงานลูกค& าในอุ ตสาหกรรม
โฆษณา 3) การประเมินทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา และ สามารถแสดงรายละเอียดได&ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เครื่องมือการประเมิ นประสิทธิภ าพของโปรแกรมเสริ มสร&า งทักษะการสื่อสารเพื่ อการ
เจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา
ชุดการประเมิน

ตัวบ/งชี้
ในการประเมิน

ชุดที่ 1 แบบประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของกลุ6มทดลองต6อ
โปรแกรม

ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของ
กลุ6มทดลองที่มีต6อ
โปรแกรมฯ

ชุดที่ 2 แบบประเมิน
ความรู&เกี่ยวกับ
ทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได&
ของพนักงาน
บริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา
ด&านการพูด การฟbง
การเขียน และภาษา
กาย

ความรู&เกี่ยวกับ
การสื่อสารและ
การเจรจาต6อรอง
เพื่อมุ6งสู6การเจรจา
เชิงผลได&ของ
ผู&เข&าร6วมโปรแกรม

ลักษณะขอคําถาม

เครื่องมือที่ใช แหล/งขอมูล
เก็บขอมูล เวลาในการ
เก็บขอมูล
1) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมมีความ แบบสอบถาม กลุ6มทดลอง
สิ้นสุดการ
พึงพอใจต6อโปรแกรมหรือไม6
ดําเนินการ
2) เนื้อหาและรูปแบบของการ
พัฒนาตามโปรแกรมมีความ
เหมาะสม หรือไม6
3) สื่อและเอกสารประกอบ
โปรแกรมมีความเหมาะสม
หรือไม6
4) โปรแกรมมีประโยชนหรือไม6
1) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ มี
แบบสอบถาม 1) ดําเนินการ
ความรู&ด&านทักษะการสื่อสาร
กับกลุ6ม
และการเจรจาต6อรอง ที่มุ6งสู6
ทดลอง และ
ทักษะการสื่อสารเพื่อการ
กลุ6มควบคุม
เจรจาเชิงผลได&หรือไม6
2) ดําเนินการ
2) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ มี
ทั้งก6อนและ
ความรู&ด&านทักษะการสื่อสาร
หลังการ
และการเจรจาต6อรอง ที่มุ6งสู6
ทดลอง
ทักษะการสื่อสารเพื่อการ
โปรแกรมฯ
เจรจาเชิงผลได&เพียงใด
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ชุดการประเมิน

ตัวบ/งชี้
ในการประเมิน

ลักษณะขอคําถาม

เครื่องมือที่ใช แหล/งขอมูล
เก็บขอมูล เวลาในการ
เก็บขอมูล
ชุดที่ 3 แบบประเมิน ทักษะการสื่อสาร 1) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ มี
แบบทดสอบ 1) ดําเนินการ
ทักษะการสื่อสารเพื่อ เพื่อการเจรจาเชิง ทักษะการสื่อสารและการ
กับกลุ6ม
การเจรจาเชิงผลได& ผลได& ทั้งทักษะ
เจรจาต6อรอง ที่มุ6งสู6ทักษะการ
ทดลอง และ
ของพนักงานบริหาร การสื่อสารโดยการ สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
กลุ6มควบคุม
งานลูกค&าใน
พูด ทักษะการ
ด&านทักษะการสื่อสารโดยการ
2) ดําเนินการ
พูด ทักษะการสื่อสารโดยการ
อุตสาหกรรมโฆษณา สื่อสารโดยการ
ทั้งก6อนและ
เขียน ทักษะการ เขียน ทักษะการสื่อสารโดย
หลังการ
สื่อสารโดยภาษา ภาษากาย และทักษะการฟbง
ทดลอง
กาย และทักษะ
หรือไม6
โปรแกรมฯ
การฟbง
2) ผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ มี
ทักษะการสื่อสารและการ
เจรจาต6อรอง ที่มุ6งสู6ทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
ด&านทักษะการสื่อสารโดยการ
พูด ทักษะการสื่อสารโดยการ
เขียน ทักษะการสื่อสารโดย
ภาษากาย และทักษะการฟbง
เพียงใด

กระบวนการที่ 1 การเตรียมการความรูและทดสอบความรูก/อนการทดลอง (Preparing
& Pre-test Knowledge) ระยะเวลา 30 วัน
เปKาหมายของการเตรียมความรู
เนื้อหาสาระ องคความรู&ที่เ กี่ย วข&องกั บการสื่ อสาร และการเจรจาต6 อรอง สื่อการสอนใน
รูปแบบอื่นๆ รูปแบบการอบรมที่เหมาะสมและสอดคล&องกับการทํางานของพนักงานบริหารงานลูกค&า
กิจกรรมระหว6างการฝVกอบรม วิทยากรผู&เชี่ยวชาญ รวมถึง วันเวลา สถานที่การจัดฝVกอบรม และ
งบประมาณที่เหมาะสม
สิ่งที่ไดจากการจัดเตรียม
1. ชุดการเรียนรู& 2 ชุด ประกอบด&วย ชุดการเรียนรู&ด&านทักษะการสื่อสาร และชุดการเรียนรู&
ด&านทักษะการเจรจาต6อรอง
2. อินโฟกราฟฟuกทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
3. รูปแบบการฝVกอบรม ประกอบด&วยการอภิปรายกลุ6ม (Group Discussion) การประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การระดมสมอง (Brainstorming)
4. วิทยากรผู&เชี่ยวชาญด&านการสื่อสารองคการ และการเจรจาต6อรอง
5. รูปแบบกิจกรรม เกมส เสริมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต6อรอง
6. ชุดประเมินความรู& ด&านทักษะการสื่อสาร
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กรบวนการที่ 2 การปรับองค.ความรูเบื้องตนใหเท/าเทียมกัน (Preliminary Knowledge
Adjustment)
เปKาหมายของการเรียนรู
การศึกษาเรียนรู&ด&วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู&จากกลุ6ม (Group Learning) เพื่อให&
เกิดความรู& (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เจรจาเชิงผลได& ทั้งด&านทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ทักษะการ
สื่อสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills) ทักษะการฟbง (Listening Skills) และ
ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) เพื่อมุ6งสู6ทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได&
สิ่งที่ไดจากการเรียนรู
1. องคความรู&ที่เ กี่ ย วกั บ การสื่ อ สารและการเจรจาต6อรอง เพื่อมุ6งสู6การเสริมสร&างทักษะ
การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
2. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติของการเป4นพนักงานบริหารงานลูกค&า ที่มีทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได&
3. วิธีการคิด การนําเสนอ และกระบวนการทํางานร6วมกับทีมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ6งสู6การ
เสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
รูปแบบการพัฒนา
กิจกรรม
การปฐมนิเทศ

การศึกษาจาก
การเรียนรู&สื่อ
มัลติมีเดีย
(Multi-media)
และการเรียนรู&
จากเอกสารคู6มือ
ประกอบ
โปรแกรม
(Document)
การเรียนรู&จาก
ประสบการณ
ตรงของบุคคลที่
ชื่นชอบ (Idol)
การเรียนรู&จาก
การฟbงบรรยาย

รายละเอียด
อธิบายวัตถุประสงคของโปรแกรม
การเตรียมความพร&อม การละลาย
พฤติกรรม การสร&าง และสัมพันธภาพ
ที่ดีต6อกัน รวมถึงการศึกษาจาก
เอกสารประกอบโปรแกรม
ศึกษาด&วยตนเอง ประกอบการ
บรรยายจากผูเ& ชี่ยวชาญ

องค.ประกอบหลัก
ระยะเวลา
1. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ 30 นาที
จัดการอบรม ที่มีทักษะการสื่อสาร จูง
ใจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. สื่อการเรียนรู&ที่น6าสนใจ
3. เอกสารประกอบการเรียนรู&
1. คู6มือการเรียนรู& “การสื่อสารและ
60 นาที
การเจรจาต6อรอง”
2. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด&าน
การสื่อสารและการเจรจาต6อรอง
3. อินโฟกราฟฟuกทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได&
4. การจดบันทึกเพื่อสั่งสม
ประสบการณ

เรียนรูค& วามสําคัญของการสื่อสาร
เรียนรูร& ูปแบบและแนวทางการ
ประยุกตใช&ทักษะการสื่อสารที่เป4นเลิศ
ผ6านผูม& ีประสบการณ ทั้ง 3 มิติคือ
ลูกค&า ผู&อํานวยการกลุ6มงาน
บริหารงานลูกค&า และผู&อํานวยการ

1. กรณีศึกษา (Case Studies) ธุรกิจ
ที่ใช&บริการธุรกิจบริษัทใน
อุตสาหกรรมโฆษณา
2. ประสบการณจากผู&มสี 6วนได&ส6วน
เสีย (Stakeholder) ในอุตสาหกรรม
โฆษณา

90 นาที
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กิจกรรม
(Listening a
Lecture)

รายละเอียด
ฝˆายสร&างสรรคงานโฆษณา รวมถึง
อภิปราย วิเคราะห วิพากษ ด&านการ
สื่อสารองคการ และฟbงบรรยายจาก
ผู&เชี่ยวชาญ

องค.ประกอบหลัก
3. การจดบันทึกเพื่อสั่งสม
ประสบการณด&านทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเจรจาเชิงผลได&

ระยะเวลา

กระบวนการที่ 3 การฝSกฝนและนําความรูไปประยุกต.ใชประโยชน. (Practicing and
Utilizing Knowledge : PUK)
เปKาหมายของการเตรียมความรู
เป4นการฝVกฝนให&เกิดความรู&และทักษะ (Practicing Knowledge and Skills) และนําเอา
ความรู&ไปประยุกตใช&ให&เกิดทักษะ (Utilizing to Skills)
สิ่งที่ไดจากการเรียนรู
1. วิธีการคิดและการปฏิบัติในการพัฒ นาตนเอง พัฒนาทีมงาน และเสริ มสร&างทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
2. ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& ทั้งด&านการสื่อสารโดยการพูด การสื่อสารโดย
การเขียน การสื่อสารโดยการภาษากาย และด&านการฟbง
3. ประยุกตทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ตามสถานการณอย6างเหมาะสม
รูปแบบการพัฒนา
กิจกรรม

รายละเอียด

องค.ประกอบหลัก

บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู&
ร6วมกันแบบกลุม6
ผ6านโครงการที่
ได&รับมอบหมาย

บูรณาการกระบวนการเรียนรูร& 6วมกันแบบกลุ6มผ6าน
โครงการทีไ่ ด&รับมอบหมาย (Integrated Group
Action Learning Based on Project Assignment)
โดยมอบหมายโครงการทีส่ อดคล&องกับสถานการณการ
ทํางานจริงโดยการใช&สถานการณจําลอง (Simulations)
โดยจําลองสถานการณการรับบรีฟจากลูกค&า เพื่อ
ฝVกฝนทักษะการฟbง ทักษะการเขียน จําลอง
สถานการณการนําเสนอผลงานลูกค&า เพื่อฝVกฝนทักษะ
การพูด ทักษะการใช&ภาษากาย และทักษะการฟbง
ร6วมกับการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
เพื่อให&พนักงานบริหารงานลูกค&าลงมือฝVกฝนและ
ประยุกตใช&องคความรู&จริงๆ นอกจากนั้นมอบหมายให&
พนักงานระดมสมองร6วมกัน (Brainstorming) เพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู&โดยการให&ค&นคว&า รูปแบบการ
สนทนาที่เหมาะสมกับสถานการณต6างๆ ของ
กระบวนการทํางานจริงของพนักงานบริหารงานลูกค&า
ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
แล&วนําเสนอผลงานที่ศึกษาค&นคว&ามา

1. โครงงานที่มี
ความท&าทาย
น6าสนใจ สอดคล&อง
กับบริบทของการ
ปฏิบัติ งานจริง
และเป4นสิ่งที่
สามารถนําไป
ประยุกตใช&ได&จริงใน
การดําเนินกิจกรรม
หรือปฏิบัตภิ าระกิจ
ในองคการ
2. วิทยากรและ
วิทยากรร6วมมีความ
เชี่ยวชาญในการ
เป4นผู&ให&คําแนะนํา
และการให&ผล
สะท&อนกลับ
3. การวิพากษอย6าง
สร&าง สรรค

ระยะเว
ลา
3 ชั่วโมง
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กระบวนการที่ 4 การประเมินความรูและทักษะหลังการทดลอง (Post Assessment of
Knowledge and Skill: PAKS)
เปKาหมายของการเรียนรู
การประเมินผลตามผลงานของการดําเนินการ โดยผ6านกระบวนการประเมินจากรูปแบบของ
Project Based Assignment ที่ประกอบด&วย การนําเสนอโครงการ การระดมสมองในการร6วมกัน
ทํางานเป4นที ม การวิ พ ากษอย6 า งสร& า งสรรคในกิจกรรมการเรียนรู&โดยผู&เชี่ยวชาญ และการบันทึก
สังเกตการณ
สิ่งที่ไดจากการเรียนรู
1. ผลเชิงประจักษผ6านกระบวนการเรียนรู&จาก Project Based Assignment
2. สามารถวัดประเมินผลความรู&และทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& ของพนักงาน
บริหารงานลูกค&า ผ6านกระบวนการทํางานที่ได&รับมอบหมาย และนําเสนอผลการปฏิบัติ
3. การประยุกตความรู&ที่ได&ไปสู6กระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถวิพากษได&อย6างมีประโยชน
รูปแบบการพัฒนา
กิจกรรม
PAKS

การมีส6วนร6วมใน
กิจกรรมและ
การนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน

รายละเอียด
ประเมิน ทบทวน และสรุปผลการ
ประยุกตใช&ความรู&สภู6 าคปฏิบัติ

องค.ประกอบหลัก
ระยะเวลา
1. พี่เลี้ยงประจํากลุ6ม
1 ชั่วโมง
2. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การให&คําแนะนํา และ Feedback
3. การจดบันทึกเพื่อสั่งสม
ประสบการณ
4. แบบประเมินทั้ง 2 แบบในช6วง
หลังการพัฒนาเสร็จสิ้น
นําเสนอผลงานจากกิจกรรม/โครงการ 1. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
1 ชั่วโมง
ที่ได&รับมอบหมายซึ่งสอดคล&องกับงาน เรื่องการการสื่อสารเพื่อการเจรจา
ของพนักงานบริหารลูกค&า ด&านการใช& เชิงผลได& ให&คําแนะนํา และ
ทักษะการพูด การฟbง การเขียน และ Feedback
ทักษะการใช&ภาษากาย
2. เอกสารประกอบโปรแกรม
3. การบันทึกการเรียนรู&
4. แบบประเมินทักษะทั้ง 4 ด&าน
ช6วงหลังการพัฒนาเสร็จสิ้น
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สื่ออินโฟกราฟฟ]คการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได
ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา

บทสนทนา
“การสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&”

“วัตถุประสงคของผู&ส6งสาร”

“องคประกอบของการสื่อสาร 5 ประการคือ”

“1 ผู&ส6งสาร Sender”

“ทักษะการสื่อสารที่เออีจําเป4นต&องรู&”

“1 ทักษะการพูด เออีควรมีทักษะการทักทาย
การสนทนา การลาลูกค&า...”

311
ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา

บทสนทนา
“2 ทักษะการเขียน เออีควรมีภาษาที่ถูกต&อง
สั้น กระชับ ...”

“3 ทักษะการใช&ภาษากาย เพื่อให&ผู&พูดเห็นว6า
คุ ณ กํ า ลั ง ฟb ง อย6 า งตั้ ง ใจ ควรใช& ก ารประสาน
สายตา ...”
“4 ทักษะการฟbง ฟbงอย6างกระตือรือร&นด&วย
ความตั้งใจ มีสมาธิ และสามารถจับประเด็น
สําคัญได&..”
สถานการณการทํางานของพนักงาน
บริหารงานลูกค&า

“รูปแบบสถานการณและการสนทนาที่
เหมาะสมของพนักงานบริหารงานลูกค&า...”

สถานการณ. การรับบรีฟจากลูกคา
“สถานการณที่ 1 การรับบรีฟจากลูกค&า...”
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา

บทสนทนา
“ทักษะการสื่อสารที่จําเป4น ทักษะการพูด
ทักษะการเขียน ทักษะการฟbง...”

“แนวทางการสนทนาที่เหมาะสม...การทักทาย
ลูกค&า และชมเชย”

ระหว/างการสนทนา
“...รบกวนคุณแหม6ม ช6วยขยายความเรื่องจุดขายของ
รถรุ6นนี้ให&ชัดเจนอีกหน6อยได&มั้ยครับ...”
“ในระหว6างการสนทนา เมื่อต&องการแสดงความ
คิดเห็น...”

“ผมคิดว6า หรือ ตามความเห็นของผมคือ...”

การลาลูกคา
“การลาเมื่อลูกค&าให&ข&อมูลเสร็จ”

“ขอขอบคุณ คุณแหม6มมากนะครับ ที่ให&โอกาส
บริษัทของผม ได&มีส6วนร6วมในโครงการนี้ ผมจะรีบ
นําไปวางแผนงานแล&วกลับมานําเสนอคุณแหม6มและ
ทีมงานอีกครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน ที่จะถึงนี้นะครับ
...”
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา

บทสนทนา
“เจรจาต6อรองในกรณีที่เห็นว6า อาจจะส6งมอบงาน
ลูกค&าไม6ทัน”

“คุณแหม6มครับ วันที่นําเสนองานรอบแรก ตามที่คณ
ุ
แหม6มได&แจ&งเมื่อสักครู6นั้น ผมเห็นว6ารายละเอียด
ค6อนข&างมาก ผมอยากให&งานออกมาสมบูรณทีส่ ุด ผม
ขออนุญาตขยับวันเสนองานออกไปอีกสักสองสามวัน
ไม6ทราบว6าสะดวกหรือไม6ครับ...”

สถานการณ.การเตรียมบรีฟฝ^ายสรางสรรค.
“สถานการณที่ 2 เตรียมบรีฟฝˆายสร&างสรรค...”

“ทักษะการสื่อสารที่จําเป4น คือทักษะการเขียน ตามที่
กล6าวไว&ข&างต&น”

สถานการณ.การบรีฟฝ^ายสรางสรรค.
“สถานการณที่ 3 บรีฟฝˆายสร&างสรรค...”

การทักทายและชมเชย
“สวัสดีครับพี่อารม ตัดผมทรงใหม6มาดูเด็กมาก
เลยนะครับ..”
ระหว/างการสนทนา
“...ตามที่ผมได&รับบรีฟมาจากลูกค&าเมื่อวัน
อังคาร ผมอยากให&พี่อารมช6วยออกแบบโบว
ชัวร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ”
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา

บทสนทนา
“ตามที่ผมบรีฟไปสักครู6 มีประเด็นไหนที่พี่
อารมสงสัยหรือต&องการรายละเอียดเพิ่มเติม
มั้ยครับ...”
การลาและการนัดหมายครั้งต/อไป
“ขอขอบคุณพี่อารมมากนะครับ เราเจอกันอีก
ทีวันที่ 23 มิถุนายน ตอนบ6ายสองเพื่อประชุม
ภายในก6อนไปนําเสนอลูกค&านะครับ”
สถาการณ.การประชุมภานใน
“สถาการณที่ 4 ประชุมภายในก6อนนําเสนอลูกค&า”

การทักทายและชมเชย
“สวัสดีครับพี่อารม ผมแอบได&ยินคนชมว6างานออกมา
สวย อยากเห็นแล&วครับ”

ระหว/างการสนทนา
“งานของพี่อารมสวยทุกชิ้นเลยครับ แต6มีปรระเด็น
หนึ่งที่สําคัญมากครับ ต&องขอรบกวนพี่อารมให&ช6วย
เพิ่มให&ดเวยนะครับ”

การเจรจาต/อรอง
“...พี่อารมครับจุดนี้ลูกค&าย้ําว6ามันสําคัญมากเลยนะ
ครับ ผมคิดว6าถ&าพี่อารม ยอมเสียเวลาอีกนิดหนึ่งเพื่อ
ปรับแก&ไปเลย เมื่อลูกค&าเห็นงานสวยและสมบูรณของ
พี่แล&วต&องประทับใจและซื้องานของพี่แน6ๆ เลยครับ”

การลา
“ขอบคุณพี่อารม มากนะครับ งานสวยๆแบบนีผ้ ม
มั่นใจว6าลูกค&าต&องประทับใจแน6นอนครับ”
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ภาพกราฟฟ]คประกอบบทสนทนา

บทสนทนา
สถาการณ.การนําเสนองานลูกคา
“สถานการณที่ 5 นําเสนองานลูกค&า”

“ทักษะการสื่อสารที่จําเป4น ทักษะการพูด
ทักษะการเขียน ทักษะการฟbง และทักษะการ
ใช&ภาษากาย”
การทักทายลูกคาและชมเชย
“สวัสดีครับคุณแหม6มสบายดีนะครับ คุณ
แหม6มทําผมทรงใหม6ดูน6ารักสดใสมากเลยครับ
... ขอแสดงความยินดีด&วยนะครับ ยอดขาย
เดือนที่ผ6านมาเพิ่มขึ้นตั้ง 10%...”
การเขาการนําเสนองาน
“ตามที่คุณแหม6มได&ให&ข&อมูลไว&เมื่อสัปดาหก6อน
วันนี้ผมและทีมงานขอนําเสนอผลงานที่ร6วมกัน
พัฒนามาโดยขอเริ่มจากคุณแมรี่ และตามด&วย
คุณอารมนะครับ ขออนุญาตเริ่มจากคุณแม6รี่
เลยนะครับ...”
เมื่อนําเสนองานเสร็จ
“สวยถูกใจทุกชิ้นเลยใช6มั้ยครับ หรือ คุณ
แหม6มชอบงานชิ้นไหนเป4นพิเศษครับ”
การลาลูกคา
“ขอบคุณ คุณแหม6มมากนะครับ สําหรับ
ข&อเสนอแนะที่คุณแหม6มแนะนํานั้นผมจะรีบ
นําไปปรับแก& แล&วนํากลับมานําเสนอคุณแหม6ม
อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 28 มิถุนายน นะครับ...”
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คํานํา
เอกสารชุดการเรียนรู&นี้ ผู&วิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใช&เป4นเอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะการ
สื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได& ของพนักบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา สําหรับใช&พัฒนา
ความรู&ความเข&าใจและเกิดทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&า
และมุ6งหวังให&มีการนําความรู& และทักษะที่ได&ไปประยุ ก ตใช& ใ นการดําเนินกิจกรรมในธุรกิจโฆษณา
อย6างมีประสิทธิภาพต6อไป
ผู&วิจัย หวังเป4น อย6า งยิ่งว6 าเอกสารชุด นี้จะเป4นประโยชนต6อพนักงานบริ หารงานลูกค& าและ
ผู&สนใจทั่วไป
สุดท&ายนี้ ขอขอบคุณผู&ทรงคุณวุฒิ อาจารยที่ปรึกษา และผู&เขียนตํารา หนังสือทุกเล6มที่นํามา
อ&างอิงในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งนับได&ว6าเป4นเอกสารที่เ ป4 น ประโยชนอย6 า งยิ่ ง ต6อการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าในอุตสาหกรรมโฆษณา
ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สารบัญ
เอกสารประกอบโปรแกรมชุดที่ 1 การสื่อสาร (Communication)
1. ความหมายและความสําคัญ
2. วัตถุประสงคของการสื่อสาร
3. องคประกอบของการสื่อสาร
4. รูปแบบและกระบวนการสื่อสารในองคการ
5. บทบาทของผู&ส6งสารและผู&รับสาร
6. ประเภทของการสื่อสาร
7. วิธีการสื่อสาร
6.1 ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills)
6.2 ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills)
6.3 ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills)
6.4 ทักษะการฟbง (Listening Skills)
8. ปbญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในหน6วยงาน
เอกสารประกอบโปรแกรมชุดที่ 2 การเจรจาต/อรอง (Negotiation)
1. ความหมายและความสําคัญ
2. ทฤษฎีในการเจรจาต6อรอง
3. กระบวนการและขั้นตอนในการเจรจาต6อรองแบบผสมผสาน
4. การวางแผนในการเจรจาต6อรอง
5. ลักษณะของการเป4นนักเจรจาต6อรองที่ดี
6. สถานการณการเจรจาเชิงผลได&
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เอกสารประกอบโปรแกรมชุดที่ 1.1

การสื่อสาร (Communication)
1. ความหมายและความสําคัญ
การสื่อสารหมายถึง การรับรู&ข&อมูลข6าวสารร6วมกันของมนุษยที่แสดงออกทางภาษา โดยการ
ใช& ภาษาพู ด ภาษาท6 าทาง หรื อภาษาเขี ยน รวมถึ งการแสดงออกทางพฤติ กรรมต6 างๆ ของมนุ ษย
(ขนิษฐา จิตชินะกุล, 2557: 1) ร็อบบินสและโคลเตอร (2008: 132) ให&ความหมายของการสื่อสารไว&
ว6า คือการถ6ายโอนและการทําความเข&าใจในความหมาย ส6วนแมคเชน และฟอน กลินาว (McShane
and Von Glinow, 2005: 324) ให&ความหมายของการสื่อสารว6า หมายถึงกระบวนการส6งผ6าน
ข6าวสาร และการทําความเข&าใจกันระหว6างคนสองคนขึ้นไป เบลชและเบลช (Belch & Belch, 2004:
5) ให&ความหมายว6า การสื่อสาร คือ การที่ผู&ส6งและผู&รับ ทําการส6งผ6านข&อมูลข6าวสาร แลกเปลี่ยน
ความคิด หรือกระบวนการทําความเข&าใจความหมายร6วมกันนั่นเอง โดยสรุปแล&วการสื่อสาร หมายถึง
กระบวนการที่ ผู&ส6 งสารกั บผู& รั บสารใช&เ ป4น เครื่ องมื อ เพื่ อทํา ความเข&าใจในความหมาย ของข&อมู ล
ข6าวสาร ที่ทั้งสองฝˆายดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ผ6านสื่อต6างๆเช6นคําพูด ท6าทาง รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสต6างๆ
ร็อบบินสและโคลเตอร ยังกล6าวถึงความสําคัญของการสื่อสารว6ามีความสําคัญต6อผู&บริหาร
และองคการ เพราะการสื่อสารนั้นทําหน&าที่สําคัญ 4 ประการคือ (1) ควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน
ในสายการบังคับบัญชาของทุกองคการ (2) จูงใจพนักงาน เพราะผู&บริหารต&องอธิบายรายละเอียดของ
งาน ในการมอบหมายงานให&ผู&ใต&บังคับบัญชา (3) เป4นสิ่งที่พนักงานใช&สําหรับพูดคุยแสดงความรู&สึก
ต6างๆ รวมถึงใช&ปรับทุกขสุขกัน และ (4) ใช&แลกเปลี่ยนข&อมูลข6าวสาร ที่เกี่ยวกับงาน หน6วยงาน เพื่อน
ร6วมงาน สิทธิประโยชน และข&อมูลข6าวสารอื่นๆ ส6วน จอรจและโจนส (George and Jones, 2005:
438-440) กว6าวว6าการสื่อสารในองคการนั้นมีหน&าที่ 4 ประการคือ (1) การให&ความรู& แก6สมาชิก
องคการ (2) การจูงใจสมาชิกในองคการ เพราะใช&เป4นศูนยกลางในการจูงใจ (3) การควบคุมและการ
ประสานงานกิจกรรมของกลุ6ม และ (4) การแสดงความรู&สึกและอารมณ
2. วัตถุประสงค.ของการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความสํา เร็ จ ได& นั้ น ผู& สื่ อ สารจํา เป4 น ต& อ งกํา หนดวัตถุประสงคของการ
สื่อสารให&ชัดเจน สามารถจําแนกวัตถุประสงคของการสื่อสารตามผู&ส6งสารและผู&รับสารได&ดังนี้คือ
2.1 วัตถุประสงคของผู&ส6งสาร
2.1.1 เพื่อแจ&งให&ทราบ (Inform) หมายถึง ผู&ส6งสารต&องการสื่อสารเพื่อที่จะบอก แจ&ง
หรือชี้แจงข6าวสาร เรื่องราว เหตุการณ สถานการณ ข&อมูล หรือสิ่งต6างๆที่ต&องการให&ผู&รับสารรับรู&หรือ
เกิดความเข&าใจ
2.1.2 เพื่อสอนหรือให&การศึกษา (teach or education) หมายถึง ผู&ส6งสารต&องการที่
จะสอนวิชาความรู&หรือเรื่องราวที่เป4นลักษณะเชิงวิชาการ เพื่อให&ผู&รับสารได&รับความรู&เพิ่มขึ้น
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2.1.3 เพื่อสร&างความพอใจหรือให&ความบันเทิง (pleasantness or entertainment)
หมายถึง ผู&ส6งสารต&องการให&ผู&รับสารเกิดความรื่นเริง บันเทิงใจจากสารที่ผู&สื่อสารส6งออกไป ทั้งใน
รูปแบบการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท6าทาง
2.1.4 เพื่อเสนอหรือเพื่อจูงใจ (propose or persuade) หมายความว6า ผู&ส6งสารทําการ
เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่ต6อผู&รับสาร และต&องการจูงใจให&ผู&รับสารเกิดความคล&อยตามหรือยอมรับและ
ปฏิบัติตาม
2.2 วัตถุประสงคของผู&รับสาร
2.2.1 เพื่อทราบ (understand) หมายถึงการที่ผู&รับสารเข&าร6วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
เพื่อรับทราบเรื่องราวข6าวสาร เหตุการณหรือข&อมูลที่ผู&ส6งสารแจ&งหรือชี้แจง
2.2.2 เพื่อเรียนรู& (learn) หมายถึงการแสวงหาความรู& เ พิ่ ม เติ ม ของผู&รับสารจากการ
สื่อสาร โดยเนื้อหารสาระของสารนั้นเกี่ยวกับความรู&และวิชาการ
2.2.3 เพื่ อ หาความพอใจ (pleasantness) หมายถึ ง การรั บ สารเพื่ อ ความบั น เทิ ง
ต&องการความผ6อนคลาย และความสบายใจให&กับตนเอง
2.2.4 เพื่ อ ตั ด สิ น ใจ (decide) หมายถึ ง การรั บ ข& อ มู ล ข6 า วสาร ความรู& รวมถึ ง
ข&อเสนอแนะหรื อสิ่ งจู งใจจากผู& ส6 งสารแล& ว ผู& รั บ สารนํ า ข& อมู ล ต6 า งๆเหล6 านั้ น มาเป4 น ปb จ จั ย ช6 ว ยการ
ตัดสินใจให&กระทําการอย6างใดอย6างหนึ่ง
3. องค.ประกอบของการสื่อสาร
กอรดอนและคณะ (Gordon et al, 1990: 319) กล6าวว6าการสื่อสารว6า มีองคประกอบ
สําคัญๆ 4 ประการคือ (1) ผู&ส6งสาร (Sender) คือผู&ที่ทําการส6งข&อมูลข6าวสารไปยังผู&อื่น (2) สาร
(Message) คือสิ่งที่ต&องการให&ผู&อื่นรู& ซึ่งเป4นได&ทั้งข&อมูล ความคิดและความรู&สึก รวมถึงความเชื่อ (3) สื่อ
(Communication channel) คือช6องทางที่ใช&ในการติดต6อกันระหว6างผู&ส6งและผู&รับ (4) ผู&รับสาร
(Receiver) คือผู&ที่ผู&ส6งต&องการให&รับรู&ข&อมูลข6าวสารนั่นเอง ในขณะที่ ร็อบบินสและโคลเตอร กล6าวว6า
การติดต6อสื่อสารระหว6างบุคคลนั้น มีองคประกอบ 7 ส6วนคือ (1) ผู&ส6งข6าวสาร (Sender) (2) ข6าวสาร
ที่ต&องการส6ง (Message) (3)การแปลงข6าวสารที่ต&องการส6งเป4นข&อความหรือคําพูดหรือสัญญลักษณ
(Encoding) (4) ช6องทางหรือสื่อที่ใช&ส6งข6าวสาร (Medium) (5) ผู&รับข6าวสาร (Receiver) (6) การ
แปลงข6าวสาร หรือการตีความ หรือการทําความเข&าใจข6าวสารที่ได&รับ (Decoding) และ(7) การ
ย&อนกลับ (Feedback)จากผู&รับข6าวสาร (Robbins & Coulter, 2008: 133) ส6วนกอบกาญจน วิเศษรัมย
(2556: 13-14) แบ6งองคประกอบของการสื่อสารออกเป4น 5 ส6วนคือ (1) ผู&ส6งสาร (2) สาร (3) สื่อ
(4) ผู&รับสาร และ (5) ผลของการสื่อสาร
4. รูปแบบและกระบวนการสื่อสารในองค.การ
รูปแบบของการสื่อสารทางธุรกิจ (Pattern of Business Communication)
1. รูปแบบของการสื่อสารภายใน (Internal Communication Patterns) ทีมีช6องทางการ
ไหลทั้งแนวตั้ง แนวนอน หรือผ6านเครือข6ายในแนวตั้ง ซึ่งการไหลของข6าวสารจะไหลจากบนลงล6าง
หรือจากล6างขึ้นบน เช6นการแจ&งนโยบาย แผนการ การออกคําสั่ง การสั่งการไปตามสายงานจนถึงผู&รับสาร
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ส6วนการไหลของข6าวสารในแนวนอนนั้นมักเกิดขึ้นระหว6างพนักงานหรือหน6วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข&อมูลหรือการประสานงาน สําหรับการสื่อสารแบบเครือข6ายนั้น ข6าวสารจะไหลอย6างอิสระของคนใน
องคการนั้น
2. รู ป แบบการสื่ อ สารภายนอก (External Communication Patterns) คื อ การ
ติดต6อสื่อสารทางธุรกิจกับภายนอก เช6นกับลูกค&า กับผู&จัดหาสินค&า กับ Production House กับ
Supplier เป4นต&น โดยข&อมูลข6าวสารที่ทําการติดต6อสื่อสารกันนั้น มีทั้งจากการเขียน การเจรจา
ระหว6างธุรกิจ ซึ่งมีทั้งในรูปของจดหมาย รายงาน คําสั่งซื้อ หรือการพูดคุยทางโทรศัพท เป4นต&น
กระบวนการสื่อสาร (The Communication Process)
นั ก การสื่ อ สารที่ ดี นั้ น ต& อ งมี ค วามเข& า ใจในกระบวนการสื่อสาร และต&องสามารถทําการ
วิเคราะหตัวแบบของกระบวนการสื่อสาร ได&ด&วย ดังรูปภาพ

ภาพที่ 1 กระบวนการติดต6อสื่อสาร
ที่มา: วิเชียร วิทยอุดม, พฤติกรรมองค.การ, (กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟuลมและไซเท็กซ จํากัด, 2547),
9.
การสื่อสารให&ประสบความสําเร็จนั้น ผู&สื่อสารต&องศึกษาสภาพแวดล&อมซึ่งมีความซับซ&อน
และสิ่งรบกวนที่มีอยู6 ถ&ามีสิ่งรบกวนมากจําเป4นต&องกําจัดสิ่งรบกวนออกไป นอกจากนั้นจําเป4นต&อง
ทราบถึงวัฒนธรรมองคการ บุคลิกภาพ ผู&นําทั้งในอดีตและปbจจุบัน ทัศนคติ ประเพณี เป4นต&น
5. บทบาทของผูส/งสารและผูรับสาร
1. บทบาทของผู&ส6งสาร ในกระบวนการสื่อสาร เช6นการคัดเลือกประเภทของข&อความ การ
วิเคราะหผู&รับสาร การใช&มุมมองของตนเอง การเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับ การขจัดสิ่งรบกวนการ
สื่อสาร
2. บทบาทของผู&รับสาร คือผู&ฟbง ผู&อ6านหรือผู&สังเกตการณในกระบวนการสื่อสสาร เช6นการฟbง
หรืออ6านอย6างรอบคอบ การเปuดรับความแตกต6างของผู&ส6งสารและความคิดใหม6ๆ การจดบันทึก การ
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เตรียมกาตอบกลับไปยังผู&ส6งสามรให&เหมาะสม การถามคําถามเพื่อให&ข&อความมีความชัดเจน (วิเชียร
วิทยอุดม, (2551: 10-11)
จากกระบวนการสื่อสารนั้น ผู&ส6งสารมีบทบาทที่สําคัญ แล&วผู&ส6งสารต&องมีคุณสมบัติรวมถึงมี
ความสามารถดังต6อไปนี้ด&วย ((วิเชียร วิทยอุดม, (2551: 11-18)
1. สามารถเลือกใช& ประเภทและช6องทางของการสื่อสารได&อย6างเหมาะสม ว6าจะเลือกใช&การ
พูด หรือการไม6ใช&คําพูด รวมถึงเลือกช6องทางที่เหมาะสม เช6นอีเมล สนทนาทางโทรศัพท กระประชุม
ด&วยตัวเอง เป4นต&น
2. สามารถวิเคราะหผู&รับสารตามทัศนะของคุณ ใน 4 เรื่องคือ ความรู& ความสนใจ ทัศนคติ
และปฏิกิริยาทางอารมณ
3. สามารถในการใช&มุมมองของตัวเอง จากการที่มีความเข&าใจผู&รับสารได&ตรงประเด็น จาก
การเรียนรู&ผู&รับสารในเรื่องเหล6านี้คือ การวิเคราะหผู&รับสาร ความรู& ความสนใจ ทัศนคติ และปฏิกิริยา
ทางอารมณ
4. การเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับจากผู&รับสาร
5. สามารถขจัดสิ่งรบกวนการสื่อสาร ที่เป4นปbจจัยใดๆ ที่เป4นอุปสรรคต6อความสําเร็จ เช6น
การเลือกใช&คํา การให&ความหมายโดยนัยและข&อสรุป เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคําไวยกรณ
และโครงสร& า งประโยค การเลื อ กประเภทของข6 า วสาร ลั กษณะของผู& ส6 ง สาร ปb จ จั ย สิ่ ง แวดล& อ ม
ความสามารถของผู&รับสาร การฟbง เป4นต&น
6. ประเภทของการสื่อสาร
การสื่อสารในองคการ ประกอบด&วยวิธีการที่หลากหลายและแตกต6างกันไป ขึ้นอยู6กับความ
เหมาะสมของแต6ละประเภทของการสื่อสาร นักวิชาการได&แบ6งประเภทของการสื่อสารออกเป4นหลาย
ประเภทแตกต6างกันไปตามกฏเกณฑที่นํามาใช&เป4นหลักในการจําแนก ซึ่งแบ6งออกได&ดังนี้
1. การสื่อสารแบบเป4นทางการ (Formal Communication) หมายถึง การสื่อสารที่เป4นไป
ตามสายการบังคับบัญชา มีระเบียบแบบแผน แบ6งได&เป4น 3 แบบ คือ 1) การสื่อสารจากบนนลงล6าง
(Downward Communication) 2) การสื่ อสารจากระดั บ ล6 า งขึ้ น ไปสู6 ร ะดั บ บน (Upward
Communication) 3) การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต6อไปนี้
1.1 การสื่อสารจากบนลงล6าง (Downward Communication) หมายถึง การสื่อสารจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู6ต่ํากว6าในสายการบังคับบัญชา การสื่อสารชนิดนี้เกี่ยวกับการสั่งการและ
การควบคุมพนักงาน เป4นการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่เน&นในเรื่องภารกิจที่ทําและต&องการ
ให&พนักงานกระทํา การสื่อสารจากบนลงล6างเกี่ยวข&องกับเรื่องวัตถุประสงคขององคการ นโยบาย
วิธีการ หน&าที่งานตามตําแหน6ง และข&อมูลข6าวสารต6างๆ ที่มีความสําคัญต6อการทํางาน การปฏิสัมพันธ
ระหว6างกันของแผนกต6าง ๆ ในองคการ
1.2 การสื่อสารจากล6างขึ้นบน (Upward Communication) หมายถึง การสื่อสารจาก
ล6างขึ้นบนเป4นไปเพื่อการประเมินผลการทํางานของพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับผลการทํางาน ปbญหา
อุปสรรคในการทํางาน เทคนิคที่ใช&ในการสื่อสารจากล6างขึ้นบนคือการสื่อสารพูดคุยกันอย6างไม6เป4น
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ทางการกับพนักงาน การสํารวจทัศนคติ การร&องทุกขของพนักงาน การใช&ระบบข&อเสนอแนะ คําร&องทุกข
ข&อคิดเห็น การขออนุมัติ และการใช&นโยบายเปuดประตู (Open door) เพื่อให&พนักงานเข&ามาพูดคุยได&
ตลอดเวลา ผลที่ได&รับจากการสื่อสารจากล6างขึ้นบนจะช6วยให&องคการประสบความสําเร็จมากขึ้นใน
อนาคต
1.3 การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) หมายถึง การสื่อสารจาก
จุดหนึ่งไปยังอี กจุ ดหนึ่งตามแนวนอน หรื อเป4น การสื่อสารระหว6 า งบุ ค คลในระดั บ เดี ย วกั น ตาม
แนวนอนของสายการบังคับบัญชา แต6ไม6ได&มีความสัมพันธกันในเชิงผู&บังคับบัญชา โดยมีจุดมุ6งหมาย
ของการสื่อสารเพื่อเน&นที่การประสานงานระหว6างแผนกต6างๆ และการพัฒนาแผนงานใหม6ๆ สําหรับ
อนาคตโดยผ6านการสื่อสารตามแนวนอนทําให&เกิดความสัมพันธอันดีที่จะช6วยให&เกิดการประสานงานที่
ดีขึ้นในการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
2. การสื่อสารแบบไม6เป4นทางการ (Informal Communication) หมายถึง การสื่อสารที่
ไม6เป4นไปตามสายการบังคับบัญชา โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่อาศัยความสัมพันธระหว6างบุคคลของ
สมาชิกในองคการ เช6น การสื่อสารระหว6างเพื่อนร6วมงาน ที่ไม6ได&เกิดขึ้นจากการทํางานตามตําแหน6ง
หน&าที่การงาน ซึ่งรูปแบบของการสื่อสารอย6างไม6เป4นทางการนี้อาจเรียกว6า เถาองุ6น (Grapevine)
ประกอบด&วยลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ (1) เกิดขึ้นอย6างไม6เป4นทางการในองคการ (2) ผู&บริหาร
ไม6สามารถควบคุมได& แ ละไม6 มี อิ ท ธิ พ ลที่ จ ะกระทํา ใดๆ ได& กั บ เถาองุ6 น (3) กลุ6 ม ขยายใหญ6ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต&องการ หรือผลประโยชนของแต6ละคน
การทํา ความเข& า ใจเรื่ อ งเถาองุ6 น จะทํา ให& เ ข& า ใจการสื่ อ สารในองคการมากยิ่งขึ้น เพราะ
ประมาณกว6า 70 % ของการสื่อสารทั้งหมดในองคการเป4นแบบไม6เป4นทางการ ไม6เพียงแต6การสื่อสาร
แบบไม6เป4นทางการจะเป4นการสื่อสารที่มีจํานวนมากเท6านั้นแต6ยังมีความเร็วมากด&วย ยิ่งไปกว6านั้น
พนักงานมีความเชื่อถือ และเชื่อมั่นในข6าวสารที่ไม6เป4นทางการมาก
การสื่อสารในองคการทั้งแบบเป4นทางการและไม6เป4นทางการ อาศัยการสื่อสารแบบติดต6อถึงกัน
คีธ เดวิส (Keith Davis) ได&ศึกษาวิจัยพบว6ารูปแบบการสื่อสารแบบเถาองุ6นแบ6งได&เป4น 4 แบบคือ
1. แบบเดี่ยว (The single stand grapevine) หมายถึง การติดต6อสื่อสารแบบบอกต6อๆ ถึง
กันจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเป4นทอดๆ ไป การสื่อสารแบบนี้มีการบิดเบือนของข&อมูลข6าวสารมาก
2. แบบกระจายจากศูนยกลาง (The gossip grapevine) หมายถึง การบอกข&อมูลข6าวสาร
ให&ทุกคนในกลุ6มทราบ
3. แบบบอกต6อไปยังสมาชิก (The probability grapevine) หมายถึง การสื่อสารจากคนหนึ่งไป
ยังอีคนหนึ่งต6อ ๆ กันไปให&สมาชิกทราบในเรื่องเดียวกัน
4. แบบบอกต6อตามความพอใจ (The cluster grapevine) หมายถึง การบอกข&อมูลข6าวสาร
จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง แล&วอีกคนหนึ่งเลือกที่จะบอกข6าวสารแก6ใครก็ได&ตามความพอใจ
นอกจากนี้ยังสามารถแบ6งการสื่อสารออกเป4น การสื่อสารที่ใช&ช6องทางเป4นหลัก (Channel)
ซึ่งแบ6งออกเป4น 2 วิธีได&แก6
1. การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) เป4นการสื่อสารที่ผู&ส6งสารไปฝˆายเดียว
ไม6มีการปmอนกลับของข&อมูลข6าวสารกลับมา หรือไม6มีการแสดงปฏิกิริยาย&อนกลับของผู&รับข6าวสาร
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เช6นคําสั่ง ข&อกําหนด หรือแนวนโยบายที่ต&องการให&ทําตาม มักอยู6ในรูปของการสื่อสารที่เป4นลาย
ลักษณอักษรมากกว6าเป4นคําพูด และมักอยู6ในลักษณะที่เป4นทางการ เช6น คําสั่งของทางราชการ
2. การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เป4นการสื่อสารที่ผู&รับข6าวสารมีการ
ตอยสนองและปฏิกิริยาปmอนกลับไปยังผู&รับข6าวสาร ในขณะเดียวกันผู&ส6งข6าวสารเปuดโอกาสให&ผู&รับ
ข6าวสารโต&ตอบซักถามได& การสื่อสารแบบนี้มักอยู6ในรูปของสัมมนา การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การเสนอแนะ และการประชุมปรึกษาหารือร6วมกัน ซึ่งการสื่อสารสองทางนี้ เกิดผลดี
เพราะช6วยให&เกิดความเข&าใจระหว6างผู&ส6งข6าวสารและผู&รับข6าวสารได&ดีขึ้น
อย6างไรก็ตามการสื่อสารยังสามารถแบ6งออกตามลักษณะของวิธีการสื่อสาร (Method) ซึ่ง
แบ6งการสื่อสารออกเป4น 2 วิธีคือ
1. การสื่อสารโดยใช& ถ& อ ยคํา (Verbal Communication) เป4นการสื่อสารโดยตรงหรือ
เผชิญหน&าโดยใช&คําพูด (Verbal) หรือโดยใช&ถ&อยคํา (Verbal Communication) ได&แก6 การพูดและ
การเขียนเป4นตัวหนังสือแทนคําพูด เช6น การติดต6อสื่อสารระหว6างบุคคลต6างๆ ทั้งที่เป4นทางการและ
ไม6 เ ป4 น ทางการ การส6 ง ข6 า วสาร การประชุ ม การอภิ ป ราย เป4 น ต& น ซึ่ ง มี ข& อ ดี คื อ ง6 า ย สะดวก
ประหยัดเวลา
2. การสื่อสารด&วยภาษาที่ไม6ใช&ถ&อยคํา (Non-verbal Communication) เป4นการติดต6อสื่อสาร
โดยไม6 ใช& วิธี การพูด และการเขี ย นเป4น ตั วหนังสื อ แต6จ ะใช& สัญ ลักษณอั กษร เครื่องหมาย กาแสดง
ท6าทางของอากัปกิริยาต6างๆ ซึ่งสามารถทําความเข&าใจกันได& ได&แก6
2.1 พฤติกรรมการแสดงออกทางสีหน&า (Facial Expression) และสายตา (Eye Contact)
เป4นการบ6งบอกอารมณ ความรู&สึก ว6าพอใจหรือไม6พอใจ เห็นด&วยหรือไม6เห็นด&วย
2.2 พฤติกรรมทางน้ําเสียง (Tone of Voice) โดยการเปล6งเสียง หรือส6งเสียงออก เพื่อสื่อ
ความหมายให&อีกฝˆายเข&าใจว6าผู&ส6งสารรู&สึกอย6างไร เช6น การทําเสียงกระแอม การถอนหายใจ การอุทาน
เป4นต&น
2.3 พฤติกรรมทางภาษาท6าทาง (Body Language) เป4นการแสดงออกทางท6าทาง เพื่อ
บอกให&ผู&อื่นรับรู&ในความหมายนั้น เช6น การส6ายหน&าเพื่อแสดงการไม6ยอมรับ การปรบมือแสดงความ
พอใจ การโบกมือห&าม เพื่อไม6ให&พูด การชูนิ้วหัวแม6มือ เพื่อแสดงความชื่นชม เป4นต&น
ยิ่งไปกว6 า นั้ น ยั ง แบ6 ง การสื่ อ สารออกตามลั ก ษณะของจํานวนผู&เกี่ยวข&อง (Participant)
ออกเป4น 3 วิธีได&แก6
1. การสื่อสารระหว6างบุคคล (Interpersonal Communication) ซึ่งเป4นการสื่อสารที่เกิดขึ้น
ระหว6างบุคคลในองคการ เพื่อสร&างความสัมพันธอันดีต6อกัน หรือเกิดจากการทํางานร6วมกัน ที่ต&องใช&
การสื่อสารทั้งที่เป4นทางการตามภาระหน&าที่ และไม6เป4นทางการสําหรับการสร&างความสัมพันธส6วนตัว
ระหว6างบุคคล
2. การสื่อสารของกลุ6ม (Intergroup Communication) เป4นการสื่อสารของกลุ6มในองคการ
ซึ่งอาจมีมากว6าง 2 กลุ6ม ที่ประกอบขึ้นตามโครงสร&างของแต6ละองคการ หรือการจัดระเบียบของ
องคการ โดยการสื่อสารสามารถเป4นได&ทั้งแบบที่เป4นทางการและแบบไม6เป4นทางการ และการสื่อสาร
จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากน&อยแค6ไหนนั้นขึ้นอยู6กับความรู&ความชํานาญในการ
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สื่อสารรวมถึงความสัมพันธระหว6างบุคคลภายในกลุ6ม เช6นการประชุมเพื่อแก&ไขปbญหา การอภิปราย
ถกเถียงปbญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว6างกัน เป4นต&น
3. การสื่อสารขององคการกับสารธารณะชน (Public and Organization Communication)
คือการสื่อสารขององคการต6อสภาพภายนอกและสภาพภายในองคการ ในประเด็นของการสื่อสารกับ
สภาพภายนอกนั้น เนื่องจากองคการได&รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ&อมจาก สภาพเศษฐกิจ
สังคม การเมือง กฏหมาย คู6แข6ง เป4นต&น ดังนั้นองคการต&องพัฒนาการสื่อสารให&มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส6วนการสื่อสารกับสภาพภายในนั้น องคการควรจัดและเสริมสร&างบรรยากาศของการร6วมมือกันให&มี
การสื่อสาร ที่มีความไม6เป4นทางการเพื่อความเป4นกันเอง และก6อให&เกิดความเข&าใจที่ดีต6อกันระหว6าง
บุคคล
7. วิธีการสื่อสาร (Method of Communication)
องคประกอบของวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ใ ช& พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได&
ประกอบด&วย ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากาย และการฟbง ดังแสดงตามภาพ

ภาพแสดง องคประกอบของวิธีการสื่อสาร ที่ใช&พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
7.1 ทักษะการสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication Skills) ควรคํานึงถึงหลักการ
พูดดังนี้ 1) การเริ่มต&นการพูด เช6นการพูดทักทายผู&ฟbง การเลือกใช&คําขึ้นต&นที่เหมาะสมกับระดับผู&ฟbง
2) การนําเข&าสู6เรื่อง ต&องทําให&เกิดความสนใจ เช6น ใช&การกล6าวนําด&วยคําถามเพื่อให&ผู&ฟbงอยากรู&
คําตอบ อยากติด ตามเรื่ องโดยตลอด 3) ขณะพูด ควรตรึงความสนใจของผู&ฟbงให&ติดตามเรื่อง
ตลอดเวลา ต&องมีศิลปการนําเสนอ โดยนําเสนอเรื่องที่มีประโยชน น6าสนใจ ทันสมัย เป4นต&น และ
4) การจบเรื่องหรือการสรุปเรื่อง ให&มีความสัมพันธกับเรื่องราวที่นําเสนอ
7.2 ทักษะการสื่อสารโดยการเขียน (Writing Communication Skills)
โดยทั่วไปมักใช&ในรูปแบบของการบันนทึกช6วยจํา หรือบันทึกข&อความ โดยที่ผู&บันทึกต&องมี
ความสามารถดังนี้ 1) ใช&ภาษาที่ถูกต&อง สั้น กระชับ ชัดเจน 2) เขียนครบถ&วน ตรงประเด็น มีข&อมูล
ประกอบ 3) เลือกใช&คําได&เหมาะสม 4) ใช&โครงสร&างประโยคได&หลากหลาย ถูกต&องตามหลักไวยากรณ
มีการลําดับ ความต6อเนื่อง และ 5) ใช&เครื่องหมายวรรคตอนถูกต&องเหมาะสม
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7.3 ทักษะการสื่อสารโดยภาษากาย (Nonverbal Communication Skills) คือสภาพ
การสื่อสารที่ไม6ใช&คําพูดและการเขียน หรือเป4นการสื่อสารโดยอากัปกิริยา ท6าทาง เช6น 1) การแสดง
สีหน&า เช6น ยิ้มแย&ม การประสานสายตา 2) การเคลื่อนไหวส6วนหนึ่งส6วนใดของร6างกาย เช6น การผงก
ศีรษะ การยกมือ โบกมือ ผายมือ 3) การสัมผัส เช6น จับมือ แตะไหล6 โอบกอด 4) รูปร6างหน&าตา
5) ระดับความดังของเสียง 6) โทนเสียง 7) ระยะความใกล&ไกลระหว6างผู&พูดกับผู&ฟbง 8) ช6วงเวลาที่ใช&
ในการสื่อสาร 9) การจัด ที่นั่ง เช6น การจัด ห&อ งสัม มนา ห&องเรียน ห&องประชุม มีผลต6อการสื่อสาร
10) เสื้อผ&าเครื่องแต6งกาย เป4นต&น
7.4 ทักษะการฟpง (Listening Skills) การฟbงเป4นทักษะที่สามารถพัฒนาได& ด&วยการปฏิบัติ
ดังต6อไปนี้ 1) กําหนดวัตถุประสงคของการฟbงให&ชัดเจน นั่นคือต&องรู&ว6าสิ่งที่กําลังฟbงนั้นคือเรื่องอะไร
และสามารถเตรียมข&อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการฟbง 2) มีสมาธิในการฟbง คือต&องตั้งใจฟbง
มุ6งมั่นจดจ6อกับเรื่องที่ฟbง และเตรียมคําถามเมื่อมีประเด็นที่สงสัย 3) มีมารยาทในการฟbง ด&วยการ
สํารวมกิริยาท6าทางต6างๆ เพื่อให&เกีรยติผู&พูดและผู&ฟbงคนอื่นๆ เช6น ไม6พูดคุยกับผู&อื่นๆ ไม6หลับแล&วกรน
ส6งเสียงรบกวน เป4นต&น 4) วิเคราะหผู&พูด เพื่อทราบถึงความคิด ความรู&สึก ความรู& และประสบการณ
ของผู&พูด ซึ่งเป4นผลดีที่ทําให&สามารถวิเคราะหข&อมูลที่ได&รับฟbงมา และ 5) สามารถจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ฟbงได& โดยที่ผู&ฟbงต&องสามารถตอบตอบตนเองได&ว6า เรื่องที่ฟbงนั้นเป4นเรื่องเกี่ยวกับอะไร สิ่ง
ใดเป4นสาระสําคัญของเรื่อง เป4นต&น
รูปแบบของการฟpงที่ไดผล ผู&ฟbงที่ต&องการแก&ไขปbญหาการฟbง ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 1) หยุด
พูด 2) ทําให&ผู&พูดรู&สึกสบายใจ 3) แสดงให&เห็นว6า คุณกําลังต&องการฟbง ด&วยการมองและแสดงความ
สนใจผู&พูด ไม6อ6านอะไรขณะที่ผู&พูด พูดกับคุณ 4) เอาสิ่งที่ทําให&ว็อกแว็กออกไป เช6น การเคลื่อนไหว
ไปมา เคาะโต•ะ ควงปากกา 5) เห็นใจผู&พูด โดยพยายามทําตัวเองให&เข&าใจทัศนะของผู&พูด 6) อดทน
ไม6ขัดจังหวะผู&พูด ไม6เดินหนีหรือเดินไปที่ประตู 7) ระงับอารมณ ไม6โกรธเพราะจะทําให&รับข&อมูล
ผิดพลาด 8) อย6าโต&เถียง 9) ถามคําถาม เพราะการถาม จะทําให&ผู&พูดมีกําลังใจ และกระตือรือร&น
10) หยุดพูดจนกว6าผู&พูดจะพูดจบ เหมือนข&อแรก เพราะเป4นสิ่งสําคัญทําทําให&การฟbงมีประสิทธิภาพ
8. ปpญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในหน/วยงาน
อุปสรรคต6อการติดต6อสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Barriers to Effective Communication)
จอรจโจนส (George and Jones, 2005: 448-453) กล6าวว6ามีดังนี้ 1) การกรองข6าวสารและการ
บิดเบือนข&อมูล (Filtering and Information Distortion) 2) การฟbงที่ไม6ดี (Poor Listening) 3) ข6าว
ลือและเส&นทางการสื่อสารแบบเถาองุ6น (Rumors and the Grapevine) 4) ความหลากหลายของ
แรงงาน (Workforce Diversity) 5) ความแตกต6 า งด& า นลี ล าการใช& ภ าษาระหว6างวัฒนธรรม
(Differences I Cross-Cultural Linguistic Styles)
ในขณะที่ ร็อบบินสและโคลเตอร (2008: 135-136) กล6าวว6าอุปสรรคของการติดต6อสื่อสา
ระหว6างบุคคลอย6างมีประสิทธิภาพ ประกอบด&วย 1) การกรองข&อมูลให&บิดเบือนไปจากข&อเท็จจริง
(Filtering) 2) การเลือกรับ รู&ข6า วสาร (Selective Perception) 3) อารมณความรู&สึก (Emotion)
4) การได&รับข&อมูลข6าวสารมากเกินไป (Information Overload) 5) การต6อต&าน (Defensiveness)
6) ปbญหาของภาษา (Language) และ 7) วัฒนธรรมประจําชาติ (National Culture)
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อย6างไรก็ตามร็อบบินสและโคลเตอร (2008: 136) ได&เสนอแนวคิดเพื่อแก&ไขอุปสรรครวมทั้ง
เป4นแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต6อสื่อสาร โดยใช&วิธีต6างๆดังนี้ 1) การให&โอกาสผู&รับ
ข6าวสารโต&กลับ (Use Feedback) 2) การเลือกใช&ภาษาที่ง6ายๆ (Simplify Language) 3) การตั้งใจ
รับฟbง (Listen Actively) 4) ระงับการมีอารมณและความรู&สึก (Constrain Emotions) และ 5) สังเกต
อากัปกิริยาของคู6สนทนา (Watch Nonverbal Cues)
ส6วน ซิลัคยี และมารค (Szilagyi & Marc, 1990: 502-504) กล6าวว6าการลดข&อผิดพลาดของ
การติดต6อสื่อสาร ในองคการมีหลายวิธี คือ 1) การติดตามผลและการให&ข&อมูลย&อนกลับ (Follow-up
and Feedback) 2) การใช&การสื่อสารหลายช6องทาง (Parallel Channels) 3) การกําหนดระยะเวลา
(Timeline) 4) การเลือกใช&ระดับของคําและความหมายที่ง6าย (Simplify Language) 5) การมี
ศูนยกลางข&อมู (Information Center) 6) การให&รู&เท6าที่จําเป4น (the Exception Principle and
the Need to Know) 7) การกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร และ 8) การฟbงอย6างตั้งใจ
(Listen Actively)
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เอกสารประกอบโปรแกรมชุดที่ 1.2

การเจรจาต/อรอง (Negotiation)
1. ความหมายและความสําคัญ
การเจรจาต6อรองนับเป4น ส6วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตในยุคปbจจุบัน เพราะต6างคนย6อมมีความ
คิดเห็นที่แตกต6างกัน และมีความต&องการให&ผู&อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป4นหลัก จึงพยายามที่
จะใช&มาตรฐานของตัวเองในการกําหนดให&ผู&อื่นคล&อยตาม แต6ขาดทักษะในการจูงใจและเจรจาจึงทํา
ให&เกิดข&อขัดแย&งเกิดขึ้นเป4นจํานวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเจรจาต6อรองจึงเป4นสิ่งจําเป4น
เพื่อให&สามารถจูงใจแนวความคิดผู&อื่น ได& มีนักวิ ชาการไทยหลายท6 านที่นิยามความหมายของการ
เจรจาต6อรองไว&ต6อไปนี้
การเจรจาต6อรอง (Negotiation) หมายถึง การเจรจาเพื่อให&บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว&
และตอบสนองความต&องการของตนเองได&มากที่สุด (สํานักพิมพ ไอ เอ็ม บุ•คส จํากัด, 2551: 21)
การเจรจาต6 อรอง (Negotiation) หมายถึ ง กระบวนการแก& ไขปbญหาหรือความขัดแย&ง
ระหว6างผู&ที่เกี่ยวข&องมากกว6า 2 ฝˆายขึ้นไป โดยวัตถุประสงคของผู&ที่เข&าร6วมเจรจาต6อรองนั้นต&องการที่
จะหาข&อสรุปที่เป4นที่ยอมรับของทุกฝˆาย (สมชาย ภคภาควิวัฒน, 2545: 3)
การเจรจาต6อรอง (Negotiation) หมายถึง การเจรจาที่ช6วยแสวงหาประโยชนร6วม ลดข&อ
ขัดแย&ง และนําไปสู6ข&อตกลงซึ่งมักจะเป4นประโยชนแก6ทั้งสองฝˆาย มากกว6ากรณีที่ไม6มีการข&อตกลงกัน
(วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551: 2)
ดังนั้นนการเจรจาต6อรอง (Negotiation) หมายถึงกระบวนการแก&ไขปbญหาหรือความขัดแย&ง
ที่เกิดขึ้นระหว6างสองฝˆาย โดยใช&การเจรจาเพื่อให&บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว&และตอบสนองความ
ต&องการของตนเองได&มากที่สุดหรือเป4นที่ยอมรับของทั้งสองฝˆาย
การเจรจาต6 อรองไม6 ใช6 การเอาชนะแนวความคิ ด ของอี กฝˆ า ยหนึ่ ง แต6 เ ป4 น การทํ า ให& เ กิ ด
ประโยชนร6วมกัน และทั้งสองฝˆายได&รับจุดประสงคของแต6ละฝˆาย โดยที่มีความเต็มใจในผลลัพธที่
เกิดขึ้นร6วมกัน เปรียบเสมือนชนะทั้งคู6 WIN:WIN จึงจะเรียกได&ว6าเป4น “การเจรจาอย6างมีคุณภาพ”
อย6างแท&จริง การพัฒนาทักษะการเจรจาต6อรองให&กับบุคคลที่มีส6วนเกี่ยวข&องกับการติดต6อประสาน
งานกับผู&อื่น จะทําให&ผลงานได&ตามวัตถุประสงคและได&รับการยอมรับจากผู&อื่นมากขึ้น สามารถนําไป
ปรับใช&ทั้งในเรื่องของงาน, ชีวิต ส6ว นตัว , การแก&ปbญ หาความขัด แย&งและการจูงใจผู&อื่นได&อีกด&วย
สมชาย ภคภาควิวัฒน (2545: 3) กล6าวว6า การเจรจาต6อรองมีองคประกอบ 3 ประการที่เกี่ยวข&องคือ
ประการแรก เกิดจากความขัดแย&งหรือความเห็นที่ไม6ตรงกันหรือ เกิดช6องว6างในการสื่อสาร
ระหว6างสองฝˆายที่เจรจาต6อรองกัน ประการที่สอง การมีเจตจํานงร6วมกันของทั้งสองฝˆาย ที่จะนําไปสู6
ข& อสรุ ป หรื อแนวทางในการแก& ไขปb ญ หา ประการที่ ส าม ผลประโยชน หรื อข& อยุ ติ ที่ ได& นั้ น ต& องมี
มากกว6าผลเสียหรือต&นทุน กล6าวคือ การเจรจาจะประสบผลสําเร็จก็ต6อเมื่อคู6เจรจาทุกฝˆายจะต&องเป4น
ผู&ที่มีส6วนได&มากว6าส6วนเสีย หรือเป4นผู&ชนะทั้งคู6 (Win-Win) หรือกล6าวอีกนัยคือ การเจรจาต6อรองที่จะ
นําไปสู6ข&อสรุปได&นั้น จะต&องไม6เกิดปรากฏการณที่ว6าเรียกว6า เกมศูนย (Zero Sum Game) แต6ควร
นําไปสู6ลักษณะที่เรียกว6า เกมบวก (Positive Sum Game)
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2. ทฤษฎีในการเจรจาต/อรอง ที่นิยมใช&กันดังต6อไปนี้
1. ทฤษฎีเกม (Game Theory) คือมองว6าการเจรจาต6อรองเหมือนการเล6นเกมอย6างหนึ่ง
โดยตั้งอยู6บนข&อสมมติฐานว6าทั้งสองฝˆายมีความรู&ความสามารถเท6าเทียมกัน มีข&อมูลเท6าๆกัน แบ6ง
ออกเป4น 3 ลักษณะคือ
1.1 ทฤษฎีเกมศูนย (Zero Sum Game) คือจะต&องมีผู&ได&และผู&เสีย
(Win-Lose Position)
1.2 ทฤษฎีเกมลบ (Negative Sum Game) มองว6าการเจรจาต6อรองเป4นเรื่อง
ของการเสียผลประโยชนทั้งสองฝˆาย ถ&าไม6มีการตกลงกัน (Lose-Lose Position)
1.3 ทฤษฎีเกมบวก (Positive Sum Game) มองว6าการเจรจาต6อรองทําให&ทุกฝˆาย
ได&ผลประโยชน หรือเห็นว6าทุกฝˆายเป4นฝˆายได& (Win-Win Position)
2. ทฤษฎี H.M.L. มองว6าคู6เจรจาต6อรองมีเปmาหมายในการเจรจาต6อรอง 3 ระดับคือ
2.1 ระดับ H: high เป4นการบรรลุเปmาหมายสูงสุดตามเปmาที่วางไว& 100%
(Ideal Position)
2.2 ระดับ M: Medium เป4นเปmาหมายระดับกลาง หรือ 75%
2.3 ระดับ L: Low เป4นจุดต่ําสุด (Bottom Line) ที่คู6เจรจาจะรับได& ถือว6า
อย6างน&อย 50%
3. ทฤษฎีปbจจัยในการเจรจาต6อรอง (Exchange Factors) มองว6าการเจรจาต6อรองมีปbจจัย
หลายปbจจัย ขึ้นอยู6กับเงื่อนไขและความต&องการของคู6เจรจา และเป4นปbจจัยที่จับต&องได& เช6น ราคา
ปริมาณ เวลา การบริการ ระยะทาง คุณภาพ เป4นต&น
4. ทฤษฎีทางเลือกในการเจรจาต6อรอง (BATNA: Best Alternative to Negotiation
Agreement) มองว6าการเจรจาต6อรองจะประสบผลสําเร็จนั้น ผู&เจรจาต&องมีทางเลือกหลายๆทาง และ
สามารถใช&ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาต6อรอง
3. กระบวนการและขั้นตอนในการเจรจาต/อรองแบบผสมผสาน
สมชาย ภคภาควิวัฒน (2545: 48) จําแนกกระบวนการและขั้นตอนในการเจรจาต6อรองแบบ
ผสมผสานออกเป4น 8 ขั้นตอนหลักๆ ดังต6อไปนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) เป4นองคประกอบที่มีความสําคัญมาก นักเจรจา
ต6อรองถ&าเตรียมการไม6ดีมักจะทําให&เสียเปรียบคู6เจรจา ต6างจากนักเจรจาต6อรองที่การเตรียมการที่ดี
อย6 า งเป4 น ระบบ ก็ จ ะทํา ให& รู& จั ก ทางหนี ที ไ ล6 ล6 ว งหน& า และรู& เ ปm า หมายของตั ว เองและคู6 เ จรจา
องคประกอบสําคัญของส6วนนี้คือการได&มาซึ่งข6าวสาร ทั้งของตัวเองและคู6เจรจา องคประกอบต6อมา
คือ การกําหนดวัตถุประงค และกําหนด H.M.L ของคู6เจรจา ว6าสิ่งที่คู6เจรจาต&องการจากเราสูงสุด (H)
คืออะไร ความต&องการระดับกลาง (M) ของคู6เจรจาคืออะไร และวัตถุประสงคระดับต่ําสุด (L) คือ
อะไร ในขณะเดียวกันก็ต&องกําหนด H.M.L. ของตัวเองด&วย เพื่อหานําไปวิเคราะหหาพื้นที่สําหรับหา
ข&อยุติ (Bargaining Arena) ซึ่งถ&าหาไม6ได&ก็ไม6ควรเจรจาต6อรอง สําหรับองคประกอบต6อมาคือ การ
กําหนดกลยุทธ คือการพยายามที่จะเตรียมเนื้อหา เปmาหมาย รวมถึงแนวทางการเจรจาต6อรอง เพื่อดึง
คู6เจรจาเข&าสู6แ นวทางที่ มี ก ารกํา หนดไว& องคประกอบสุ ด ท& า ยของขั้นตอนการเตรียมการ คือการ
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กําหนดหน&าที่และบทบาทของผู&เข&าร6วมการเจรจา ซึ่งมี 3 หน&าที่หลักๆ คือ ผู&เจรจาหรืออาจเรียกว6า
ผู&นํา (leader) ผู&ร6วมเจรจา (summarizer) และผู&สังเกตการณ (observer)
2. ขั้นตอนการดํา เนิ น การเจรจา (Discussion) ขั้ น ตอนนี้ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต6 การเริ่มพบ
ตลอดจนช6วงระยะเวลาในการเจรจาต6อรอง หรือกล6าวอีกนัยหนึ่งคือ เริ่มตั้งแต6การเริ่มแนะนําตัวใน
การเริ่มเจรจาต6อรอง ตลอดจนช6วงของการพูดคุยปรึษาหารือ ซึ่งเป4นช6วงที่คู6สนทนาต6างทดสอบสิ่งที่
ตนเองเตรียมมา ทดสอบ H.M.L. และเป4นช6วงการหาข&อมูลจากการพูดคุยโดยตรงกับคู6เจรจาในเรื่องที่
เกี่ยวข&องกับความสนใจ ทัศนคติ และข&อจํากัดของคู6เจรจา ในขั้นตอนการเจรจานี้ มีองคประกอบที่
สําคัญ คือการสร&างและรักษาความเชื่อมั่นระหว6างคู6เจรจา ซึ่งมีพฤติกรรมที่จะนําไปสู6การเพิ่มความ
เชื่อมั่น ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการใช&คําพูดที่ตําหนิติเตียนหรือการว6ากล6าวอีกฝˆายหนึ่ง 2) หลีกเลี่ยงการ
โต&ตอบในลักษณะการโจมตีโต&กลับไปกลับมา 3) หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือจี้จุดอ6อนของฝˆายตรงข&าม
และหลีก เลี ่ย งสิ่ง ที่ก ระทบข&อ จํ า กัด ของคู6ส นทนาจนทํา ให&เ กิด ความรู&ส ึก ว6า คู 6เ จรจาเป4น ผู&เ สีย
4) หลีกเลี่ยงการแสดงท6าทีที่ดูหมิ่นดูแคลนหรือข6มขู6คู6เจรจา 5) คู6สนทนาควรเป4นผู&ฟbงที่ดี เมื่ออีกฝˆาย
หนึ่งพูด และ 6) พยามมีการตอบสนองต6อสิ่งที่อีกฝˆายหนึ่งพูด และพูดให&น&อยที่สุดเพื่อให&อีกฝˆายหนึ่ง
เผยไต‘มากที่สุด
3. ขั้นตอนการส6งสัญญาณ (Signaling) หมายถึงการที่คู6เจรจาชี้ให&เห็นหรือพูดเป4นนัยยๆ ให&
อีกฝˆายหนึ่ ง รู& ว6 า ในกประเด็ น การเจรจาต6 อ รองนั้ น มี ป ระเด็ น ไหนเป4 น ส6วนที่พอจะเจรจาได& และ
ประเด็นไหนเป4นส6วนที่ไม6สามารถเจรจาได& ตัวอย6างเช6น “ผมไม6มีอํานาจให&ส6วนลดได&มากขนาดนั้น
ครับ” จากประโยคนี้สามารถตีความได&ว6า ถ&าต&องการส6วนลดมากกว6านี้ อาจจะต&องไปคุยกับหัวหน&า
4. ขั้นตอนการทําข&อเสนอ (Proposal) หมายถึงการที่คู6เจรจาได&รวบรวมประเด็นต6างๆ ที่คิด
ว6าอีกฝˆายหนึ่งมีความเห็นด&วย และเสนอท6าทีที่เป4นรูปธรรม ในการทําข&อเสนอนั้นคู6เจรจาจําเป4นต&อง
ทํ า ในดลั ก ษณะที่ เ ป4 น เงื่ อนไขก6 อนกาจเจรจา (Pre-condition) และกํ า หนดเงื่ อนไข (Condition
Proposal) สํา หรั บ การเจรจา นอกจากนั้ น ต& อ งพิ จ ารณาถึ ง การแสดงท6าที่ดูหนักแน6น มั่นนคง
(Firmness) หรือแสดงออกถึงความยืดหยุ6น (Flexibility) ซึ่งขึ้นอยู6กับสถานการณ
5. ขั้ น ตอนการรวบรวมสรุ ป ประเด็ น (Packaging) หมายถึ ง การนํา เอาสั ญ ญาณต6างๆ
ข&อเสนอตลอดจนการตอบสนองของคู6เจรจามาประเมิน เพื่อผลักดันให&การเจรจาต6อรองไปสู6แนวทาง
ที่จะหาข&อยุติ ซึ่งการรวบรวมสรุปประเด็นนั้นต&องคํานึงถึงหลักเกณฑดังต6อไปนี้ คือ 1) ต&องคํานึงถึง
ผลประโยชนและสิ่งที่เป4นข&อจํากัดของคู6เจรจาอีกฝˆายด&วย 2) คู6เจรจานั้นต&องพยายามคิดในลักษณะที่
มีความคิดสร&างสรรคมากที่ สุดและคํานึ งถึงตัวแปรต6างๆ ที่ สามารถต6อรองแลกเปลี่ยนกันได& และ
3) ต&องคํานึงว6าการยอมของเรานั้น เป4นสิ่งที่ดีและมีคุณค6าต6อคู6เจรจาหรือไม6 โดยคํานึงถึงความคิดของ
คู6เจรจาเป4นหลัด
6. ขั้นตอนการต6อรองขั้นสุดท&าย (Final Bargaining) หลักการสําคัญของขั้นตอนนี้นักเจรจา
ต6อรองต& อ งรู& จั ก สิ่ ง ที่ เ รี ย กว6 า “ถ& า (if)” นั่ น คื อ การพู ด คุ ย ทุ ก อย6 า งต& อ งมี ลั ก ษณะเป4 น เงื่ อ นไข
(Condition) ตัวอย6างเช6น “ถ&าคุณยืนยันส6วนลด ที่ผมขอไปให&ผมได&และสามารถส6งตามเวลา 3 วัน
ผมก็จะดําเนินการตามที่คุณขอมา” จะเห็นว6าเป4นการสร&างเงื่อนไขและเป4นบอกอีกฝˆายให&เข&าใจว6า
เราจะดําเนินการ ถ&าหากอีกฝˆายหนึ่งสามารถทําตามเงื่อนไขที่กําหนดไว& แทนที่จะตั้งเป4นคําถามปลาย
ปuดซึ่งมักจะทําให&เราได&คําตอบว6า “ไม6ได&” จากคู6เจรจาต6อลอง
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7. ขั้นตอนการปuดการเจรจาต6อรอง (Closing) หลักทั่ว ไปของขั้น ตอนนี้ประการแรกคือ
หลักการว6าด&วยความน6าเชื่อถือ (Creditability) เช6นการเสนอข&อยุติการเจรจาต&องอยู6บนสมมุติฐานว6า
อีกฝˆายต&องเห็นความจริงจังต6อข&อยุตินั้น หลักการประการที่สองของการหาข&อยุติ คือการยอมรับ
ร6วมกัน (Acceptability) โดยการหาข&อยุตินั้นนต&องตั้งอยู6บนพื้นฐานว6าอีกฝˆายยอมรับ ต6างฝˆายต6าง
พอใจ หลักประการสุดท&ายคือ ต&องคํานึงถึงการเปuดโอกาสให&อีกฝˆายหนึ่งได&รับรู& ในข&อยุตตินั้น แล&ว
ดําเนินการทําข&อสรุปข&อยุติที่เจรจาต6อรองกันมา ซึ่งขั้นตอนนี้เป4นเทคนิคการหาข&อยุติด&วยการทํา
ข&อสรุป (Summary Close) เพื่อให&อีกฝˆายหนึ่งได&รับรู& นอกจากนั้นบางกรณีคู6เจรจาไม6สามารถหาข&อ
ยุติได&จําเป4นต&องหยุดคิด ก็ถือว6าเป4นการหาข&อยุติด&วยการพักการเจรจาเพื่อที่จะไปพิจารณาใคร6ครวญ
ว6าถึงเวลาหรือยังที่จะควรจบการเจรจาเสียที เรียกการหาข&อยุตินี้ว6า การปuดการเจรจาด&วยการหยุด
พักชั่วคราว (Adjustment Close)นอกจากนั้นบางกรณีการหาข&อยุติในการเจรจจา อาจใช&วิธีทํา
เสมือนหนึ่งเป4นการยื่นคําขาด เนื่องจากคู6เจรจาไม6ยอมยุติกับเรา เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งต&องหาทางออกด&วย
การสรุปว6า “คงต&องเลือกแล&วว6า จะยอมหาข&อยุติที่ตรงนี้” ซึ่งเป4นการปuดการเจรจาด&วยการยื่นคําขาด
(Or Else Close) นั่นเอง
8. ขั้นตอนการทําข&อตกลง (Agreement) ถือเป4นขั้นตอนสุดท&ายของกระบวนการเจรจา
ต6อรองทั้งหมด เมื่อการเจรจาผ6านขั้นตอนอื่นๆ มาแล&วนักเจรจาต6อรอง ต&องทําข&อสรุปแล&วบันทึกเป4น
ลายลักษณอักษรทั้งที่เป4นข&อสรุป และส6วนที่เป4นการตีความ เพื่อปmองกันการเกิดข&อโต&แย&งกันภายหลัง
4. การวางแผนในการเจรจาต/อรอง
บ6อยครั้งพบว6านักเจรจรต6อรองกําหนดเปmาหมายในการเจรจาไว&ไม6ชัดเจน และไม6คํานึงถึงกล
ยุทธของคู6เจรจาไว&ล6วงหน&า รวมถึงไม6เตรียมการประเมินคู6เจรจา ทําให&วางกลยุทธการเจรจาต6อรองได&
ไม6มีประสิทธิภาพ การแก&ไขปbญหาดังกล6าว นักเจรจาต&องรู&จักการวางแผนในการเจรจาต6อรองเพื่อให&
เกิดผลสําเร็จในการเจรจาต6อรอง ได&ดังต6อไปนี้ 1) การกําหนดประเด็นในการเจรจาต6อรอง 2) รวม
ประเด็นต6างๆ และกําหนดส6วนผสมของประเด็นการเจรจาต6อรอง 3) กําหนดสิ่งที่ต&องการ 4) ปรึกษา
กับผู&ที่เกี่ยวข&อง 5) ประเมิน ความต&องการของคู6เ จรจา 6) ระบุข&อจํากัดต6างๆ ในการเจรจาต6อรอง
7) กําหนดเปmาหมายในการเจรจาต6อรอง 8) เตรียมข&อมูลสนับสนุนการเจรจาต6อรอง 9) สร&างแรง
กดดันในการเจรจาต6อรอง และ 10) วิเคราะหคู6เจรจา (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551 :47-56)
5. ลักษณะของการเปtนนักเจรจาต/อรองที่ดี
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551: 34) กล6าวว6าการเป4นนักเจรจาต6อรองที่ดีนั้น เป4นสิ่งที่สามารถ
ฝVกฝนและพัฒนาได& ผู&ที่จะเป4นนักเจรจาต6อรองที่ดีและประสบความสําเร็จนั้น ต&องมีคุณสมบัติดังนี้
1) สามารถเข&าถึงความต&องการของผู&อื่นได&อย6างดี 2) มีความเชื่อมั่นในแนวคิดของการเอาชนะร6วมกัน
3) มีความเชี่ยวชาญการจัดการความขัดแย&ง 4) สามารถประนีประนอม หรือหาทางออกเพื่อแก&ปbญหา
ที่เกิดขึ้นได& 5) พร&อมที่จะหาข&อมูลและวิเคราะหืประเด็นต6างๆ ที่เกี่ยวข&องอย6างครบถ&วน 6) มีความ
อดทนต6อการยั่ ว ยุ ความก& า วร& า ว และสามารถควยคุ ม อารมณตนเองได& 7) มีความอดกลั้นนสูง
สามารถเผชิญความเครียดได& 8) เป4นผู&ฟbงที่ดี 9) มีความหนักแน6น ไม6ตื่นตกใจง6ายกับกลยุทธของฝˆาย
ตรงข&าม และ 10) สามารถสรุปประเด็นหลัก ที่เกี่ยวกับการเจรจาต6อรองได&อย6างรวดเร็ว
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6. สถานการณ.การเจรจาเชิงผลได
การเป4นนักเจรจาต6อรองที่ดีควรพิจารณาสถานการณต6างๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมว6า
ควรเกิดการเจรจาขึ้นหรือไม6 ดังต6อไปนี้คือ (Lewicki, Barry and Saunders, 2555: 10-11)
1. สถานการณที่ต&องสูญเสียทุกอย6าง ควรเลือกทางเลือกอื่นนอกจากการเจรจา
2. อยู6ในสถานะที่ได&เปรียบ แต6ผลิตสินค&าไม6ทัน ก็ไม6ควรรีบเจรจา แต6จงปรับราคาสินค&าขึ้นแทน
3. เมื่อความต&องการนั้นเป4นสิ่งที่ผิดต6อจริยธรรม อย6าเจรจาโดยเด็ดขาด เพราะจะทําให&เกิด
ความเสียหายในระยะยาว
4. เมื่อไม6มีส6วนได&ส6วนเสียในผลลัพธ ก็ไม6จําเป4นต&องเจรจา เพราะจะทําให&มีแต6เสียไม6มีได&
5. เมื่อไม6มีเวลา หรือมีเวลาจํากัด ไม6ควรเจรจาเพราะถ&าเวลากดดัน จะทําให&เกิดข&อผิดพลาด
ได&ง6าย ๆ อาจทําให&เกิดการตกหล6นข&อควรพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ ในข&อตกลง
6. อย6าทําการเจรจาเมื่อคู6เจรจาฝˆายตรงข&าม แสดงแสดงอาการที่ไม6น6าเชื่อถือ ควรเก็บ
ข&อเสนอไว& เพื่อนําไปใช&กับคนอื่นดีกว6า
7. เมื่อการรอคอย หรือยืดเวลาออกไป แล&วทําให&การเจรจาของตนเองอยู6ในสถานะที่ดีกว6า
เพราะอาจมีเทคโนโลยีใหม6ๆ มาช6วย หรือสถานะทางการเงินอาจดีกว6าเดิม เป4นต&น และ
8. เมื่อไม6ได&เตรียมตัวมาเลย เพราะอาจทําให&ไม6ได&ใช&คําถาม คําตอบ หรือข&อตกลงที่ดีที่สุด
ของฝˆายตนเอง กับการเจรจาที่ไม6ได&เตรียมมา ดังนั้นการเตรียมความพร&อมและซักซ&อมให&ดี จะช6วยให&
การเจรจาครั้งนั้นสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
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ฉบับที่ 1

เครื่องมือประเมินความรู
โปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา
ในอุตสาหกรรมโฆษณา
************************************
แบบประเมิน นี้มีวัต ถุป ระสงคเพื่อประเมิน ระดั บความรู& ของพนักงานบริห ารงานลู กค& าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ที่เข&าร6วมโปรแกรมเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& โดย
เปรียบเทียบระดับความรู&ของผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ ก6อนและหลังการพัฒนา (Pre-test - Post-test)
แบบทดสอบเป4นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) ชนิด 4 ตัวเลือก และกําหนดให&
เป4นการประเมินโดยผู&เข&าร6วมโปรแกรมฯ
แบบประเมินความรูดานทักษะการสื่อสาร ของผูเขาร/วมโปรแกรมฯ
( ) กลุ6มทดลอง
( ) ก6อนการพัฒนา

( ) กลุ6มควบคุม
( ) หลังการพัฒนา

คําชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับความรู&ของพนักงานบริหารงานลูกค&าใน
อุตสาหกรรมโฆษณา ที่เข&าร6วมโปรแกรมพัฒนาทักษะการสื่อสสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
2. ให&ผู&ประเมินทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน&าคําตอบที่ถูกต&องเพียงข&อเดียว
3. แบบประเมินนี้มีทั้งสิ้น 15 ข&อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ชื่อ-นามสกุล ___________________________________________________
ขอ 1 ขอใดอธิบายความหมายของการสื่อสารในองค.การไดถูกตองมากที่สุด
ก. การรับรู&ข&อมูลข6าวสารร6วมกันของมนุษย โดยการแสดงออกทางภาษา เช6นภาษาพูด ภาษา
เขียน และภาษาท6าทาง ตลอดจนการแสดงออกทางพฤติกรรมต6างๆ
ข. กระบวนการที่ผู&ส6งสารกับผู&รับสารใช&เป4นเครื่องมือ เพื่อทําความเข&าใจในความหมาย ของ
ข&อมูลข6าวสาร ที่ทั้งสองฝˆายดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ผ6านสื่อต6างๆ เช6น
คําพูด ท6าทาง และสื่ออิเล็กทรอนิกสต6างๆ
ค. การที่ผู&ส6งสารและผู&รับสาร ส6งผ6านข&อมูลข6าวสาร แลกเปลี่ยนความคิด และกระบวนการทํา
ความเข&าใจความหมายร6วมกัน
ง. ถูกทุกข&อ
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ขอ 2 วัตถุประสงค.การสื่อสารของผูส/งสาร ประกอบดวยขอใดบาง
ก. เพื่อแจ&งให&ทราบ (To Inform) เพื่อศึกษา (To Learn) เพื่อความบันเทิงใจ (To Please or
To Entertain) และเพื่อชักจูงใจ (To Propose or To Persuade)
ข. เพื่อแจ&งให&ทราบ (To Inform) เพื่อสอนหรือให&การศึกษา (To Teach or To Educate) เพื่อ
ความบันเทิงใจ (To Please or To Entertain) และเพื่อชักจูงใจ (To Propose or To
Persuade)
ค. เพื่อแจ&งให&ทราบ (To Inform) เพื่อสอนหรือให&การศึกษา (To Teach or To Educate) เพื่อ
ความบันเทิงใจ (To Please or To Entertain) และเพื่อกระทํา/ตัดสินใจ (To Dispose or
To Decide)
ง. เพื่อแจ&งให&ทราบ (To Inform) เพื่อศึกษา (To Learn) เพื่อความบันเทิงใจ (To Please or
To Entertain) และเพื่อกระทํา/ตัดสินใจ (To Dispose or To Decide)
ขอ 3 ขอใดเปtนวัตถุประสงค.การสื่อสารของรายการเพลง Green Wave FM 106.5
ก. เพื่อศึกษา (To Learn)
ข. เพื่อชักจูงใจ (To Propose or To Persuade)
ค. เพื่อความบันเทิงใจ (To Please or To Entertain)
ง. เพื่อกระทํา/ตัดสินใจ (To Dispose or To Decide)
ขอ 4 พสุธิดาเขาฟpงการอภิปรายขั้นตอนวางแผนซื้อ LTF และ RMF ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อใหมี
ความรูและเขาใจถึงสิทธิประโยชน.ที่จะไดรับจากการลงทุน พสุธิดามีวัตถุประสงค.การรับสารเพื่อ
อะไร
ก. เพื่อทราบ (To Understand) และเพื่อความพึงพอใจ (To Enjoy)
ข. เพื่อทราบ (To Understand) และเพื่อศึกษา (To Learn)
ค. เพื่อศึกษา (To Learn) และเพื่อความพึงพอใจ (To Enjoy)
ง. เพื่อศึกษา (To Learn) และเพื่อกระทํา/ตัดสินใจ (To Dispose or To Decide)
ขอ 5 วสันต.ชมการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย. อดัม ใน YouTube เพื่อตองการพูด
ภาษาอังกฤษไดอย/างถูกตอง ขอใดเปtนวัตถุประสงค.การรับสารของวสันต.
ก. เพื่อทราบ (To Understand) และเพื่อศึกษา (To Learn)
ข. เพื่อทราบ (To Understand) และเพื่อความพึงพอใจ (To Enjoy)
ค. เพื่อทราบ (To Understand) และเพื่อศึกษา (To Learn) เพื่อความพึงพอใจ (To Enjoy)
ง. เพื่อทราบ (To Understand) เพื่อศึกษา (To Learn) และเพื่ อกระทํา/ตัดสิน ใจ (To
Dispose or To Decide)
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ขอ 6 องค.ประกอบของกระบวนการสื่อสารประกอบดวยอะไรบาง
ก. การพูด การฟbง การอ6าน และการเขียน
ข. วัจนภาษา และอวัจนภาษา
ค. ผู&ส6งสาร สาร สื่อ ผู&รับสาร และผลกระทบของการสื่อสาร
ง. ความน6าเชื่อถือ บริบททางการสื่อสาร เนื้อหาสาระ ความชัดเจน และความสามารถในการ
สื่อสารช6องทางในการสื่อสสาร ความต6อเนื่องและความสม่ําเสมอของสาร
ขอ 7 หลั ก สํ า คั ญในการสื่ อสารที่ ผู สื่ อ สารควรคํ า นึ งถึ ง เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการสื่ อ สาร
ประกอบดวยอะไรบาง
ก. ทักษะการพูด ทักษะการฟbง ทักษะการอ6าน และทักษะการเขียน
ข. หลักการใช&วัจนภาษา และหลักการใช&อวัจนภาษา
ค. ผู&ส6งสาร สาร สื่อ ผู&รับสาร และผลกระทบของการสื่อสาร
ง. ความน6าเชื่อถือของผู&ส6งสาร เนื้อหาสาร ตลอดจนวิธีการนําเสนอสาร บริบททางการสื่อสาร
เนื้อหา สาระที่ส6งไปยังผู&รับสาร ความชัดเจนของเนื้อหาสารที่ส6งไปยังผู&รับสาร ความสามารถ
ในการสื่อสารช6องทางในการสื่อสสาร ความต6อเนื่องและความสม่ําเสมอของสาร
ขอ 8 ขอใดเปtนบทบาทของผูส/งสาร (Sender’s Roles)
ก. การคัดเลือกประเภทของข&อความ การวิเคราะหผู&รับสาร การเตรียมตัวสําหรับการตอยกลับ
และการเปuดรับความต6างของผู&รับสารและความคิดใหม6ๆ
ข. การคัดเลือกประเภทของข&อความ การวิเคราะหผู&รับสาร การเตรียมตัวสําหรับการตอบกลับ
และการขจัดสิ่งรบกวนการสื่อสาร
ค. การคัดเลือกประเภทของข&อความ การวิเคราะหผู&รับสาร การจดบันทึกเมื่อจําเป4น การเตรียม
ตัวสําหรับการตอบกลับ และการถามคําถามเพื่อให&ข&อความมีความชัดเจน
ง. การคัดเลือกประเภทของข&อความ การวิเคราะหผู&รับสาร การเตรียมตัวสําหรับการตอยกลับ
และการถามคําถามเพื่อให&ข&อความมีความชัดเจน
ขอ 9 ขอใดเปtนบทบาทของผูรับสาร (Sender’s Roles)
ก. การฟb งอย6า งรอบครอบ การคั ด เลื อกประเภทของข& อความการจดบั นทึ กเมื่อจํ า เป4น การ
เตรียมการตอบกลับไปยังผู&ส6งสารให&เหมาะสม และการขจัดสิ่งรบกวนการสื่อสาร
ข. การฟbงอย6างรอบครอบ การเปuดรับความต6างของผู&ส6งสารและความคิดใหม6ๆ การใช&มุมมอง
ของคุณการเตรียมตัวสําหรับการตอยกลับ และการถามคําถามเพื่อให&ข&อความมีความชัดเจน
ค. การฟbงอย6างรอบครอบ การเปuดรับความต6างของผู&ส6งสารและความคิดใหม6ๆ การจดบันทึก
เมื่อจําเป4น การเตรียมการตอบกลับไปยังผู&ส6งสารให&เหมาะสม และการขจัดสิ่งรบกวนการ
สื่อสาร
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ง. การฟbงอย6างรอบครอบ การเปuดรับความต6างของผู&ส6งสารและความคิดใหม6ๆ การจดบันทึก
เมื่อจําเป4น การเตรียมการตอบกลับไปยังผู&ส6งสารให&เหมาะสม และการถามคําถามเพื่อให&
ข&อความมีความชัดเจน
ขอ 10 ผูรับสารแต/ละคนมีความแตกต/างกัน ดังนั้นผูส/งสารจะตองเรียนรูเกี่ยวกับผูรับสาร และ
ตองวิเคราะห.ผูรับสารในประเด็นอะไรบาง
ก. ความรู& ความสนใจ ทัศนคติ และปฏิกิริยาทางอารมณ
ข. ความรู& ความสนใจ ปbจจัยสิ่งแวดล&อม และทักษะการฟbง
ค. ความสนใจ ทัศนคติ ทักษะการฟbง และปฏิกิริยาทางอารมณ
ง. ความสนใจ ทัศนคติ ปbจจัยสิ่งแวดล&อม และปฏิกิริยาทางอารมณ
ขอ 11 หลักในการพูดที่ดี เพื่อใหการพูดประสบความสําเร็จ ควรประกอบดวยอะไรบาง
ก. การเริ่มต&นการพูดที่ดีด&วยการกล6าวทักทายผู&ฟbง การนําเข&าสู6เรื่องจะต&องทําให&เกิดความสนใจ
ขณะที่พูดควรตรึงความสนใจของผู&ฟbงให&ติดตามเรื่องราวตลอดเวลา และการจบเรื่องหรือการ
สรุปเรื่องต&องสร&างความประทับใจให&ผู&ฟbง
ข. การเริ่มต&นการพูดที่ดีด&วยการกล6าวทักทายผู&ฟbง การนําเข&าสู6เรื่องจะต&องทําให&เกิดความสนใจ
และควรพูดเฉพาะเรื่องของตนเพียงอย6างเดียว
ค. การเริ่มต&นการพูดที่ดีด&วยการกล6าวทักทายผู&ฟbง การนําเข&าสู6เรื่องจะต&องทําให&เกิดความสนใจ
และควรพูดเรื่องที่เตรียมมาให&จบก6อน จึงค6อยเปuดโอกาสให&ผู&ฟbงมีส6วนร6วมสนทนา
ง. ไม6มีข&อใดถูกต&อง
ขอ 12 ขอใดกล/าวไม/ถูกตองเกี่ยวกับการเสริมสรางบุคลิกในการพูด
ก. ผู&พูดควรสบตาผู&ฟbง เพื่อแสดงว6าผู&พูดให&ความสนใจ และให&ความสําคัญกับผู&ฟbง
ข. ผู&พูดสามารถใช&เสียงที่ดัง-เบา ในการช6วยปลุกเร&าความสนใจของผู&ฟbง และไม6ควรส6งเสียงดัง
หรือเบาจนเกินไป เพราะอาจทําให&ผู&ฟbงไม6ได&ยินหรือเกิดความรําคาญได&
ค. ผู&พูดไม6จําเป4นต&องแต6งกายเพื่อสร&างความนิยมในตัวผู&พูด เพราะผู&ฟbงมักให&ความสําคัญและ
ความเชื่อมั่นกับเนื้อหาหรือประเด็นที่ผู&พูดนําเสนอมากกว6า
ง. การรักษาอารมณในการพูดเป4นการแสดงออกถึงวุฒิภาวะของผู&พูดได&เป4นอย6างดี ดังนั้นผู&พูด
ต&องมีอารมณคงที่ และไม6ทําให&บรรยากาศการพูดเสีย
ขอ 13 ขอใดกล/าวไม/ถูกตองเกี่ยวกับรูปแบบการฟpงที่ไดผล
ก. ตั้งใจฟbงผู&พูด ในขณะที่พูด เพื่อช6วยให&เข&าใจและแปลความหมายได&ถูกต&อง
ข. ควรขัดจังหวะผู&พูดบ&างในขณะที่ฟbง เมื่อต&องการความสมบูรณของการสนทนา หรือต&องการ
แสดงความคิดเห็นกับคู6สนทนา
ค. แสดงออกทางสีหน&า และท6าทางที่เหมาะสมประกอบการสนทนา เมื่อฟbงเข&าใจ
ง. หลีกเลี่ยงการกระทํา และการใช&สัญลักษณที่ทําให&อีกฝˆายเข&าใจผิด
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ขอ 14 ขอความต/อไปนี้เกี่ยวของกับหลักการใชภาษาในการเขียน ยกเวนขอใด
ก. การใช&คํา โดยพิจารณาถึง ความถูกต&อง ความชัดเจน และความสละสลวย
ข. การสร&างประโยคให&มีน้ําหนัก โดยการวางคําที่ต&องการเน&นให&อยู6ในที่ซึ่งมีน้ําหนัก เช6นตอนต&น
ของประโยค และการใช&คําซ้ํา
ค. การสร&างประโยคให&กระทัดรัดและสละสลวย โดยใช&ประโยคที่ใช&คําน&อยแต6กินความหมาย
มากและเป4นประโยคที่ไม6ฟุˆมเฟ“อย
ง. การสร&างประโยคที่มีความคิดริเริ่มสร&างสรรค เพื่อให&เกิดงานเขียนเชิงสร&างสรรค มีมุมมองที่
แตกต6างไปจากผู&อื่น และสร&างงานเขียนที่มีคุณค6า
ขอ 15 ขอใดเปtนประเภทของอวัจนภาษาที่ใชสื่อสารในสถานการณ.ทั่วไป
ก. การแสดงออกทางสายตา เช6น การสบตาระหว6างผู&ส6งสารและผู&รับสาร มีส6วนช6วยในการ
ตีค วามหมายเช6น การสบตาแสดงออกถึงความจริงใจ การหรี่ตาแสดงออกถึงความสงสัย
และความไม6แน6ใจ เป4นต&น
ข. น้ําเสียง เป4นอวัจนภาษาที่แฝงอยู6ในภาษาพูด ได&แก6 สําเนียงของผู&พูด ระดับเสียงสูงต่ํา การ
เปล6งเสียง จังหวะการพูด ความดังความค6อยของเสียงพูด การตะโกน การกระซิบ เป4นต&น
ค. สิ่งของหรือวัตถุต6างๆ ที่บุคคลเลือกใช& เช6น ของใช&เครื่องประดับ เสื้อผ&า กระเป”า รองเท&า
นาฬิกา ปากกา แว6นตา เป4นต&น
ง. ถูกทุกข&อ
ขอ 16 "สิ่งที่ดีในชีวิต คู/ควรสตรีเช/นคุณ" ภาษาโฆษณาดังกล/าวโนมนาวใจผูอ/านดวยวิธีใด
ก. ใช&วลีสั้นๆ เพื่อให&ผู&อ6านเข&าใจได&ทันที
ข. ชี้ให&เห็นความดีของสินค&า
ค. ใช&ถ&อยคําเร&าอารมณความรู&สึก
ง. ให&ความสําคัญแก6ผู&ใช&สินค&า
ข&อ 17 ข&อใดเป4นการพูดที่สุภาพและให&เกียรติผู&ฟbง
ก. ผมทราบว6าคุณได&รับเชิญจากลูกค&าให&ไปบรรยายเรื่อง "สถานการณของคู6แข6ง ที่ส6งผลต6อ
ธุรกิจของลูกค&า" คุณจะไปบรรยายเมื่อไหร6ครับ ผมจะขอไปฟbงด&วย
ข. คุณเคยอ6านหนังสือเล6มนี้ไหมคะ หวังว6าคงเคยได&ยินกิตติศัพทมาบ&างนะคะ
ค. เธอได&รับเชิญไปงานวันเกิดของลูกค&าหรือเปล6า เขาเชิญแต6คนสนิทไม6กี่คนเท6านั้น
ง. ผมเห็นผู&หญิงมามากแล&ว แต6ดูจะไม6มีใครสวยเกินคุณเลยครับ
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ข&อ 18 ในการเขียนจดหมายขอความช6วยเหลือ สารในข&อใดสามารถโน&มน&าวใจให&ผู&รับสารปฏิบัติตาม
มากที่สุด
ก. คงได&รับความอนุเคราะหด&วยดีจากท6าน
ข. จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุเคราะห
ค. หวังว6าคงได&รับความอนุเคราะหด&วยดี
ง. จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห
ขอ 19 ทักษะการเจรจา (พูด) เชิงผลได มีลักษณะอย/างไร
ก. พูดนําเสนอด&วยข&อความที่ตรงประเด็น แสดงข&อมูลประกอบได&เหมาะสมชัดเจน
ข. เลือกใช&ศัพท สํานวนและโครงสร&างประโยคได&ถูกต&อง เหมาะสม ตรงตามที่กําหนด
ค. สื่ อความได& ชั ด เจน พู ดได& คล6 องแคล6 ว ไม6 ติ ด ขั ด มี ก ารลํ า ดั บ ความต6 อเนื่ อง ใช& ภ าษากาย
ประกอบคําพูดได&เหมาะสม
ง. ถูกทุกข&อ
ขอ 20 ขอความต/อไปนี้เปtนปpญหาและอุปสรรคของการฟpงและการพูด ยกเวนขอใด
ก. ผู&พูดและผู&ฟbงไม6รู&ข&อมูลและเรื่องราวที่จะพูดและฟbงอย6างแท&จริง เนื่องจากมีความรู&น&อยและ
ไม6ค&นคว&าหาความรู&เพิ่มเติม
ข. ผู&พูดและผู&ฟbงไม6มีทักษะการใช&ภาษา หรือรู&หลักการใช&ภาษาน&อย ทําให&ใช&ภาษาไม6ถูกต&อง
และเหมาะสมกับสาร
ค. ผู&พูดและผู&ฟbงต&องมั่นใจเลือกใช&สื่อเพียงอย6างใดอย6างหนึ่ง ในทุกโอกาส และทุกคน
ง. ผู&พูดและผู&ฟbง ต&องสามารถปรับตัวให&เข&ากับบริบทหรือสภาพแวดล&อมของการสื่อสาร เช6น
สถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล&อมและวัฒนธรรม

คะแนนที่ทําได _______________
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ฉบับที่ 2
แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต/อโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคา ในอุตสาหกรรมโฆษณา
คําชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู&เข&าร6วมโปรแกรม
ประกอบด&วย ด&านเนื้อหาของโปรแกรม ด&านรูปแบบของโปรแกรม ด&านสื่อการเรียนการสอนและ
บรรยากาศในการเรียนรู&ของโปรแกรม และด&านประโยชนและการประยุกตใช&
2. เกณฑในการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง มีดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น&อย
1 หมายถึง น&อยที่สุด
ที่

รายการประเมิน

ดานเนื้อหาของโปรแกรม
1 วัตถุประสงคของโปรแกรมมีความเหมาะสมและชัดเจน
2 กิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล&องกับวัตถุประสงคของ
โปรแกรม
3 เนื้ อหาในการเสริ ม สร& า งทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อการเจรจาเชิ ง ผลได& มี
ความสําคัญและจําเป4นต6อการปฏิบัติงาน
4

การวัดและประเมินผลการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง
ผลได& มีความสอดคล&องกับเนื้อหา

ดานรูปแบบของโปรแกรม
5 ระยะเวลาที่ใช&แต6ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล&อง กับการ
เสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได&
6

รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได& ส6งเสริมให&เกิดการเรียนรู&และสอดคล&องกับเนื้อหา

7

ผู&ดําเนินการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได& มีการ
กระตุ&นให&ผู&เข&ารับการพัฒนา มีส6วนร6วมในกิจกรรมและสามารถนําให&เกิด
การเรียนรู&และทักษะ
ผู& ดํ า เนิ น การเสริ ม สร& า งทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อ การเจรจาเชิ ง ผลได& ให&
คําแนะนําและสนับสนุนการเรียนรู&ได&อย6างเหมาะสม
การสรุปองคความรู&และประเมินผลมีความชัดเจน

8
9

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ที่

รายการประเมิน

ดานสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนรูของโปรแกรม
10 สื่อ และเอกสารประกอบการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจา
เชิงผลได&มีความสอดคล&องกับเนื้อหาและกิจกรรมของโปรแกรม
11 โสตทัศนูปกรณประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม
12 สถานที่ดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม
13 สิ่งอํานวยความสะดวกมีอย6างครบถ&วนและเหมาะสม
14 บรรยากาศในห&องเรียนเอื้ออํานวยต6อการเสริมสร&างทักษะการสื่อสารเพื่อ
การเจรจาเชิงผลได&
ดานประโยชน.และการประยุกต.ใช
15 ความรู& ทักษะ และแนวคิด ที่ได&รับจากโปรแกรมเป4นประโยชนต6อผู&เข&าร6วม
โปรแกรม
16 ผลที่เกิด จากการเสริม สร&า งทั ก ษะการสื่ อสารเพื่ อการเจรจาเชิง ผลได&
สามารถนําไปประยุกตใช&ในการทํางานได&แท&จริง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ฉบับที่ 3

แบบประเมินและเกณฑ.การใหคะแนนทักษะการสื่อสาร
แบบประเมินทักษะการพูด
ทักษะทีต่ องการประเมิน : ทักษะการพูด
ขอกําหนด
: เวลาพูด คน/กลุ6มละไม6เกิน.............นาที
ชิ้นงานที่ประเมิน
: การพูดเพื่อนําเสนอผลงาน
คําสั่ง/คําชี้แจง
: .............................................................................................
เกณฑ. (40 คะแนน)
1. การนําเสนอที่มีข&อมูลประกอบ
2. การสื่อสารตรงประเด็นตามหัวข&อที่กําหนด
3. การเลือกใช&ศัพท สํานวน และโครงสร&างประโยคได&ถูกต&อง เหมาะสม ตรงตามที่กําหนด
4. พูดได&คล6องแคล6ว
5. มีการลําดับความต6อเนื่อง
6. มีการใช&ภาษากายประกอบคําพูดที่เหมาะสม
ระดับคะแนน และคําอธิบาย
ระดับคะแนน
คําอธิบาย
36-40
พูดนํา เสนอด& ว ยข& อ ความที่ ต รงประเด็ น แสดงข& อ มู ล ประกอบได&เหมาะสม ชัดเจน
ดีมาก
เลือกใช&ศัพท สํานวนและโครงสร&างประโยคได&ถูกต&อง เหมาะสม ตรงตามที่กําหนด สื่อ
ความได&ชั ดเจน พูด ได& คล6องแคล6 ว ไม6ติ ดขั ด มีการลํ าดั บความต6อเนื่ อง ใช& ภาษากาย
ประกอบคําพูดได&เหมาะสม
28-35
พูดนําเสนอด&วยข&อความค6อนข&างตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบบ&างและค6อนข&างชัดเจน
ดี
เลื อ กใช& ศั พ ท สํา นวนได& ค6 อ นข& า งดี การใช& โ ครงสร& า งประโยคมี ที่ ผิ ด พลาดเล็กน&อย
สามารถสื่ อความหมายได& พู ด ค6 อนข& า งคล6 องแคล6 ว ติ ด ขั ด เล็ ก น& อ ย การลํา ดั บ ความ
ค6อนข&างต6อเนื่อง การใช&ภาษากายค6อนข&างดีเหมาะสม
20-27
พูดนําเสนอด&วยข&อความไม6ค6อยตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบบ&าง แต6ไม6ค6อยชัดเจน
ปานกลาง
เท6าที่ควร ศัพท สํานวนที่ใช&ค6อนข&างจํากัด การใช&โครงสร&างประโยคมีที่ผิดพลาดแต6ยังสื่อ
ความหมายได& พูดค6อนข&างติดขัด การลําดับความไม6ค6อยต6อเนื่อง ไม6ค6อยสบสายตาผู&ฟbง
และใช&ภาษาไม6ค6อยเหมาะสม
1-19
พูดนําเสนอด&วยข&อความไม6ตรงประเด็น เหตุผลไม6ชัดเจน ศัพท สํานวนที่ใช&ในการพูด
ปรับปรุง
จํา กั ด พบข& อ ผิ ด พลาดมาก พู ด ติ ด ขั ด ไม6 ส ามารถสื่ อ ความหมาย หรือสื่อความหมาย
ได&น&อยมาก ไม6สบสายตาผู&ฟbง และไม6ใช&ภาษากายประกอบ

342
เกณฑ.การใหคะแนนทักษะการพูด
ระดับคะแนน
ประเด็น
การประเมิน
ความถูกตอง
ของเนื้อหา
คําศัพท.
สํานวนและ
โครงสราง
ภาษา

4
เนื้อหาถูกต&อง มี
รายละเอียด
ครบถ&วนสมบูรณ
ใช&คําศัพท สํานวน
และโครงสร&าง
ภาษาถูกต&องและ
เหมาะสม

น้ําหนัก
ความ
สําคัญ

คะแนน
จริง

เนื้อหาถูกต&องเป4น เนื้อหาถูกต&อง เนื้อหาไม6ถูกต&อง
ส6วนใหญ6
เป4นบางส6วน หรือมีข&อผิดมาก

3

12

ใช&คําศัพท สํานวน
และโครงสร&าง
ประโยคถูกต&อง
เป4นส6วนใหญ6แต6
ไม6หลากหลาย

ใช&คําศัพท
สํานวนและ
โครงสร&าง
ประโยคแบบง6าย
ๆ และมีข&อผิด
มาก
พูดเป4นแบบ
ท6องจําตะกุก ตะ
กักสื่อสารได&
น&อยมากหรือ
ไม6ได&เลย
พูดโดยไม6แสดง
ท6าทางประกอบ
น้ําเสียงเป4นการ
พูดแบบท6องจํา

2

8

2

8

2

8

พูดได&น&อยมาก
และออกเสียงไม6
ถูกต&องทําให&ไม6
เข&าใจ

1

4

10

40

3

ความสามารถ
ในการพูด

พูดได&อย6างเป4น
พูดติดขัดบางครั้ง
ธรรมชาติ
แต6ยังสามารถ
คล6องแคล6วสื่อสาร สื่อสารได&ชัดเจน
ได&ชัดเจน

การแสดง
ท/าทาง และ
น้ําเสียง
ประกอบการ
พูด
การออกเสียง

แสดงท6าทางและ
พูดด&วยน้ําเสียงที่
เหมาะสมกับ
บทบาทและ
สถานการณดีมาก
พูดด&วยน้ําเสียง
เหมาะสมกับบท
บรรยายออกเสียง
ถูกต&องตาม
หลักการออกเสียง
มีเสียงเน&น-หนัก
ในคํา/ประโยค
อย6างสมบูรณ

แสดงท6าทางและ
พูดด&วยน้ําเสียงที่
เหมาะสมกับ
บทบาทและ
สถานการณใน
ระดับดี
พูดด&วยน้ําเสียงโม
โนโทน ออกเสียง
ถูกต&องตาม
หลักการออกเสียง
เป4นส6วนใหญ6

รวม

2

ใช&คําศัพท
สํานวนและ
โครงสร&าง
ประโยคแบบ
ง6าย ๆ และมี
ข&อผิดบ&าง
พูดคล&ายแบบ
ท6องจํา พอ
สื่อสารได&บ&าง
พูดโดยไม6
แสดงท6าทาง
ประกอบ
น้ําเสียงคล&าย
การอ6านหรือ
ท6องจํา
พูดเหมือน
อ6าน ไม6เป4น
ธรรมชาติขาด
ความน6าสนใจ
ออกเสียงถูก
ต&องเป4น
บางส6วน

1
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เกณฑ.การตัดสินคุณภาพ
ช/วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
36-40
ดีมาก
28-35
ดี
20-27
ปานกลาง
1-19
ปรับปรุง
เกณฑการผ6าน ตั้งแต6ระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไป
สรุป � ผ6าน � ไม6ผ6าน

344
แบบบันทึกการประเมินทักษะการพูด
( ) ก6อนการพัฒนา ( ) หลังการพัฒนา

เลขที่

คําศัพท.
การแสดงท/าทาง การ
ความ
ประเด็น/ ความถูกตอง สํานวนและ สามารถใน และน้ําเสียง ออกเสียง รวมคะแนน
คะแนน ของเนื้อหา โครงสราง การพูด ประกอบการพูด
ภาษา
ชื่อ - สกุล

12

8

8

8

4

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ลงชื่อ...............................................................ผู&ประเมิน
(................................................................)
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .................
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แบบประเมินและเกณฑ.การใหคะแนนทักษะการสื่อสาร
แบบประเมินทักษะฟpง
ทักษะทีต่ องการประเมิน : ทักษะการฟbง
ขอกําหนด
: ระยะเวลาในการเขียนคําตอบ ............... นาที
ชิ้นงานที่ประเมิน
: ทักษะการฟbง จากลูกค&า
คําสั่ง/คําชี้แจง
: .............................................................................................
เกณฑ. (40 คะแนน)
1. ความเข&าใจ สามารถตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&ทงั้ หมด
2. จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&ทั้งหมด
3. ปฏิบัติตามคําสั่งได&ถูกต&องและคล6องแคล6ว
4. รู&ความหมายคําศัพททั้งหมด
ระดับคะแนน และคําอธิบาย
ระดับคะแนน
คําอธิบาย
36-40
ฟbงเข&าใจ สามารถตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&ทั้งหมด จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&
ดีมาก
ทั้งหมด สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได&ถูกต&องและคล6องแคล6ว และรู&ความหมายคําศัพท
ทั้งหมด
28-35
สามารถตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&เป4นส6วนใหญ6 จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&เกือบ
ดี
ทั้งหมด ปฏิบัติตามคําสั่งได&ถูกต&องแต6ค6อนข&างช&า รู&ความหมายคําศัพทโดยส6วนใหญ6และ
ชัดเจน
20-27
ตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&เล็กน&อย จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&เล็กน&อย ปฏิบัติตาม
ปานกลาง
คําสั่งได&ไม6ค6อยถูกต&องและค6อนข&างช&า รู&ความหมายคําศัพทได&เล็กน&อยและค6อนข&าง
ชัดเจน
1-19
ตอบคําถามหลังจากที่ฟbงได&น&อยมาก จับใจความสําคัญของเนื้อหาได&น&อยมาก ปฏิบัติ
ปรับปรุง
ตามคําสั่งได&ถูกต&องน&อยมาก รู&ความหมายคําศัพทเล็กน&อยและไม6ชัดเจน
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เกณฑ.การใหคะแนนทักษะการฟpง
ระดับ
คะแนน

4

ประเด็น
การประเมิน
การจับใจความ จับใจความ
สําคัญของ
สําคัญ

3

2

1

จับใจความ
สําคัญของ
เนื้อหาได&เกือบ
ทั้งหมด

จับใจความ
สําคัญของ
เนื้อหาได&
เล็กน&อย

จับใจความ
สําคัญของ
เนื้อหาได&
น&อยมาก

สามารถตอบ
คําถาม
หลังจากที่ฟbง
ได&เป4นส6วน
ใหญ6

สามารถตอบ
คําถาม
หลังจากที่ฟbง
ได&เล็กน&อย

ตอบคําถาม
หลังจากที่ฟbง
ได&น&อยมาก

การปฏิ บั ติ ต าม ปฏิบัติตาม
คําสัง่
คําสั่ง

ปฏิบัติตาม
คําสั่ง
ได&ถูกต&องแต6
ค6อนข&างช&า

ปฏิบัติตาม
คําสั่ง
ได&ถูกต&องน&อย
มาก

การรู&
ความหมาย
คําศัพท

รู&ความหมาย
คําศัพทโดย
ส6วนใหญ6และ
ชัดเจน

ปฏิบัติตาม
คําสั่ง
ไม6ค6อยถูกต&อง
และค6อนข&าง
ช&า
รู&ความหมาย
คําศัพท
เล็กน&อยและ
ค6อนข&าง
ชัดเจน

เนื้อหาได&
ทั้งหมด

ความเข&าใจ

สามารถตอบ
คําถาม
หลังจาก
ที่ฟbงได&ทั้งหมด

ได&ถูกต&องและ
คล6องแคล6ว
รู&ความหมาย
คําศัพท
ทั้งหมด

รวม

เกณฑ.การตัดสินคุณภาพ
ช/วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
36-40
ดีมาก
28-35
ดี
20-27
ปานกลาง
1-19
ปรับปรุง
เกณฑการผ6าน ตั้งแต6ระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไป

รู&ความหมาย
คําศัพท
เล็กน&อย
และไม6ชัดเจน

น้ําหนัก คะแนน
ความสําคัญ จริง

4

16

3

12

2

8

1

4

10

40

สรุป � ผ6าน � ไม6ผ6าน
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการฟpง
( ) ก6อนการพัฒนา ( ) หลังการพัฒนา

ประเด็น/
คะแนน

ความเข&าใจ

เลขที่
ชื่อ - สกุล

12

การจับ
ใจความ
สําคัญ
16

การรู&
ความหมาย
คําศัพท
4

ปฏิบัติตาม
คําสั่ง

รวม
คะแนน

8

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ลงชื่อ..............................................................ผู&ประเมิน
(................................................................)
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .................
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แบบประเมินและเกณฑ.การใหคะแนนทักษะการสื่อสาร
แบบประเมินทักษะเขียน
ทักษะทีต่ องการประเมิน : ทักษะการเขียน
ขอกําหนด
: ความยาวประมาณ .......คํา เขียนลงกระดาษขนาด................
ชิ้นงานที่ประเมิน
: ทักษะการเขียน สรุปงาน
คําสั่ง/คําชี้แจง
: .............................................................................................
เกณฑ. (40 คะแนน)
1. การสื่อสารตรงประเด็นตามหัวข&อที่กําหนด มีข&อมูลประกอบ
2. การเลือกใช&ศัพท สํานวน องคประกอบทางภาษาเหมาะสมกับผู&อ6าน
3. การใช&โครงสร&างประโยคได&หลากหลายและถูกต&อง
4. มีการลําดับความต6อเนื่องของเนื้อหา
5. ใช&เครื่องหมายวรรคตอนถูกต&องเหมาะสม
ระดับคะแนน และคําอธิบาย
ระดับคะแนน
คําอธิบาย
36-40
เขียนตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบ เลือกใช&คําได&เหมาะสม ใช&โครงสร&างประโยคได&
ดีมาก
หลากหลาย ถูกต&องตามหลักไวยากรณ มีการลําดับความต6อเนื่อง ใช&เครื่องหมายวรรค
ตอนถูกต&องเหมาะสม และความยาวของเรื่องตรงตามที่กําหนด
28-35
นําเสนอด&วยข&อความค6อนข&างตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบบ&าง ใช&คําศัพทค6อนข&าง
ดี
จํากัด ใช&โครงสร&างประโยคเดี่ยวเป4นบางส6วน มีความผิดพลาดในการใช&หลักไวยากรณ
เล็กน&อย การลําดับความค6อนข&างต6อเนื่อง ใช&เครื่องหมายวรรคตอนผิดพลาดเล็กน&อย
และความยาวของเรื่องค6อนข&างตรงตามที่กําหนด
20-27
นําเสนอด&วยข&อความไม6ค6อยตรงประเด็น มีข&อมูลประกอบเล็กน&อย ใช&คําศัพทค6อนข&าง
ปานกลาง
จํากัดและมีข&อผิดพลาดมาก ใช&โครงสร&างประโยคเดี่ยวเป4นส6วนใหญ6 มีความผิดพลาดใน
การใช&หลักไวยากรณมาก การลําดับความไม6ต6อเนื่อง ใช&เครื่องหมายวรรคตอนผิดพลาด
บ&าง เขียนได&สั้นกว6าที่กําหนด
1-19
นําเสนอด&วยข&อความไม6ตรงประเด็น คําศัพทจํากัดและมีข&อผิดมาก เขียนได&น&อยกว6าที่
ปรับปรุง
กําหนดมาก และพบข&อผิดพลาดมาก ไม6สามารถสื่อความ หรือสื่อความได&น&อยมาก
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เกณฑ.การใหคะแนนทักษะเขียน
ระดับ
คะแนน
ประเด็น
การประเมิน
เนื้อหา

การใชภาษา

องค.ประกอบ
ของงานเขียน
(เช/น $# $#
%& %#' #$
(
&!
) ก ! #$ )

4

3

2

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกต&อง
ครอบคลุมอย6าง
สมบูรณ
การสะกด
คําศัพทถูกต&อง
การเลือกใช&คํา
ตรงกับเนื้อหา
ประโยคถูกต&อง
มีเครื่องหมาย
วรรคตอนที่
ถูกต&อง

เนื้อหาที่เขียนมี
ความถูกต&อง
ครอบคลุมเนื้อหา
ส6วนใหญ6
การสะกดคําศัพท
ผิดเล็กน&อย พอเดา
ความหมายได&
เขียนรูปประโยคผิด
หลักไวยากรณ
เล็กน&อย
เครื่องหมาย
วรรคตอนผิดเล็ก
น&อย
องคประกอบของ
งานเขียนมีข&อผิด
น&อย

เนื้อหาที่เขียนมี
ข&อผิดบ&างและไม6
ครอบคลุม

องคประกอบ
ของงานเขียน
ถูกต&องสมบูรณ

รวม

เกณฑ.การตัดสินคุณภาพ
ช/วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
36-40
ดีมาก
28-35
ดี
20-27
ปานกลาง
1-19
ปรับปรุง
เกณฑการผ6าน ตั้งแต6ระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไป
สรุป � ผ6าน � ไม6ผ6าน

1

เนื้อหาที่เขียน
มีข&อผิดมาก
และให&ข&อมูล
น&อย
สะกดคําผิดมาก สะกดคําผิด
แต6พอเดาความ
มาก เขียนรูป
หมายได&รูป
ประโยคไม6
ประโยคผิด พลาด ถูกต&อง ไม6มี
มาก
เครื่อง หมาย
เครื่องหมาย
วรรคตอน
วรรคตอนไม6
ครบหรือไม6
ถูกต&อง
องคประกอบของ องคประกอบ
งานเขียนมีข&อผิด ของงานเขียน
หลายแห6ง
มีข&อผิดมาก

น้ําหนัก
คะแนน
ความ
จริง
สําคัญ
5

20

4

16

1

4

10

40

350
แบบบันทึกการประเมินทักษะการเขียน
( ) ก6อนการพัฒนา ( ) หลังการพัฒนา

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ประเด็น/ การใชภาษา
คะแนน
16

เนื้อหา

องค.ประกอบ
ของงานเขียน

รวมคะแนน

16

4

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ลงชื่อ.........................................................ผู&ประเมิน
(................................................................)
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .................

ภาคผนวก ฐ
การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แคปปาของฟลิสสโคเฮน และผลการทดสอบประยุกต
สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน วิทนีย ยู (Mann-Whitney U Test)
สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของใช:สถิติการทดสอบเครื่องหมายและลําดับวิลคอกซัน
(The Wilcoxon matched pairs signed – ranks test)
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ผลการวิเคราะห Fleiss Kappa
คําถามข:อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pa
Pe
Pj
KF

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

ผู:ทรงคุณวุฒิ
2
3
4
5
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
4
1
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
1
4
0
0
0
5
0
0
1
4
0
0
1
4
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
1
4
0
0
18
62
0.00 0.00 0.23 0.78
0
0 0.0506 0.6006
0
0
0.225 0.78

Si
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.88
0.65
0.64
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คํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของใช:สถิติการทดสอบเครื่องหมายและลําดับวิลคอกซัน
(The Wilcoxon matched pairs signed – ranks test) Pre-Post Test
ขอมูลดิบผลการวัดความรู
ผลการประเมินความรูดานทักษะการสื่อสาร
ผูเขาโครงการ
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
Sum
Mean

คะแนน (กลุ+มทดลอง)
หลังการพัฒนา
ก+อนการพัฒนา
32
27
36
33
34
27
30
21
34
30
36
28
36
30
32
24
34
27
38
29
32
20
36
26
410
322
34.17
26.83
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ผู:เข:าโครงการ

คะแนน (กลุมควบคุม)

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
Mean

22
28
30
26
24
26
28
22
18
32
14
28
24.83
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NPar Tests
Descriptive Statistics
N
pretest
12
post_test
12

Mean Std. Deviation Minimum
26.8333
3.73761
20.00
34.1667
2.32900
30.00

Maximum
33.00
38.00

Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N
post_test - pretest Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
a. post_test < pretest
b. post_test > pretest
c. post_test = pretest

Mean Rank Sum of Ranks
0
.00
.00
b
12
6.50
78.00
c
0
12
a

Test Statisticsa
post_test - pretest
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

-3.063b
.002
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NPar Tests
Descriptive Statistics
N
pretest
12
post_test
12

Mean Std. Deviation Minimum
26.4167
2.67848
23.00
34.2500
2.05050
32.00

Maximum
32.00
39.00

Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N
post_test - pretest Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
a. post_test < pretest
b. post_test > pretest
c. post_test = pretest

Mean Rank Sum of Ranks
0
.00
.00
b
12
6.50
78.00
c
0
12
a

Test Statisticsa
post_test - pretest
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

-3.071b
.002
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NPar Tests
Descriptive Statistics
N
pretest
12
post_test
12

Mean Std. Deviation Minimum
27.8333
3.01008
22.00
35.0000
2.25630
31.00

Maximum
32.00
38.00

Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N
post_test - pretest Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
a. post_test < pretest
b. post_test > pretest
c. post_test = pretest

Mean Rank Sum of Ranks
0
.00
.00
b
12
6.50
78.00
c
0
12
a

Test Statisticsa
post_test - pretest
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

-3.087b
.002
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NPar Tests
Descriptive Statistics
N
pretest
12
post_test
12

Mean Std. Deviation Minimum
27.3333
3.44656
22.00
32.9167
2.67848
30.00

Maximum
33.00
37.00

Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N
post_test - pretest Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
a. post_test < pretest
b. post_test > pretest
c. post_test = pretest
Test Statisticsa

Mean Rank Sum of Ranks
0
.00
.00
b
12
6.50
78.00
c
0
12
a

post_test - pretest
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

-3.071b
.002
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยูป"จจุบัน
ตําแหนงงานป"จจุบัน
ประวัติการศึกษา
2534
2550
2559
ผลงานทางวิชาการ
2550 – ป"จจุบัน

นาย ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ
8 ซอยสามัคคี 3 ถนนวงศคําพา
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
ผู3อํานวยการสายงานฝ5ายบริหารงานลูกค3า
บริษัท เดนทสุ (ประเทศไทย) จํากัด
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สําเร็จการศึกษาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สํา เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง: บทบาทของภาวะ
ผู3นําและการสื่อสารในองคการ (Change Management: Role of
Leadership and Organizational Communication)
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และศิลปะ ป`ที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559
บทความวิ ช าการ เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่อการเจรจา
เชิ ง ผลได3 ข องพนั ก งานบริ ห ารงานลู ก ค3 า ในอุ ต สาหกรรมโฆษณา
(Developing Account Executives’ Communication Skills in
Advertising Industry)
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และศิลปะ ป`ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร3างทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลได3
ของพนั กงานบริ ห ารงานลู ก ค3 าในอุ ต สาหกรรมโฆษณา (Account
Executive Communication Skills Development Program:
Improving Effective Negotiation in Advertising Industries)
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และศิลปะ ป`ที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

