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คําถาม 6) การทบทวนความรูในเรื่องการขาย วิธีการคิดกําไร ขาดทุน ตนทุนสินคา 7) การพูดความจริง
เทานั้น

สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ปการศึกษา 2558
ลายมือชือ่ อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ 1. ......................…..….…… 2. ………….........................
ง

56604928: MAJOR: MANAGEMENT
KEY WORDS: CONVERSATION ANALYSIS (CA) / JOB INTERVIEW / SALE MANAGER
MARISA VATTANASIRIPORN: THE PROCESS OF BUILDING CREDIBILITY THROUGH
COMMUNICATION IN A JOB INTERVIEW FOR THE POST OF SALES MANAGER MODERN CASS
INTERNATIONAL COSMETIC LIMITED. THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF. PHITAK SIRIWONG, Ph.D.,
AND ASSOC. PROF. PAIROTE WILAINUCH, Ph.D.
pp.
The study aimed at 1) exploring the conversation structure and practices between the
interviewee and interviewer in a job interview context and 2) process of building credibility and the
technique of the interviewee that led to a job offer for Sales Manager position during the interview
and studying preparation guidelines for how to build this credibility. The research process has 3
phases: First, studying preparation guidelines on how interviewees build credibility by in-depth
interview before the interviewee had a real job interview, using semi-structured interview questions
and unstructured interview questions in an in-depth interview. Second, studying the conversation
structure, conversation method, sequence of conversation, poses a question until end of conversation
between interviewee and interviewer by recording a video during an interview for the Sales Manager
position, using the conversation analysis (CA) method to analyze the communication that occurs
during the interaction between the interviewer and the interviewee. Third, the process of building
credibility though the job interview by recording the video during the job interview process using
conversation analysis (CA) method to analyze the conversation and in-depth interview with an
interviewer who has authority to select Sales Managers in Modern Cass International Cosmetic
Limited. The outcome shows that conversation structure can be separated into 4 parts: the opening
stage, experience presentation stage, testing & evaluation stage and closing stage. The technique and
process of building credibility though job interview has 2 techniques: 1) list-construction and 2)
compiling and linking the answer when the interviewer asks discredit question. Preparation guidelines
of interviewees who got selected for the job offer for a Sales Manager position 1) always come
before interview time 2) all documents needed to be prepared before the interview day 3) clothing
for the interview should be prepared before the interview day 4) the company profile should be
studied before going for an interview 5) the answer should be prepare when answering the
interviewer’s question 6) sales theory or any knowledge that relates with the position should be
studied7) only tell the truth when answering the interviewer’s question
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาการหางานทําและความเขมขนของการชิงชัยในตลาดแรงงาน ในชวง 10 ปที่ผาน
มา จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําที่มีการลงทุนจากตางประเทศนอยลง เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ มีการลดขนาดกิจการ หรือบางรายถึงกับยกเลิกกิจการ ถอนเงินลงทุน และมีความเปนไปได
สูงในการชะลอการรับพนักงานเขาทํางาน พรอมกับอาจจะมีการเลิกจางลูกจางมากถึง 1.6 ลานคน
สงผลใหเกิดการวางงานในปจจุบัน กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได
จัดทํา “รายงานสถานการณการวางงาน การเลิกจางและความตองการแรงงาน เดือนเมษายน 2558”
โดยอางอิง ขอมูลของสํานัก งานสถิติแหง ชาติที่ทําการสํารวจในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่ง นับ วาเปน
รายงานสถานการณแรงงานฉบับลาสุด ซึ่งไดมีการเผยแพรในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผานมา
พบวา สถานการณการวางงานของแรงงานไทย ยังมีอยูเปนจํานวนมากกวา 3.78 แสนคน ซึ่งนับวา
ยังคงเปน “ตัวเลขการวางงานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตตนป 2558” ที่ผานมา เปนผูมีงานทํา
37.62 ลานคน ผูวางงานจํานวน 3.78 แสนคน (คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 0.99) และผูร อ
ฤดูกาล 3.69 แสนคน เมื่อพิจารณาผูวางงานจากประสบการณการทํางาน พบวาเปนผูที่ไมเคยทํางาน
มากอน 1.83 แสนคน และเคยทํางานมากอน 1.95 แสนคน ในจํานวนผูที่เคยทํางานมากอน เคย
ทํางานอยูในภาคการผลิตมากที่สุด จํานวน 0.96 แสนคน รองลงมาอยูในภาคการบริการและการคา
จํานวน 0.81 แสนคน และภาค เกษตรกรรมนอยที่สุด จํานวน 0.18 แสนคน ผูวางงานในเดือน
มีนาคม 2558 ซึ่งมีผูวางงานจํานวน 3.78 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนจํานวน
ผูวางงานเพิ่มขึ้น 3.7 หมื่นคน หรือคิดเปนรอยละ 10.97 และเมื่อพิจารณาผูประกันตนที่ถูกเลิกจาง
พบวามีสาเหตุเนื่องมาจากนายจางลดจํานวนพนัก งาน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.31 รองลงมา
ไดแก นายจางปดกิจการ คิดเปนรอยละ 36.12 สวนสาเหตุอื่นๆ เชน สุขภาพไมดี หยุดกิจการชั่วคราว
คิดเปนรอยละ 19.87 ไมผานการประเมิน/ทดลองงาน คิดเปนรอยละ 3.56 มีความผิด คิดเปนรอยละ
0.96 นายจางใชเครื่องจักรที่ทันสมัย คิดเปนรอยละ 0.18 (กรมการจัดหางาน, 2558)
จากสถิติการวางจะเห็นวามีการวางงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการวางงานสงผลใหเกิด ปญหาทาง
การเงิน ปญหาอาชญากรรม คาใชจายในการรักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บปวย ปญหาวิถีชีวิต และ
การแยงงานกันทํา (วีระพงษ จันหา, 2555) การหางานทํางานเปนหนทางเดี ยวเพื่อใหมีคุณภาพวิถี
ชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นคนจึงมุงหางานทํา และกอใหเกิดปญหาการหางานทําจากปรากฏการณการวางงาน
1

2
ที่เ กิดขึ้น ตลาดแรงงานจึงเปนตลาดของนายจางที่จะเลือกสรรเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ การหางานทําจึงยากกวาเดิมหลายเทา ในแตละปจะมีผจู บการศึกษาในระดับการศึกษาตางๆ
รวมแลวมากกวาแสนคน และเมื่อรวมกับผูที่ตกคางมาจากปกอนๆ ที่ยังหางานไมได การชิงดีชิงเดน
กันหางานทําก็จะรุนแรงยิ่งขึ้น การจะสมัครงานหรือหางานทําจะยิ่งยากเพิ่มมากขึ้น ตลาดแรงงานใน
สมัยปจจุบันจึงเปนตลาดแรงงานของนายจาง ดวยเหตุนี้ผูสมัครงานจํานวนมากจึงไมคอยมีโอกาสได
เลือกสรรงานมากนัก และหลายๆ คนตองยอมรับงานที่ใชวุฒิความรูต่ํากวา ที่เรียนจบมาเพื่อสมัคร
งาน เพราะวาบางบริษัทตองการรับผูที่จบอนุปริญญาเขาทํางาน คนจบปริญญาตรีที่อยากไดงานก็จะ
นําวุฒิ ปวส.มาแสดง บางบริษัทรับเฉพาะคนจบ ปวช. แตจะมีผูสมัครงานบางคนทั้งๆ ที่จบ ปวส. จะ
ใชวุฒิ ปวช. ไปแสดง ผูหางานบางรายผลการเรียนดีแตตองทนตอการวางงาน 1-2 ป ก็มีจากความ
เชื่อที่วา เรียนเกงหรือเรียนดี แลวจะหางานงายนั้น อาจจะไมจริงเสมอไปในยุคปจจุบัน การรับคนเขา
ทํางานในทุกวันนี้นั้นจะวิเคราะหสิ่งอื่นๆประกอบดวย อาทิเชน บุคลิกลักษณะ ความคลองตัว ความ
อดทน ความเปนคนมีปฏิภาณไหวพริบ เปนตน (กีรติ ตระการศิริวานิช, 2558)
การหางานนั้นมีหลากหลายวิธี เชน การหาตําแหนงงานผานอินเตอรเน็ต การหางานผาน
ระบบเครือขาย การหางานผานบริการจัดหางานทั้งภาครัฐและเอกชน (กุลิสราตั๊งวณิชกุล, 2558) เมื่อ
อัตราการวางงานสูง ยอมทําใหมีจํานวนผูหางานมากตามไปดวย ซึ่งกลุมคนหางานตองประสบกับ
ปญหาการแขงขันในการสมัครงาน เนื่องจากมีผูสมัครในแตละตําแหนงงานจํานวนมาก ดังนั้นกลุมคน
ที่หางานจึงตองทํามีการเตรียมตัวที่ดีตั้งแตขั้นตอนการจัดเตรียมประวัติเพื่อใชในการสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงาน การหาตําแหนงงานวางที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง และขั้นตอนที่
สําคัญ ที่สุดซึ่งเปนกุญแจสําคัญ ในการที่จะกาวไปสูความสําเร็จของการสมัครงานเพื่อใหไดรับการ
คัดเลือกเขาทํางาน (เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร, 2552) การที่บริษัทนายจางเรียกสัมภาษณงานถือเปน
สัญญาณเริ่มตนที่ดีในการหางาน ไมวาจะเปนการสัมภาษณทางโทรศัพท การสัมภาษณแบบตอหนา
การสัมภาษณแบบใชผูเชี่ยวชาญหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งการที่ไดรับเลือกเขาสูกระบวนสัมภาษณนั้น
คือกาวแรกในกระบวนการคัดเลือก เพราะถึงแมสงใบสมัครไปสิบบริษัทแตไมมีการไดรับเลือกใหเขา
สัมภาษณงานก็ไมมีสิทธิ์ที่จะไดรับคัดเลือกเขาทํางาน ดังนั้น เมื่อไดรับเลือกใหสัมภาษณงานผูที่หางาน
ควรใหความสําคัญ และมีการเตรียมตัวที่ดี เพื่อการสัมภาษณงานที่จะเกิดขึ้น
การสื่ อสารขณะสัม ภาษณง านเป นเทคนิคอย างหนึ่ง เพื่ อสรา งความประทับ ใจแก ผู
สัมภาษณเทคนิคในการสื่อสารขณะสัมภาษณงานมีหลากหลายวิธี เชน พูดใหชัด ไมวาจะสัมภาษณ
งานเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ควรสื่อสารใหชัดเจน การหลีกเลี่ยงประโยคยาวที่ตองมีคําขยาย
ซับ ซอ นจะทํา ใหผูสั ม ภาษณทํ าความเข าใจกับ ประโยคของผู ถูก สัม ภาษณได ยาก อีก ทั้ง ตั วผูถู ก
สัมภาษณอาจตอไมติดเองวาจะพูดอะไรตอไป จังหวะการพูด กลาวคือ การหยุดในชวงที่ควรหยุด การพูดที่
ดีควรมีจังหวะหยุดในชวงที่ควรหยุด เพื่อใหตัวคุณมีเวลาคิดและเลือกสรรคําพูดใหดีที่สุด การหยุดยัง
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ชวยใหผูถูกสัมภาษณไดพักหายใจ กระตือรือรน และมีชีวิตชีวา ควรนําเสนอใหผูสัมภาษณรับรูไดถึง
ความ กระตือรือรน ความมีชีวิตชีวาของผูถูกสัมภาษณ ไมควรพูดดวยแบบเสียงโมโนโทนเพราะวามัน
ฟงดูนาเบื่อ (วิมลมาศ, 2556) นอกจากนี้ควรใชภาษากายประกอบการพูดแตพองาม เพื่อใหดู ไมแข็ง
ทื่อ แตตองควบคุมใหพอดีอยาใหเยอะเกินไปเชนกัน การสบตาผูสัมภาษณเปนสิ่งสําคัญคูกับการพูด
คือ พูดแลวตองมองผูฟงดวย มีการสบตาเปนระยะ จะทําใหผูสัมภาษณรูสึกวาผูถูกสัมภาษณใหความ
เคารพเขา และการมองผูสัมภาษณงานยังชวยใหคุณสังเกตปฏิกิริยาของผูสัมภาษณไดดวยวามีความ
พึงพอใจกับคําตอบของผูถูกสัมภาษณมากนอยเพียงใด เปนตน
การที่ผูถูกสัมภาษณจะทําใหผูสัมภาษณเกิดความมั่นใจไดนั้น ผูถูกสัมภาษณจําเปนตอง
สรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นขณะสัมภาษณผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ การสรางความนาเชื่อถือ
นั้นจะทําใหผูสื่อสามารถโนมนาวใหผูรับขอความเชื่อในขอความที่ผูสื่อตองการสื่อ (วิโรจน เทพบุตร,
2558) องคประกอบของความนาเชื่อถือมี 4 สวนดวยกันคือ ความบูรณภาพและจริยธรรม (Integrity
& Ethical) ความไววางใจ (Trust) บุคลิกภาพ (Character) และความรูความสามารถ (Knowledge
& Ability) (Ferguson, 1999) ดังนั้นผูถูกสัมภาษณจึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อสรางความนาเชื่อถือให
เกิดขึ้น เพื่อใหไดรับ การว าจางจากบริ ษัท นายจาง โดยอาศัยการสื่อสารเป นเครื่อ งมือช วยขณะ
สัมภาษณงาน
ในการสัมภาษณนั้นบริษัทนายจางตองมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูสมัคร รวมไปถึงการสังเกตบุคลิกภาพและรสนิยมของผูสมัครคนนั้นๆอยางชัดเจน
ดวยตนเอง และผูสัมภาษณจะไดมีโอกาสสอบถามขอเท็จจริงบางประการที่มีความหมายคลุมเครือ
และไมส ามารถอธิบ ายในใบสมัครได เพื่อไดท ดสอบระดับ ความรู ความสามารถของผูส มัครบาง
ประการ (ดวงรัตน ธรรมสโรช, 2550) อาทิเชน ความสามารถทางดานภาษา ประสบการณ ความรู
ทางดานการตลาดและการขาย เพื่อจะไดทราบแนวคิดในการสมัครงานของผูสมัคร เพื่อจะไดทราบ
แนวคิดในการสมัครงานของผูส มัคร เชน ทําไมผูสมัครคนนั้นจึงไดหางาน ทําไมจึงสนใจตําแหนงงานที่
สมัคร เปนต น นอกจากนี้ ยัง เพื่อไดท ราบทั ศนคติ ของผูส มั ครในเรื่ องทั่ว ๆ ไป เชน เศรษฐกิ จ
การเมือง สัง คม เพื่อทราบความสําเร็จ หรือความลม เหลวในอดีตของผูส มัครงาน รวมไปถึง การ
ประเมินจุดแข็งจุดออนของผูสมัครงาน ทั้งนี้เพื่อจะไดมีโอกาสชี้แจงลักษณะงานที่กําลังพิจารณาอยู
ใหผูสมัครงานไดทราบ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูสมัครงาน ดังนั้นผูสมัครควรมีการ
เตรียมตัวอยางดี ควรมีการศึกษารายละเอียดของตําแหนงงานที่จะไปสัมภาษณ เนื่องจากคุณสมบัติ
ของแตละตําแหนงยอมแตกตางกันไป และแนนอนวาตําแหนงที่เปนตําแหนงยอดนิยมของตลาดยอม
มีคูแขงจํานวนมากตามไปดวย
ผูห างานส วนใหญมัก มุง สมัครงานไปยัง กลุม บริษัท ที่ มีผ ลประกอบการที่ดี อยางใน
ปจจุบันธุรกิจที่กําลังเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดคือธุรกิจเครื่องสํา อางและความงาม (ปาณทิพย
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เปลี่ยนโมฬ, 2555) เปนธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายอยางตอเนื่องทุกป การบริโภค
เครื่องสําอางในปจจุบันคงขยายตัวอยางตอเนื่อง เพราะคนในยุคปจจุบันทั้งเพศชาย เพศหญิง และ
ทุกๆ ชวงวัย ตางใหความสนใจใสใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเอง
มากขึ้น มีความตองการอยากใหตัวเองดูดีขึ้น และเปนเหตุใหธุรกิจดานความงาม คลินิกดูแลรักษา
ผิวพรรณ เครื่องสําอางแบรนชั้นนําตางๆ จึงเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความตองการที่สูงขึ้นทุกป
ภายใตคุณลักษณะของการเปนธุรกิจที่ “โตเงียบ” ไมวาสถานการณจะเปนอยางไร ธุรกิจความงามจึง
เปรียบเสมือนแหลงขุมทรัพย ที่รอแจงเกิดผูประกอบการที่มองเห็นโอกาสในการเขามาชวงชิงสวนแบง
ทางการตลาดกอนใคร (กัญญารัตน ตรีสิน, 2558) ปจจุบันจะพบวาตลาดผลิตภัณฑเครื่องสําอางมี
ความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคและ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน นําไปสูสภาวะการแขงขันกันเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดที่มี
มูลคามหาศาลเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ และทวีความรุนแรงมากขึ้น
ขอมูล ของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุร กิจ (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2557) ที่ไดทําการจัด
อันดับ 10 ธุรกิจที่โดดเดน โดยประเมินจาก ป 2554-2557 พบวา ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความ
งาม อาทิ อาหารเสริม เครื่องสําอาง ขึ้นแทนเปนธุรกิจมาแรงครองอันดับ 1 ติดตอกัน เนื่องจาก
กระแสการใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเดน
ในปนี้ ธุร กิจ ที่เ กี่ยวกับความสวยความงามก็ยัง ครองเบอรหนึ่งอีกเชนกัน สําหรับ ตลาดสินคาเพื่อ
สุขภาพและความงามเกิดขึน้ ในเมืองไทยเมื่อ 17 ปกอน ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยมีมูลคา
ประมาณ 2 แสนลานบาท แบงเปนตลาดในประเทศ 1.2 แสนลานบาท และสงออก 8 หมื่นลานบาท
ซึ่งคาดวาปพ.ศ. 2559 จะขยายตัว 10% ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยอยูในอันดับ 16 ของ
โลก และไทยอยูในอันดับ 3 ของเอเชีย ตอจากประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต ซึ่ง ในประเทศไทย มี
จํานวนโรงงานรวม 762 ราย ซึ่งสวนใหญเ ปนผูประกอบการเอสเอ็มอี ประมาณ 520 ราย (Thai
Cluster Cosmetic, 2558) ขณะที่ภายหลังจากการเปดประชาคมอาเซียนใน ที่กําลังจะเกิดขึ้น ธุรกิจ
เครื่อ งสํ าอางจะแข ง ขั น กัน รุน แรงและคาดว าในป 2563 มู ล ค าตลาดรวมจะเติบ โตกว าเทา ตั ว
โดยเฉพาะภาคการส ง ออก ซึ่ ง มี โ อกาสขยายตั ว ไปกว า 2 แสนล า นบาท ตลาดอุ ต สาหกรรม
เครื่องสําอางในประเทศไทยกลุมสกินแคร มีมูลคาสูงถึง 400,000 ลานบาท เปนผลิตภัณฑบํารุงเพื่อ
ผิวขาวถึง 48% ผลิตภัณฑบํารุงผิวแบบทั่วไป 43% และผลิตภัณฑบํารุงแบบใหคุณประโยชนเฉพาะ
9% ถือวาสกินแคร เปนตลาดที่ใหญมาก และขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งกลุมสินคาก็มีหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งกลุมคอสเมติกส กลุมอาหารเสริม กลุมผลิตภัณฑดูแลรูปราง กลุมคลินิกความงาม และกลุม
สปา ซึ่งมีการแขงขันทางการตลาดสูง ธุรกิจในแตละกลุมลวนคิดและสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ เขา
มาทําใหตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา คาดวาเมื่อเปด AEC ตลาดเครื่องสําอางจะมีมูลคา
ระดับ 1.4 แสนลานบาท จากปจจุบันอยูที่ 1.2 แสนลานบาท โดยไทยมีสวนแบงตลาดประมาณ 40%
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ขณะที่สินคา ทั้งดานการผลิตในอาเซียน ทั้งในผลิตภัณฑเครื่องสําอางและความงามของโลก โดยเชื่อ
วาในอนาคตไทยจะมีโอกาสเปนทั้งฐานการผลิตและรับจางผลิตควบคูกันไปกับตลาดแหงความงาม
ตลาดความงาม ตลาดที่อยูภายใตการแขงขันกันอยางดุเดือดในมูลคาที่คอนขางสูงจากผูประกอบการ
ทั้งแบรนดไทยหรือแบรนดเทศ ที่มุงหวังเขามาชิงพื้นที่สวนแบงการตลาดในธุรกิจนี้ และแนนอนวาผูที่
หางานอยูนั้นมีความมุงหวังในการยื่นใบสมัครเขามาในธุรกิจที่กําลังเจริญเติบโตเพื่อความมั่นคงใน
หนาที่ก ารงาน และคาตอบแทนเหมาะสม การที่องคก ารตางๆจะเจริญ เติบ โตไดนั้น ตองอาศั ย
คนทํางาน และการที่องคการจะมียอดหรือสวนแบงการตลาดไดมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับฝายขาย
ยอดขายสามารถเปนตัววัดวาธุรกิจนั้นไปไดดีแคไหน ในหลายๆองคการใช “ยอดขาย”
เปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จขององคการและรายไดหรือยอดขายสามารถบงบอกไดถึงขนาด
ของธุรกิจ ความตองการของผูบริโภคที่มีตอสินคาหรือบริการนั้นๆ ความสามารถขององคการตอการ
ขาย รวมถึงความสามารถของฝายขายในองคก ารนั้นๆ (เบญจลักษณ ศกุนะสิง ห, 2009) ดังนั้น
องคการจะมียอดขายที่ดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับฝายขายวามีความสามารถมากนอยเพียงใด เปนที่เขาใจ
วาฝายขายมีหนาที่ในการหารายไดเขาบริษัท ถึงตอใหธุรกิจคุณจะมีการจัดการภายในที่เปนระบบดี
เยี่ยม มีการทําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชหรือมีผูบริหารเกง มีการนํากลยุทธที่กาวล้ํานําสมัยมาใชใน
องคการ แตองคการยังคงตองใหความสําคัญกับฝายขาย มิเชนนั้นระบบที่ดีเยี่ยม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในองคการก็ไรความหมาย (Erffmeyer, 2014) ถาเปรียบเทียบองคการเสมือนรถยนตคันหนึ่ง ฝาย
ขายนั้นเปรียบเสมือนกับ ลอทั้ง 4 ของรถยนตที่มีห นาที่ขับเคลื่อนไปขางโดยมีคนขับรถยนตเ ปน
ผูบริหาร และน้ํามันที่เต็มเปนเชื้อเพลิงใหรถยนตคือรายไดที่เขามาในองคการนั้นเอง ซึ่งรถยนตไม
สามารถเคลื่อนไปขางหนาไปถาขาดเชื้อเพลิง องคการเองจึงไมสามารถที่อยูโดยขาดรายได และจาก
คํากลาวที่วา “ฝายขายไมใชทั้งหมดขององคการ แตทั้งหมดขององคการขึ้นอยูกับฝายขาย” (อนุวัฒน,
2542) เปนสิ่งที่บงบอกถึงความสําคัญของฝายขายไดเปนอยางดี ตําแหนงผูจัดการเปนสวนที่สําคัญ
มากในโครงสรางการบริหารงานภายในองคกร ผูที่จะกาวมาอยูในตําแหนงนี้ไดตองมีองคประกอบ
ตางๆครบครันโดยเฉพาะดานปฏิบัติงาน มีความรูความสามารถอันเปนที่ยอมรับประกอบกับผลงาน
อันเปนที่ป ระจักษและที่สําคัญ คือเรื่องของประสบการณถือเปนองคป ระกอบที่จะขาดเสียไมไดใน
ตําแหนงนี้ โดยตําแหนงผูจัดการจะมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานภายในแผนกทั้งหมด ถา
เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานขึ้น ผูบริหารงานจะมาไลเบี้ยกับคนที่เปนผูจัดการฝายเพราะถือวา
เปนผูรับผิดชอบสูงสุด ฉะนั้นตําแหนงที่ตองใหความสําคัญมากที่สุดในฝายขายคือ “ผูจัดการฝาย
ขาย” เนื่องจากหนาที่ของผูจัดการฝายขายที่สําคัญนั่นไมใชการขายดวยตนเองหรือสําเร็จ จาก
ยอดขายที่ตนเองเปนคนทําเอง หากแตเปนการสําเร็จจากการที่ทีมนั้นประสบความสําเร็จ
คําที่คนมักพูดติดปากคือ “ทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย” สามารถอธิบายคนที่ทํางาน
ในตําแหนงนี้ไดเปนอยางดี ในความรับผิดชอบของผูจัดการฝายขายที่สูง ตองบริหารจัดการทีมเพื่อให
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บรรลุเปาตามที่องคการตั้งไวนั้นแฝงไวดวยผลประโยชนตอบแทน หรือที่เรี ยกวา “คาคอมมิสชั่น ”
(Zoltners, 2012) ซึ่งเปนเงินที่สวนใหญผูจัดการฝายขายจะไดรับจากองคการ เปนการสรางแรงจูงใจ
ใหผูจัดการฝายขายวางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคองคการ ดังนั้นผูหางานสวนใหญ
มักสมัครเขามาในตําแหนงฝายขายเพื่อหวังเงินคาคอมมิสชั่นซึ่งจํานวนไมนอยหากทํายอดถึง ซึ่งการ
จายคาคอมมิสชั่นเรียกอีกอยางวา การจายผลตอบแทนโดยเนน “ผลงาน” (สุชาย วัฒนตฤณากุล,
2553) จะไดผลตอบแทนมาก นอยหรือไมไดเลยขึ้นอยูกับผลงานหรือยอดที่พนักงานทําไดนั่นเอง
จากผลการสํารวจลาสุดของบริษัทแมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทยจํากัด ในฐานะบริษัท
จัดหางานชั้นนําและที่ปรึกษาดานแรงงาน ทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลแนวโนมของอาชีพมาแรง
ในป 2015 โดยวัดจากอุปสงคและอุปทาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน อัตราการเจริญเติบโต การจางงาน
ทั้งหมดในป 2014 คาจางเฉลี่ยคิดเปนชั่วโมง และที่สําคั ญที่สุดคือ “ผลตางระหวางความตองการ
ของบริษัทตางๆ ที่ลงประกาศรับสมัครงาน กับอัตราการจางงานจริงในแตละเดือน” นั่นคือจํานวน
อัตรางานที่กําลังตองการและขาดแคลนอยูในขณะนี้นั่นเอง และมีผูสนใจอยากเขามาอยูในสายอาชีพ
เหลานี้เ ชนนี้ จนไดออกมาเปน 18 อาชีพที่ม าแรงที่สุด ในป 2015 โดยแบงเปนงานที่จะตองมีใบ
ปริญ ญารับรอง ตองผานการศึกษาจากวิท ยาลัยและมหาวิทยาลัย 9 อาชีพ ดัง นี้ นักการขายและ
การตลาด นักพัฒนาซอฟตแวร พยาบาลวิชาชีพที่ผานสอบรับ รองมาตรฐาน วิศวกรอุตสาหกรรม
ผูดูแลเครือขายและระบบคอมพิวเตอร นักพัฒนาเว็บไซต การแพทยและผูจัดการบริการสุขภาพ นัก
กายภาพบําบัด และนักอรรถบําบัด ดวยเหตุนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงเนนไปที่ตําแหนงผูจัดการฝายขาย
เนื่องจากเปนตําแหนงที่เปนที่ตองการของตลาดและเปนตําแหนงที่ทางผูหางานตองการเชนเดียวกัน
อีกทั้งหลักเกณฑในการคัดเลือกผูสมัครในตําแหนงผูจัดการฝายขายยอมมีความแตกตางจากตําแหนง
อื่น การคัดเลือกผูสมัครเปนกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่คาดวาจะประสบความสําเร็จในงานมาก
ที่สุด เพื่อวาจางเขาทํางานจริง ซึ่งการตัดสินใจเลือกวาจางเกี่ยวของกับการทําใหเกิดความมั่นใจวา
งานสอดคลองกับทักษะ ความรู และความสามารถของผูสมัคร พรอมกับความพึงพอใจ ความสนใจ
และบุคลิกภาพของผูสมัครดวย (ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2554) การคัดเลือกเกี่ยวของไปถึงสายการบังคับ
บัญชาวาผูที่ไดรับวาจางนั้นตองมีสายบังคับบัญชาเปนใคร การพิจารณาจึงอาศัยการสัมภาษณหลาย
ครั้งโดยบุคคลตางๆ จากหลายแผนกเพื่อรวมกันตัดสินใจ
จากที่กลาวมาขางตน ไมวาจะเปนเรื่องของการสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงาน
และการสื่อสารขณะสัมภาษณงานและความสําคัญของตําแหนงฝายขายจึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้
ภายใตชื่อเรื่อง กระบวนการสรางความนาเชื่ อถือในการสัม ภาษณง านผานการสื่อสารของผูถู ก
สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด
โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกออกเปน 2 สวนโดนในสวนแรก เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมตัวของ
ผูถูกสัมภาษณวามีการเตรียมตัวอยางไรบาง เพื่อสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณ โดยกลุมตัวอยาง
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คือผูจะเขาสัมภาษณงาน ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึกกอนที่จะมีการสัมภาษณงานบจริงกับทาง
บริษัท และสวนที่สอง เพื่อศึกษาถึงกระบวนการในการสรางความนาเชื่อถือของผูถูกสัมภาษณ โดยใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน และทําการสัมภาษณเชิงลึก
กับ ผูที่มีอํานาจตัดสินใจในการรับ ผูจัดการฝายขายเขาทํางาน ผูวิจัยไดเ ลือกบริษัท โมเดิรนคาส
อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด เปนสนามวิจัยเนื่องจากเปนบริษัทชั้นนําเรื่องยายอมผมและ
เครื่องสําอาง ดําเนินการมากกวา 27 ป ภายใตชื่อผลิตภัณฑ DCASH, LIFEFORD PARIS, DCASH
NEXT POWER เปนผลิตภัณฑ ยายอมผม ที่เ ขียนขอบตา (Eyeliner) และผลิตภัณฑป ระเภท
เครื่องสําอางอีกมากมายภายใตชื่อ LIFEFORD PARIS ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้ไดนําออกจําหนายตาม
ตลาด 7-Eleven รานคาและหางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไป บริหารงานโดยคนไทยจนกระทั่งแบรนเปน
ที่รูจักกันในตลาด ซึ่งถือวาเปนบริษัทคนไทยที่ประสบความสําเร็จอยางมากในธุรกิจยายอมผมและ
เครื่องสําอาง ผูวิจัยไดพูดคุยกับผูบริหารบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเ นชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด
และพบวาจํานวนผูที่ส นใจในตําแหนง ผูจัดการฝายขายนั้นมีจํานวนสูง มากเชนกันเมื่อเทียบกลับ
จํานวนที่ตองการรับ แตผูส มัครมาสมัครงานมัก มีคุณสมบัติไมตรงตามที่อยากได และ 80% ตก
สัมภาษณ ซึ่ง การทีมีจํานวนผูส นใจสมัครงานตําแหนงผูจัดการฝายขายมากนั้นเปนไปตามจํา นวน
อัตราการวางที่สูงจึงทําใหมีการหางานสูง มีการแขงขันเพื่อใหไดงานสูง ผูวิจัยจึงตองการศึกษาใน
กระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายกับ
บริษัท ชั้ นนําด านเครื่องสํา อางซึ่ ง เปน ของคนไทย เพื่อเปนแนวทางใหกับ ผู ที่ห างานและตองไป
สัมภาษณงานวาควรมีการเตรียมตัวอยางไรเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นขณะสัมภาษณงาน และ
ฝายบุคคลสามารถนําไปปรับประยุกตใช เพื่อกําหนดคําถามในการสัมภาษณงานไดอีกดวย
ปรัชญาเบื้องหลังในการวิจัย
ปจจุบันผูวิจัยทํางานบริษัทเอกชนในตําแหนงผูจัดการฝายสรรหา มีหนาที่ในการดูแล
ลูกคา และสรรหาบุคลากรใหกับบริษัทลูกคาซึ่งมีหลากหลายธุรกิจ จากการที่ประเทศประสบปญหา
ทางดานเศรษฐกิจในชวงหลายปที่ผานทําใหผูวิจัยไดพูดคุยกับผูสมัครจํานวนมากถึงสาเหตุของการ
วางงาน ซึ่งสาเหตุห ลัก มี 2 อยางคือบริษัทเลิก จางเพราะจะปดกิจการ บริษัท มีนโยบาลลดขนาด
องคการจึงตองมีการเอาพนักงานออกสวนหนึ่ง ทําใหมีผูวางงานเปนจํานวนมาก และในการสรรหา
บุคคลากรใหบริษัทลูกคาเริ่มประสบความยากลําบากเนื่องจากมีผูสมัครจํานวนมากเกินไป หลายคน
อาจจะคิดวาผูสมัครยิ่งมากยิ่งดียิ่งมีตัวเลือก แตปญหาที่ผูวิจัยประสบคือมีจํานวนผูสมัครงานมาก แต
จํานวนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เขียนประกาศในเว็บไซดนั้นมีจํานวนนอยมาก เกินปรากฏการณการ
“หวานแหสมัครงาน” กลาวคือ ผูสมัครไมไดอานคุณสมบัติที่ท างผูประกาศต องหรืออาจจะคิดวา
สมัครไปทุกงานเดี๋ยวคงมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งเรียกไปสัมภาษณเอง ซึ่งที่กลาวมาคือปญหาแรกที่ผูวิจัย
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ประสบในสภาวการณปจจุบัน และอีกปญหาคือการที่ผูวิจัยไดผูสมัครที่ตรงตามคุณสมบัติที่อยากได
และไดเ รียกมาสัมภาษณงานกับ ผูวิจัยเปนเบื้องตนแลวเกิดปรากฏการณ 2 อยางคือ ผูส มัครที่ม า
สัมภาษณตื่นเตนจนเกินเหตุเนื่องจากขาดการเตรียมตัวหรือสาเหตุอื่นๆ ทําใหการสัมภาษณไมราบรื่น
ผูวิจัยรูสึกไมไดขอเท็จจริงจากการสัมภาษณทําใหตัดสินใจเพื่อที่จะสงตอใหบริษัทลูกคาไมไดทั้ง ๆที่
ตามประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา รวมถึงบุคคลอางอิงดีทุกอยางแตขณะสัมภาษณผูสมัครทําไดไม
ดีจึงทําใหไมไดงาน และอีกปรากฏการณคือการที่ผูส มัครตอบคําถามทุกอยางดีจนเกินไป เสมือน
เตรียมการมาอยางดี ไมเปนธรรมชาติ คําตอบที่ไดจากผูสมัครเปรียบเสมือนออกมาจากหนังสือทฤษฎี
ผูวิจยั ไมรูสึกถึงความเปนตัวตนที่แทจริง ทั้งๆที่พยายามพลิกแพงคําถาม เพื่อลวงความเปนตัวตนที่
แทจริงออกมาแตก็ไมสามารถทําได จึงทําใหผูวิจัยไมสามารถสงผูสมัครเหลานั้นไปยังบริษัทลูกคาเพื่อ
พิจารณาตอได
จากที่ผูวิจัยบอกเลาประสบการณตรงในการสัมภาษณผูสมัครโดยตรงจึงเปนคําถามในใจ
ผูวิจัยมาโดยตลอดวาผูสัมภาษณเหลานั้นที่ไมไดงานจะรูถึงความผิดพลาดในการตอบคําถามขณะ
สัมภาษณงานบางไหม และแทจริงแลวผูสมัครควรตอบคําถามอยางไรเพื่อสรางความนาเชื่อถือขณะ
สัมภาษณ รวมถึงแนวการตอบคําถามเพื่อความเปนธรรมชาติมากที่สุ ด ลําดับของการสนทนาควร
เปนไปอยางไร ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสัมภาษณงานโดยอาชีพสนับสนุนในการเตรียมตัวกอนสัมภาษณ
แตก็ไมควรมากจนเกินไป ถึงขั้นการตอบคําถามไมเปนธรรมชาติ ไมเปนตัวของตัวเอง เนื่องจากการไม
เปนตัวของตัวเองจะสงผลตอการทํางานในอนาคต สงผลตอการเขากับวัฒนธรรมองคการ และจาก
ภาวะเศรษฐกิจทําใหมีการไลพนักงานออกจํานวนมาก ผูวิจัยเองไดสอบถามพูดคุยกับกลุมคนเหลานั้น
ทําใหทราบการหางานในปจจุบันมาการแขงขันสูงเพื่อใหไดทํางานที่ดี ในบริษัทที่ดี มีสวัสดิการและ
คาตอบแทนสูง และตัวผูวิจัยเองนั้นอยากเห็นคนที่ตกงานเพราะถูกบริษัทนายจางไลออกไดรับโอกาส
ทํางานครั้ง ซึ่งทั้งหมดที่กลาวเปนแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอผูที่หา
งานและตองการทําการสัมภาษณงานใหดีที่สุด เพื่อเปนแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือใหผู
สัมภาษณ และเพื่อใหมีโอกาสในการรับการวาจางงานจากบริษัทนายจาง
วัตถุประสงคของงานวิจัย
การศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานนั้น ทําให
งานวิจัยนี้ครอบคลุมในเรื่องตางๆ ซึ่งผูวิจัยกําหนดเปนวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา วิธีการสนทนา การตั้งคําถาม ตลอดจนการยุติบท
สนทนาระหวางการสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณงานและผูสัมภาษณ
2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อและเทคนิคของผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรบั การ
คัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายขณะสัมภาษณงาน และศึกษาแนวทางการเตรียมตัว
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เพื่อสรางความนาเชื่อถือผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย
คําถามการวิจัย
งานวิจัยนี้กําหนดคําถามการวิจัย (Research questions) ไว 3 ขอซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้
1. ผู ถูก สัม ภาษณ มีวิธี ก ารหรือ กระบวนการในการสรา งความนาเชื่อถื อให แก ผู
สัมภาษณอยางไร เพื่อใหผูสัมภาษณรับเขาทํางาน
2. โครงสรางของการสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัม ภาษณเ ปนอยางไร มี
ปฏิสัมพันธกันอยางไร (Take Interaction) และในรูปแบบใด รวมถึงมีการโครงสรางประโยคอยางไร
การเนนคําหรือความหนักเบาของน้ําเสียงทําใหเกิดผลกระทบตอการสนทนาอยางไร การเวนวรรคคํา
การหยุดในประโยคตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใตบริบทของการสัมภาษณงานในสถานที่ที่ถูกเตรียมไวเพื่อ
การสัมภาษณ
3. รูปแบบของความจริงที่ถูกสื่อสารออกมาภายใต บริบทของการสัมภาษณงาน ซึ่ง
รวมทั้งการวิเคราะหบทสนทนาและการสังเกตอากัปกิริยาที่แสดงออกมาเปนอยางไร
4. ภายใตบ ริบทการสัม ภาษณ ผูถูก สัม ภาษณมีวิธีก ารจัดการกับ การตอบคําถาม
อยางไร
ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานของผูถูก
สัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด ผูวิจัย
กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ขอบเขตกลุมผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลหลัก (key informant) หมายถึงบุคคลที่ใหขอมูลระหวางการสนทนา การ
สัมภาษณระดับลึกซึ่งในงานวิจัยนี้ไดแก ผูถูกสัมภาษณงานตําแหนงผูจัดการฝายขายและผูสัมภาษณ
งานจากบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินผลการสัมภาษณ
งานและมีอํานาจในการตัดสินใจรับผูจัดการฝายขายเขาทํางานในการสัมภาษณงานครั้งนี้ ผูวิจัยเลือก
ผูใหขอมูลหลักโดยยึดหลักการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) การเลือกผูใหขอมูลหลัก
เชนนี้กําหนดกรอบในการเลือกอยางกวาง ๆ คือ ผูสมัครงานตําแหนงผูจัดการฝายขายที่มีคุณสมบัติ
เบื้องตนตรงตามเกณฑที่กําหนด ไดรับคัดเลือกเขาสูรอบการสัมภาษณงาน หนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงผูจัดการฝายขายมีดังนี้ ดูแลยอดขายเพื่อใหเปนไปตามเปาที่ทางบ.ตั้งไว ดูแล บริหารจัดการ
ทีม ผลักดันใหทีมสามารถทํายอดได วางแผนการจัดการกําลังคนในทีม รวมถึงฝกฝนใหพนักงานในทีม

10
มีความสามารถทางดานการขาย การตอรอง การดูแลลูกคา จัดทําราคาที่เหมาะสม คิดแผนธุรกิจที่
เหมาะสมกับ ลูก คาแตล ะราย จัด ทํารายงานประจําอาทิตย เดือ น ไตรมาส ป รวมถึง การจัดทํ า
งบประมาณลวงหนาเพื่อการวางแผน ประสานงานกับฝายตางๆในบริษัทเพื่อการดําเนินงานที่ราบรื่น
คุณสมบัติของผูสมัครที่ใชเปนเกณฑการคัดเลือกมีดังนี้ มีประสบการณในงานขายมาไมนอยกวา 7 ป
ดํารงตําแหนงในระดับผูจัดการมาไมนอยกวา 2 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขา การ
จัดการ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และอื่นๆที่เกี่ยวของ มีสัญชาติไทย อายุประมาณ 33-40 ป มี
ทักษะในการตอรอง การเจรจา การดูแลรักษากลุมลูกคา สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี
มีความเปนผูนํา สามารถบริหารจัดการทีมขายได
ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เนนการศึกษาการสรางความนาเชื่อถือ
ขอผู ถูก สัม ภาษณตําแหนง งานผูจัดการฝายขายโดยถูกผูสัม ภาษณห รือผูจัดการฝายบุคคลเปนผู
สัมภาษณ เปนการสัมภาษณงานของบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด เปน
บริษัทชั้นนําเรื่องยายอมผม ดําเนินการมากวา 27 ป ภายใตชื่อผลิตภัณฑ DCASH, LIFEFORD
PARIS, DCASH NEXT POWER เปนผลิตภัณฑ ยายอมผม ที่เขียนขอบตา (Eyeliner) และผลิตภัณฑ
ประเภทเครื่องสําอางอีกมากมายภายใตชื่อ LIFEFORD PARIS เปนบริษัทชั้นนําของคนไทยในธุรกิจ
ความสวยความงาม
งานวิจัยนี้เ ปนสวนหนึ่ง ในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ซึ่ง มุง เนน ที่ขั้น ตอนการ
สัมภาษณเทานั้น ไมเนนในสวนอื่นๆ เชนการเขียนประวัติในนาสนใจ การเขียนจดหมายสมัครงาน
วิธีการหาตําแหนงงานวางที่เหมาะสม เปนตน ซึ่งผูที่นําไปใชควรมีการศึกษาขั้นตอนอื่นๆ ในการสรร
หาและคัดเลือกที่เหมาะสมตามบริบท
กลุมผูใหขอมูลหลัก
1. ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกเขาสูรอบสัมภาษณงานกับผูบริหาร
เปนผูสมัครงานที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนวามีคุณสมบัติจากใบสมัครตรงตามทีบ่ ริษทั
ตองการ มีประสบการณทํางานมาไมต่ํากวา 8 ป ดํารงตําแหนงในฝายขายมาไมต่ํากวา 5 ป และหาก
อยูในธุร กิจ ความงามมากอนจะไดรับ การพิ จารณาเปนพิเศษ และผานการสัมภาษณเ บื้องตนทาง
โทรศัพทโดยผูจัดการฝายบุคคล
2. ผูสัมภาษณซึ่งมีอํานาจในการรับตําแหนงผูจัดการฝายขายเขาทํางาน
เปนผูสัมภาษณงานซึ่งมีอํานาจในการประเมินผลการคัดเลือกตําแหนงผูจัดการฝาย
ขาย และเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงผูจัดการฝายขาย
กลุมผูใหขอมูลสนับสนุน
กลุมผูใหขอมูลสนับสนุนไดแก ฝายบุคคลของบริษัท
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ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
ผูวิจัยจําแนกประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยครั้งนี้ออกเปน 2 สวน สวนแรกคือประโยชน
ตอองคการ และสวนที่สองคือประโยชนตอผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานในตําแหนงฝายขาย
ประโยชนตอองคการ
การสัมภาษณงานเปนสวนหนึ่งในงานฝายบุคคล เปนดานแรกในการรับคนเขาทํางาน
และเปนขั้นตอนที่ทุกองคการพึงมี การรับพนักงานเขาทํางานจําเปนตองมีการสัมภาษณงานโดยบุคคล
และหัวหนางาน จากโครงสรางการสนทนาที่ไดในงานวิจัยนี้ชวยใหผูสัมภาษณงานสามารถกําหนดชวง
การสนทนาใหเหมาะสมกับผูถูกสัม ภาษณได เชน ผูสัม ภาษณเ ห็นวาควรเนนในชวงทดสอบและ
ประเมิน เนื่องจากประวัติการทํางานคอนขางนอย การเนนในชวงทดสอบและประเมินเพื่อทดสอบ
ความรู ความสามารถในดานตางของผูถูกสัมภาษณเพื่อนํามาประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
ตอไป การทราบโครงสรางการสนทนาชวยใหผูสัมภาษณสามารถกําหนดประเด็นในการตั้งคําถาม
กําหนดชวงการสนทนา และการปดการสนทนาไดอยางเหมาะสม ในสวนของเทคนิคการสรางความ
นาเชื่อถือ การที่ผูสัมภาษณทราบถึงเทคนิคการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ ทํา
ใหผูสัมภาษณรูทันผูถูกสัมภาษณงาน และสามารถกําหนดประเด็นในการถามไดมากขึ้น เพื่อสืบคน
ความสามารถ ทักษะ ที่แทจริงของผูถูกสัมภาษณงาน
ประโยชนตอผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานในตําแหนงฝายขาย
ความนาเชื่อถือเปนหนึ่งในคุณสมบัติที่พนักงานฝายขายจําเปนตองมี ดังนั้นการสราง
ความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงานเปนสิ่งที่จําเปน ผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานควรมีการนํา
เทคนิคทางดานการสื่อสารไปใช เชนเทคนิคการใหชุดของเหตุผล 3 ประการ (list-construction)
และเทคนิคการเชื่อมโยงคําตอบเมื่อถูกถามคําถามทําลายความนาเชื่อ (discredit) การนําไปใชควรมี
การปรับประยุกตใหเหมาะสมกับธุรกิจขององคการ และระดับตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณ เพือ่ การ
สรางนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นขณะสัมภาษณงาน การเตรียมตัวกอนสัมภาษณงานเปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน ผู
ที่กําลั ง เข ารับ การสั ม ภาษณง านควรมีก ารเตรียมตัวในดานขอมู ล สวนตัว ขอมู ล บริษั ท ข อมูล ผู
สัมภาษณ การเตรียมแนวคําตอบ การเตรียมเครื่องแตงกายที่เหมาะสม
การนําไปใชนําในทางปฏิบัติ
ผลการวิจัยที่ไดมุงเนนที่ผูถูกสัมภาษณหรือผูหางานเปนหลัก เพื่อเปนเปนแนวทางในการ
เตรียมตัวเพื่อเขารับ การสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณนั้นเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง การสัมภาษณ
งานอาศัยการปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณงาน การสื่อสารไมไดเปนเพียงการ
สื่อสารผานคําพูดเพียงอยางเดียว ผูถูกสัมภาษณยังตองอาศัยกิริยา ทาทางเพื่อสื่อสารกับผูสัมภาษณ
หรือที่เรียกวา วัจนะและอวัจนะภาษา ซึ่งในงานวิจัยนี้มุงศึกษาที่ตําแหนงผูจัดการฝายขายในธุรกิจ
เครื่องสําอาง ผูที่นําไปใชอาจจะตองพิจารณาเพื่อเลือกนําไปใชในการสัมภาษณงานในตําแหนงที่เปน
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ตําแหนง ฝายขาย หรือตําแหนงใกลเ คียง ประเภทธุรกิจ ของบริษัทนายจางก็เชนเดียวกัน หากผูที่
นําไปใชอยูในตําแหนงอื่นอาจจะตองมีการปรับและประยุกตใชเพื่อความเหมาะสม นอกจากผูที่หา
งานหรือผูที่ถูกสัมภาษณงานแลว ฝายบุคคลหรือผูสัมภาษณยังสามารถนําไปศึกษาถึงกระบวนการ
สรางความนาเชื่อของผูถูกสัมภาษณขณะสัมภาษณเพื่อปรับแนวทางในการสัมภาษณเพื่อดึงความเปน
ตัวตนของผูถูกสัมภาษณออกมาใหไดมากที่สุด
การตอยอดทางการวิจัย
การศึก ษาเรื่ องกระบวนการสร างความน าเชื่อ ถือผ านการสื่ อสารของผูเ ขา รับ การ
สัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายของบริษัทโมเดรนคาส อินเตรเนชั่นแนล จํากัด การตอยอดใน
อนาคตควรเปนการศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อผานการสื่อสารในตําแหนงอื่นๆและธุรกิจอื่น
เพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ วาในกระบวนการสรางความนาเชื่ อถือในตําแหนงอื่นๆเปนเชนไร มี
ความเหมือน ตาง จากตําแหนงผูจัดการฝายขายอยางไร รวมถึงโครงสรางการสื่อสาร โครงสรางการ
สนทนามีความเหมือน ตาง อยางไร การสัมภาษณงานเปนเพียงสวนหนึ่งในขั้นตอนการคัดเลือก ซึ่งใน
กระบวนการเพื่อหาคนเขาทํางานนั้นเริ่มจากการสรรหาและคัดเลือก การตอยอดในอนาคตอาจเริ่ม
การกระบวนการสรรหา เชนวิธีการสรางความนาเชื่อโดยเริ่มจากการเขียนประวัติของผูสมัคร วิธีใน
สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การจัดทํา portfolio เพื่อนําเสนอผลงานโดยผานการสื่อสาร
จากตัวอักษร ซึ่งขั้นตอนเหลานั้นจะชวยเพิ่มโอกาสใหผูที่หางานไดรับคัดเลือกเขาสัมภาษณ ซึ่งเปน
ดานแรกใหการหางาน
การนําไปใชในมิติการจัดการ
เปนแนวทางในการเรียนรูกระบวนการสรางความนาเชื่อถือการสื่อสารขณะสัมภาษณ
งานเพื่อใหผูที่หางานมีโอกาสในการรับการวาจางงานจากบริษัทนายจางสูงขึ้น ผูหางานในตําแหนง
ฝายขายควรศึกษาเพื่อนําไปพิจารณาตนเองเบื้องตนวาแทจริงแลวตัวผูที่หางานเหมาะสมกับตําแหนง
นี้หรือไม มิติในการสรางความนาเชื่อถือนั้นประกอบไปดวย 4 มิติ คือ ความบูรณภาพและจริยธรรม
(Integrity & Ethical) ความไววางใจ (Trust) บุคลิกภาพ (Character) และความรูความสามารถ
(Knowledge) ถาผูที่หางานตําแหนงงานฝายขายมีคุณสมบัติไมครบถวน ควรทําอยางไร ควรพัฒนา
ตัวเองแลวสมัครงานอีกครั้ง เมื่อพรอมหรือไม เพื่อไมเ ปนการเสียเวลาทั้งสองฝาย ถาคุณสมบัติไม
ครบถวนมีโ อกาสในการตกสัม ภาษณสูง หรือถามีคุณสมบัติครบถวน ควรมีวิธีในการสรางความ
นาเชื่อถืออยางไรใหเกิดขึ้นขณะสัมภาษณง านเพื่อใหไดรับ การวาจางงาน ทั้งนี้ผูสมัครควรมีก าร
พิจารณาความพรอมทางดานคุณสมบัติตนเองกอนเปนเบื้องตน
เปนแนวทางใหผูที่หางานนําไปประยุกตใชเพื่อการสัม ภาษณงานและเปนแนวทางให
องคการนําไปใชปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนในการสัมภาษณซึ่งองคการควรใหความสําคัญในขั้นตอน
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การสัมภาษณมากขึ้น รวมถึงการวิเคราะหบทสนทนา เปนการเพิ่มความรูในเรื่องการสื่อสารระหวาง
บุคคลในมิติของการสัมภาษณบุคลากรเขาทํางาน
แผนการถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
เนื่องจากผูวิจัยทํางานคลุกคลีอยูกับการสัมภาษณงาน คลุกคลีอยูกับผูสมัคร ผูหางาน ผู
วางงาน และหลายๆครั้งที่ผูวิจัยพบวาผูที่ถูกสัมภาษณนั้นขาดการเตรียมตัวที่เปนหลักการ และใน
บางครั้งผูถูกสัมภาษณมีการเตรียมตัวมาอยางดี แตเมื่อเขาหองสัมภาษณ ไดเกิดอาการประหมา กลัว
ผูสัม ภาษณ จนไมส ามารถควบคุมสติ จําสิ่ง ที่เ ตรียมมาไมได หลัง จากงานวิจัยนี้เ สร็จ สิ้นผูวิจัยมี
แนวทางในการถายทอดสูก ลุมเปาหมายโดยเริ่ม จากการจัดทําเปนแนวทางในการสัมภาษณง าน
ตําแหนงผูจัดการฝายขายแบบยอ เพื่อความสะดวกในการถายทอด และขั้นตอนตอไปคือการพูดคุย
กับผูบริหารบริษัทที่ผูวิจัยทํางานอยู เพื่อขออนุญาตถายทอดความรูที่ไดมาแกบุคคลอื่นที่ทํางานใน
ตําแหนงเดียวกันกับผูวิจัย เผื่อสงตอการถายทอดความรูไปสูผูที่หางานและผูวางงานอีกทอดหนึ่ง
รวมถึงตัวผูวิจัยจะทําการถายทอดแกผูที่หางานและผูวางงานเมื่อมีโอกาส
บทสรุป
งานวิจัยนี้มีชื่อเรื่องวา “กระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ
งานของผูถูกสัมภาษณตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส
จํากัด” โดยผูวิจัยมุงเนนคนหากระบวนการในการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ
งานในตําแหนง ผู จัดการฝายขายในธุร กิ จ เครื่ องสํา อาง เนื่องจากธุ ร กิจ เครื่องเปนธุ ร กิจ ที่ มีก าร
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงหลายปที่ผานมา และคนหันมาใหความสนทนาในเครื่องความสวย
ความงามมากขึ้น และสาเหตุที่เลือกตําแหนงผูจัดการฝายขายเนื่องจากเปนตําแหนงที่เปนที่ตองการ
ในตลาดตลอดเวลา เปนตําแหนงที่องคการสวนใหญจําเปนตองมีและตองใหความสําคัญ เนื่องจาก
เปนฝายที่นํารายไดเขามาสูองคก าร จากสภาวการณปจ จุบันที่มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการวางงาน
สูงขึ้น อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ จึงทําใหสงผลประทบตอหลายธุรกิจ ทําใหหลายๆบริษัทและ
หลายๆกิจการมีการปดตัว มีนโยบายในการลดกําลังคน ลดกําลังการผลิตเพื่อลดภาระคาใชจาย ทําให
มีกลุมคนจํานวนมากถูกนายจางไลออกอันเนื่องจากสาเหตุดังกลาว ซึ่งในกลุมคนที่ถูกไลออกนั้นใชวา
จะเปนคนไรคุณภาพ กลุมคนที่ตกงานจึงมีการแขงขันกันอยางสูงเพื่อหางาน และในกลุมคนที่หางานมี
จํานวนไมนอยที่มีโอกาสไดเขารับการสัมภาษณงานจากองคการที่ยื่นใบสมัครไป แตผลหลังจากการ
สัมภาษณกลับลมเหลวหรือไมไดรับการวางจางอันเนื่องจากผูที่จะเขารับการสัมภาษณไมมีการเตรียม
ตัว หรือมีการเตรียมตัวที่ผิดวิธี ที่กลาวมาทั้งหมดเปนสาเหตุที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงมี
วิธีในการสรางความนาเชื่อถือโดยการสื่อสารขณะสัมภาษณงาน เพื่อเปนแนวทางใหผูที่กําลัง จะ
สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายในธุรกิจเครื่องสําอางไดนําไปใชในการเตรียมตัวกอนที่จะมี
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สัมภาษณงานจริงกับทางผูสัมภาษณงาน รวมถึงผูที่กําลังจะสัมภาษณงานในตําแหนงอื่นในธุรกิจอื่น
สามารถนําไปปรับ ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทการสัมภาษณงานไดอีกดวย ทั้งนี้ ผูวิ จัยหวังวา
งานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนแกผูที่กําลังจะสัมภาษณงานไมมากก็นอย และหวังเปนอยางยิ่งวาจะมี
ผูนําไปปรับ ประยุกตใชจนเกิดผลสําเร็จ ไดรับการวาจางจากบริษัทนายจางที่ใฝฝนไวไดจริง

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ
งานวิจัยนี้จําเปนตองอาศัยวิธีวิทยาทางสังคมศาสตร ที่เนนศึกษาการสื่อสารในลักษณะโตตอบของคู
สนทนา วิธีวิทยาที่เหมาะสมในการวิจัยเรื่องนี้คือวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา
หลักคิดประการหนึ่งของวิธีวิทยานี้ตอการใชแนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยคือผูวิจัยไมควร
ยึดแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพื่อนํามาใชวิเคราะหการสนทนาอยางเขมงวดเพราะในความจริง
แลวผูวิจัยไมสามารถทราบไดอยางเฉพาะเจาะจงวาคูสนทนาจะพูดคุยเรื่องใดอยางไรก็ตามในงานวิจัย
นี้ก็ไมอาจละเลยแนวคิดและทฤษฎีบางอยางที่อาจจะเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้บางที่ผูวิจัยสามารถนํามา
เปนแนวทางในการศึกษาได แนวคิดและทฤษฎีเหลานี้ใชโดยเปนแนวทางใหผูวิจัยเขาใจบางประเด็น
เชนวิธีการสรางความนาเชื่อถือผูว ิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีเหลานี้ไปใชในการอภิปรายผลวาวิธีการสรา
งความนาเชื่อถือที่เกิดขึ้นในขอมูลการสนทนาสอดคลองกับสิ่งที่แนวคิดกลาวถึงมากนอยอยางไรเปน
หลัก งานวิจัยนี้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก
การบริหารทรัพยากรมนุษยการสรรหาและการคัดเลือก
โลกการแขงขันในยุคปจจุบันองคการตางๆมีการปรับตัว โดยเฉพาะในเรื่องการคัดสรรหา
บุคคลากรที่มีความสามารถเฉพาะใหแกองคการตองมีการคัดสรรใหคนที่มีความรู ความสามารถที่
เหมาะสมเฉพาะตําแหนงเพื่อใหไดคนที่ตองการเขามาทํางานในองคการ จากสถานการณขางตน ทํา
ใหบงบอกไดวาการบริหารจัดการองคการทั้งหลายตางตองตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่ตองเผชิญ
รวมถึงความตองการที่จะมีการริเริ่มสิ่งใหมๆ ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของการ
ทํางานเชิง รุก เพื่อความมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลมากขึ้น นอกจากนี้ก ารปรับ เปลี่ยนอยาง
ตอเนื่องในระดับมหภาค รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน ไดสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงตอองคการซึ่งทําให
หลายองคการจําเปนตองแสวงหาและมุงพัฒนาชุดของทักษะความสามารถใหมๆ ของคนทํางาน ซึ่ง
สิ่งที่กลาวไปนี้จะสงผลกระทบตอพื้นฐานการจัดการดานงบประมาณวิธีปฏิบัติและเทคนิคการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การสรางนโยบายการพิจารณาการใหคาตอบแทนและแนวปฏิบัติดานการบริหาร
ทั่วไปและการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ รวมถึงความเปนวิชาชีพของงานในสาขานั้นๆดวย ดวยเหตุนี้
ทําใหแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคล หันมาสนใจกับเรื่องของทักษะและการจัดการคน (people15
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management skills) รวมถึงการสรรหาซึ่งในอดีตนั้นมักจะประสบปญหาการคัดสรรคนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งงานในตําแหนงผูจัดการ ในงานศึกษาของ (Femandez-Araoz., Groysberg and Noohria,
2009 ) ที่แสดงใหเห็นวาองคการทางธุรกิจตางๆมักผิดพลาดในการคัดสรรคนที่เขาทํางานซ้ําแลวซ้ํา
เลา ผลกระทบดังกลาวสงผลในหลายมิติ เชนกอใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพตามที่องคการ
คาดหวังไว โดยเฉพาะในตําแหนงผูบริหารหรือหัวหนางานที่มักจะมีคาจางที่คอนขางสูง ผูบริหารหรือ
ผูที่อยูในตําแหนงที่สูงมักจะถูกคาดหวังที่วาพวกเขาจะสามารถทํางานแกแกไขปญหาตางๆในองคการ
ไดอยางทันทวงที และพาองคการไปสูเปาหมายได แตก็พบวาความคาดหวังกลับไมเปนเชนนั้น เนื่อง
วจากกระบวนการคัดสรรที่ผิดพลาด
คํานิยามของการสรรหาและคัดเลือก
ลูอิส อารโกเมส เมเจีย (Luis R.Gomez-Mejia) เดวิด บี บาลคิน (Devid B. Balkin) และ โร
เบิรท แอล คารดี้ (Robert L Cardy) (n.d.) ไดใหความหมายของการคัดเลือกวาเปนกระบวนการ
คัดเลือกวาจะทําการวาจางหรือไมว าจาง โดยมีก ารกํ าหนดคุณลัก ษณะที่เ หมาะสมสําหรับ การ
ปฏิบัติงาน สําหรับตําแหนงนั้นๆตามขอมูลที่ไดจ ากการวิเ คราะหงาน และประเมินคุณสมบัติของ
ผูสมัครตามเกณฑดังกลาว นอกจากนี้การตัดสินใจที่จะทํางานหรือไมยังเกี่ยวของกับผลการทดสอบที่
เกี่ยวของ และความประทับใจที่ผูสัมภาษณมีตอผูเขารับการสัมภาษณ
เวนเดล เฟรนซ (Wendell French, n.d.) ใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการวาการคัดเลือกเปน
กระบวนการตัดสินใจเลือกผูสมัครเพื่อเลือกผูสมัครที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับงานในมิติตางๆ การ
พิจารณานับตั้งแตสิ่งที่สามารถมองเห็นไดและเปนรูปธรรมวัดได เชน จํานวนปของประสบการณ ไป
จนถึงสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกและเปนคุณลักษณะสวนบุคคล เชน ภาวะความเปนผูนํา
โดยใชเครื่องมือคัดเลือกที่เปนแบบทดสอบ การตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจสอบสุขภาพรางกาย รวม
ไปถึงการประเมินทัศนคติจากการสัมภาษณ
อาร เวน มอนดี้ (R. Wayne Mondy ) และโรเบิรต เอ็ม โน ( Robert M none) (n.d.)
กลาววา การคัดเลือก เปนกระบวนการการคัดเลือกโดยพิจารณาจากกลุมผูสมัครจํานวนมากกวาหนึ่ง
คน บุคคลใดจะมีความเหมาะสมกับ ตําแหนง มากที่สุด วัตถุป ระสงคก็เ พื่อจัดคนใหเหมาะสมกับ
ตําแหนง มากที่สุด กระบวนการคัดเลือกบุคคลจึง เปนกระบวนการที่มีความสําคัญ ที่จ ะสง ผลถึง
กระบวนการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงผลกระทบไปถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย
อื่นๆ กลาวคือ ถาองคก รคัดเลือกบุคคลเขาทํางานที่มีความสามารถคอนขางต่ําเขาทํางาน ฝาย
ฝกอบรมจะตองจัดทําโครงการฝกอบรมแบบเข็มขนรองรับเพื่อพัฒนาบุคคลเหลานั้น ในขณะเดียวกัน
หากอัตราคาตอบแทนขององคกรคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขององคกรอื่นประเภทเดียวกัน
การดึงดูดใจพนักงานที่มีความสามารถสูงก็เปนไปไดยาก นอกจากนี้การพรรณนาลักษณะงาน (job
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description ) และขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน (job specification) เปนเรื่องที่จําเปนอยาง
ยิ่งเพื่อใหไดคนที่เหมาะสมกับงานและเหมาะสมแกองคการ
การสรรหาและคัดเลือกคือกระบวนการการคัดเลือกโดยพิจารณาจากกลุม ผูส มัครจํานวน
มากกวาหนึ่งคน พิจารณาวาบุคคลใดจะมีความเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด วัตถุประสงคก็เพื่อจัด
คนใหเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด กระบวนการคัดเลือกบุคคลจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่
จะสงผลถึงกระบวนการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงผลกระทบไปถึงกระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลือกผูสมัครที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับงานในมิติตางๆ
การพิจารณานับตั้งแตสิ่งที่สามารถมองเห็นไดและเปนรูปธรรมวัดได เชน จํานวนปของประสบการณ
ไปจนถึงสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกและเปนคุณลักษณะสวนบุคคล เชน ภาวะความเปน
ผูนํา โดยใชเครื่องมือคัดเลือกที่เปนแบบทดสอบ การตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจสอบสุขภาพรางกาย
รวมไปถึงการประเมินทัศนคติจากการสัมภาษณ
ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือก ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นไดวา การสรรหาและคัดเลือก
คือกระบวนการการคัดเลือกโดยพิจารณาจากกลุมผูสมัครจํานวนมากกวาหนึ่งคน พิจารณาวาบุคคล
ใดจะมีความเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด วัตถุประสงคก็เพื่อจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงมาก
ที่สุด กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลือกผูสมัครที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับงานในมิติตางๆ
การพิจารณานับตั้งแตสิ่งที่สามารถมองเห็นไดและเปนรูปธรรมวัดได รวมไปถึงการประเมินทัศนคติ
จากการสัมภาษณ
กรอบคิดในการสรรหาและคัดเลือก
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคการเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญเปนอยางมากองคการจะ
กาวหนาหรือเจริญเติบโตขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการทํางานของพนักงาน ในอดีตกระบวนทัศน
แบบเกาของการคัดสรรคัดเลือกเลือกบุคคลจะขึ้นอยูกับมโนทัศนหลัก การวางคนใหถูกกับงาน ซึ่ง
หากพิจารณาในแงมุมเฉพาะงานกับคนเทานั้น ซึ่งในมุมมองการคัดเลือกคนแบบใหมมีหลายปจจัยที่
นํามาพิจารณารวมปจจัยดังกลาวคือ ยุทธศาสตร พันธกิจ เปาหมายขององคการ ในบางครั้งถึงแมวา
คนคนนั้นจะมีคุณสมบัติมีความรูความสามารถแตบางครั้งอาจไมสามารถปฏิบัติงานในองคการนั้นๆได
เชนในกรณีที่บุคคลนั้นมีบุคลิกหรืออัตลักษณที่ขัดแยงกับวัฒนธรรมขององคกร เพราะฉะนั้นองคการ
หนึ่งๆจะบรรลุเปาหมายความสําเร็จไดนั้นจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่สอดคลอง
หรือเหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556)
วัตถุประสงคหลักของการสรรหาบุคลากร มิไดมีเพียงแคการสามารถจูงใจใหมีผู สมัคร
งานกับองคการเทานั้น แตควรเปนการที่องคการสามารถดึงดูดผูสมัครงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สําหรับการปฏิบัติงานดวย กลาวคือผูสมัครงานเหลานี้ควรจะมีทั้งความสามารถในการปฏิบัติงาน
(Ability) และแรงจูงใจ (motivation) ความสามารถในที่นี้หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถ
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ที่เหมาะสมกับขอกําหนดเกี่ยวกับงาน (job requirements) สวนแรงจูงใจหมายถึงลักษณะความ
สนใจ และความปรารถนาของบุคคลที่สอดคลองกับลักษณะของงาน (job characteristics) เชน
ความทาทายของงาน สวนแรงจูงใจหมายถึงบุคลิกภาพ ความสนใจ และความปรารถนาของบุคคลที่
สอดรับกับลักษณะของงาน เชน ความทาทายของงาน ความรับผิดชอบ เปนตน แรงจูงใจของบุคคล
จะเห็นไดจ ากการทุม เทพลัง กายและพลัง ใจใหแกก ารทํางานอยางเต็ม ที่ แมวาบุคคลหนึ่ง ๆจะมี
ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน แตหากขาดแรงจูงใจแลว ก็ไมสามารถจะปฏิบัติงานใหไดผลดี ใน
ทํานองเดียวกัน บุคคลที่มีแตแรงจูงใจแตขาดความสามารถก็อาจทําใหเกิดผลเสียตอองคการไดเชนกัน
ทั้ง นี้ไมเ ฉพาะองคก ารเทานั้นที่เปนผูคัดสรรคนเขาทํางานทั้ง นี้บุคคลตางๆยัง เปนผู
ตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกที่จะทํางานกับองคการใดองคการหนึ่ง บุคคลที่มีอาชีพแตกตางกันมักจะมี
บุคลิกภาพที่แตกตางกันหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาบุคคลมีความแตกตางกันจะเลือกประกอบอาชีพที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของบุคคลสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ เชื้อชาติ เพศ การศึกษา
ความถนั ด และสติ ป ญ ญาเป น ตั ว กํ า หนดอาชี พ ของบุ ค คลในขณะที่ พั ฒ นาการด า นจิ ต สั ง คม
(psychosocial development) จะสงผลกระทบตอความสนใจดานอาชีพซึ่งจะไปกําหนดทางเลือก
ดานอาชีพของคนอีกทอดหนึ่งดัง นั้นบุคคลแตละคนอาจมีความขัดแยงระหวางทางเลือกที่มีอยูกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งหากพิจารณาตัดสินใจไดอยางแนนอนวาจะเลือกอาชีพอะไรก็จะนําไปสู การ
เลือกองคการที่จะทํางานดวยโดยจะนําขอมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นลักษณะองคการและ
ความการและความปรารถนาสวนตัวเขามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจดวย ทั้งนี้อาชีพฝายขาย จึง
เปนอาชีพประเภทหนึ่งที่ผูคนสวนมากเลือกที่จะมาทํางานทําใหเกิดการแขงขัน ดังนั้นผูเขารับการคัด
จึง เลือ กจึง มีค วามพยามยามที่จ ะทํ าใหเ กิดความนาเชื่ อขึ้นในตัวบุค คลเพื่อ ที่จ ะทํ าใหเ กิ ดความ
นาเชื่อถือดังกลาว ลักษณะสวนบุคคล (personal characteristics) หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพ
แรงจูงใจ ทัศนคติ คานิยมหรือลักษณะทางจิตวิทยาอื่นๆ องคการตางๆจะมุงประเมินวาผูสมัครงานแต
ละคนมีลักษณะแตกตางกันอยางไร และมีความเหมาะสมตองานและองคการหรือไม โดยอาศัยวิธีการ
ตางๆ เชน การสัมภาษณ หรือการทดสอบบุคลิกภาพ เบื้องตน ผูเขารับการสัมภาษณงานจึงพยายาม
แสดงออกซึ่งความนาเชื่อถืออยางใหผูที่สัมภาษณไดเห็นวาผูเ ขารับการสัมภาษณงานดังกลาวมีความ
เหมาะและคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับงาน
เทคนิควิธีการการสรรหาที่ทําใหองคการประสบผลสําเร็จในการสรรหาบุคคลที่ตรง
ตําแหนง
การสรรหาทําไดหลากหลายวิธี การสัมภาษณงานเปนวิธีการหนึ่งที่องคการนิยมใชมาก
ที่สุดและองคการสวนใหญคิดวาการสัมภาษณงานเปนองคประกอบสําคัญมากที่สุดในการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน ในขณะที่ ชูชัย สมิทธิไกร (2559) ไดพบวาการสัมภาษณงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางานเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากที่สุดกลาวคือรอยละ 96.7 องคการเหลานี้ใชการสัมภาษณ
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งานในพนักงานระดับปฏิบัติการในขณะการคัดเลือกคนสูงถึงรอย 89.9 ใชเพื่อการสัมภาษณงานเพื่อ
การคัดเลือกงานระดับหัวหนางาน ในขณะที่องคการสวนมาก หรือรอยละ 69.4 ผูบริหารระดับสูง ซึ่ง
จะเห็ น วา เกื อ บทั้ง หมด คื อ ร อ ยละ 89.9 ใช วิ ธี ดั ง กล า วในการคั ด เลื อ กคนระดั บ หั วหน า งาน
เชนเดียวกันในงานวิจัยชิ้นนี้ การสัมภาษณเปนกระบวนการขั้นตอนหนึ่งของการสัมภาษณงานของ
บริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัดซึ่งมีกระบวนการสัมภาษณงานเปนขั้นตอน
หนึ่งที่สําคัญมากขององคการ
Arvey and Campion (1982) ไดระบุวามีจากเหตุผ ลสามประการในการใชก าร
สัมภาษณงาน คือ ประการแรก ผูสัมภาษณมักจะไมคอยไดรับรูขอมูลยอนกลับเปนรูปธรรมเกี่ยวกับ
ความถูกตองในการตัดสินใจของพวกเขา ดังนั้นการสัมภาษณจึงมีแนวโนมที่จะประเมินความถูกตอง
ในการตัดสินใจของตัวเองที่สูง กวาความเปนจริง ผลที่ตามมา ก็คือ ผูที่สัม ภาษณ มัก เชื่อวาการ
สัมภาษณใหขอมูลที่มีน้ําหนักเชื่อถือไดสําหรับการตัดสินใจจางงาน ประการที่สองคือองคการมักจะ
เห็นวาการสัมภาษณเปนวิธีการที่ดีกวาวิธีอื่นนอกจากนั้นผูสัมภาษณก็ยังมีความเชื่อวาตนเองเปนผู
สัมภาษณที่มีความสามารถ ดังนั้นจึงเปนการงายที่ จะจัดการสัมภาษณขึ้นมาโดยอาศัยผูสัมภาษณ
ตัดสินใจในการวาจาง และประการที่สาม ชวงเวลาการสัมภาษณเปนโอกาสที่ดีที่จะขาย องคการ
ใหแกผูสมัครงาน กลาวคือองคการมีโอกาสที่จะประชาสัมพันธหรือแมแตการจูงใจใหผูสมัครตัดสิน
ทํางานกับ องคการ ผูสัมภาษณสวนใหญกับ ไมไดป ระชาสัม พันธ แตก ลับเนนการจับผิดมากกวา
อยางไรก็ตามแนวทางการคัดสรรคนโดยใชแนวทางการสัม ภาษณงานยัง คงเปนที่นิยม โดยการใช
คําถามแบบกึ่งโครงสราง(Semi structured interview) และวิธีการแบบมีโครงสรางซึ่งในภาคสวน
ธุรกิจเรียกวา (Structured selection interview) การใชคําถามกึ่งโครงสรางและแบบมีโครงสราง
เชนนี้จะทําใหผูสัมภาษณมีทิศทางในการสัมภาษณและสามารถเปรียบเทียบหรือเห็นขอแตกตางจาก
คําตอบของผูสมัครแตละคนจากขอคําถาม โดย (Wood and Panyne, 1999: 97-99 อางถึงใน
มารดารัตน สุขสงา, ม.ป.ป.) ไดแบงคําถามแบบมีโครงสรางไวสามรูปแบบ คือ
รูปแบบแรก คือ Biographical Interview ในขณะ การสัมภาษณแบบนี้เปนวิธีที่ทําการ
สัมภาษณจากขอมูลที่อยูในจดหมายสมัครงาน เพื่อใหทราบถึงประสบการณที่ผานมา เราถึงสาเหตุ
แรงจูงใจของการเปลี่ยนงานและความปรารถนาดานตางของผูสมัคร การจัดโครงสรางของการ
สัมภาษณแบบนี้ จะเรียงลําดับของการเกิดแตละเหตุการณซึ่งหากไมมีการวางโครงสรางสัมภาษณไว
อยางดี การสัมภาษณแนวทางดังกลาวจะกลายเปนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางทันที
รูปแบบที่สอง คือ Forward looking Interview วิธีการดังกลาวนี้มุงเนนไปที่พฤติกรรม
ที่ผูสมัครนาจะกระทําโดยมีคําถามที่ใหผูส มัครยกเหตุการณที่เกี่ยวของกับ งานหรือผูสัมภาษณยก
เหตุการณสมมุติขึ้นแลวสอบถามผูเขารับการสัม ภาษณเมื่อตองเชิญหนากับเหตุการณเลานั้น หรือ
อาจจะถามถึงสถานการณที่ผูเขารับการสัมภาษณเคยเผชิญในตําแหนงเดียวกับที่เปดรับ ซึ่งบางครั้ง
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อาจเรียกการสัมภาษณในลักษณะนี้วา situation based Interview วิธีการดังกลาวจะนําไปเชื่อมโยง
ของการสรรหาแบบ competency ไดดีกวา ผูสัมภาษณตองพยายามถามแบบเจาะลึกเพื่อใหทราบ
รายละเอียดของการกระทําและเหตุผลที่แทจริงของผูสมัครที่นําไปสูการกระทําดังกลาวและตองไมให
ผูตอบคําถามตอบในเชิงหลักการ ทฤษฎี หรือสมมุติฐาน เนื่องจากตองการคําตอบที่เปนการกระทํา
ของผูสมัครรายนั้นจริงๆ โดยผูทําการสัมภาษณจะตองเตรียมคําตอบไวในใจอยางนอยสามระดับ คือ
คําตอบที่ดี คําตอบทั่วไป และคําตอบที่ไมดี การใชวิธีการสัมภาษณในแนวทางนี้จะทําใหผูสัมภาษณ
ไดท ดสอบความสามารถดาน ทัศนะคติและวิธีคิดของผูเ ขารับ การสัม ภาษณอันเปนกระบวนการ
สําคัญอยางยิ่งที่กอเกิดความนาเชื่อถือของผูเขารับการสัมภาษณ
รูปแบบที่สาม คือ Backward looking interview หรือ Behavior base interview
หรือ Backward looking interviews สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549) เรียกการสัมภาษณแบบนี้วา
Behavioral event interview หรือ BEI ซึ่งการสัมภาษณวิธีการนีน้ าเชื่อถือที่สุดและสามารถทํานาย
ถึงอนาคตของการทํางานไดอยางแมนยําที่สุด ในวิธีการสัมภาษณแบบนี้ไดสนับสนุนใหมีการประเมิน
ผูสมัคร จาก competency แตละคําถามจะออกแบบมาใหแสดงถึงหลักฐานพฤติกรรมในอดีตที่เปน
เหตุการณจริงเกี่ยวกับผูสมัครซึ่งนับวาเปนกระบวนการคนหาความจริง คนหาความนาเชื่อถือของ
ผูสมัคร ซึ่งเปนการสัมภาษณที่มีประสิท ธิภาพมากกวาการสัม ภาษณแบบไมมีโครงสรางในขณะที่
เทคนิคดังกลาวนี้จะปลอยใหผูเลาเลาประสบการณในการทํางานในสถานการณตางๆที่เคยประสบ
แนวคําถามในลักษณะดัง กลาว เชน ขอใหคุณเลาเหตุ ก ารณที่คุณสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ ใน
ระยะเวลาอันจํากัด หรือขอใหเลาสถานการณที่คุณเคยแกปญหาความขัดแยงในงานไดสําเร็จ คําตอบ
ที่ไดดังกลาวจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับดัชนีบงชี้พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ competencyในแตละตัว
เครื่องมือชนิดดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นอยูกับทักษะและประสบการณของผูสัมภาษณที่มี
ทั ก ษะสู ง การกํ า หนดหั ว ข อ คํ า ถามที่ จ ะใช สั ม ภาษณ ขึ้ น อยู กั บ ว า ในตํ า แหน ง งานนั้ น ๆ ต อ งมี
competency เรื่องใดบาง เชนในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนที่จ ะคนหากระบวนการสรางความ
นาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัม ภาษณในตําแหนง ผูจัดการฝายขาย ดัง นั้น competency ที่
เกี่ยวของ เชน competency ดานการวางแผนการขาย การบริหารจัดการทีมเพื่อใหไดยอดขายตาม
เปาหมายที่องคการวางไว ความรูดานการขาย ความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อผลักดันยอดให
ไดตามเปาองคการ
การสัมภาษณ (selection interview) แบงเปน 5 ประเภท 1. การสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (unstructured interview) การสัมภาษณแบบนี้ใหอิสระแกผูสัมภาษณ 2. การสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (structured or directive interview) คําถามแตละคําถามจะถูกเตรียมกอนที่จะ
เริ่มสัมภาษณ 3. การสัมภาษณแบบผสม (mixed interview) การสัมภาษณที่ผสมผสานระหวางการ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 4. การสัมภาษณแบบแกปญหา (problem-solving interviews) เปน
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การสัมภาษณที่เนนแนวคิดความคิด และวิธีการที่ผูสมัครใชแกปญหาตอสถานการณตาง ๆ 5.การ
สัมภาษณแบบเขมขน (stress interviews) เปนการสัมภาษณเนนสถานการณในดานความเครียด
และความกดดันตางๆ เพื่อพิจารณาปฏิกิริยาตอบสนองของผูที่ถูกสัมภาษณ
กระบวนการสัมภาษณแบงเปน 5 ขั้น คือ 1. การเตรียมการสัมภาษณ ผูสัมภาษณควรมี
การเตรียมคําถามตาง ๆ เอาไวกอน 2. การสรางสายสัมพันธ (creation of rapport) จะทําให
สัม พันธภาพระหวางผูสัมภาษณและผูถูก สัม ภาษณมีความไวใจ 3. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
(information exchange) เพื่อสรางบรรยากาศในการสัมภาษณ บางครั้งผูสัมภาษณตองการใหการ
สัม ภาษณ เ ป นการสื่อ สารสองทาง (two-way communication) 4. การยุ ติก ารสัม ภาษณ
(termination) ผูสัมภาษณจะเปนฝายยุติการสัมภาษณอาจบอกวา เราคุยกันมาพอสมควร ผมขอถาม
คําถามสุดทาย 5. การประเมินผล (evaluation) หลังจากการสัมภาษณสิ้นสุดลง ผูสัมภาษณตอง
บันทึกผลทันที 4 การตรวจสอบภูมิหลัง (references and background check) ในขั้นนี้จะพิจารณา
ตรวจสอบภูมิหลัง จากบริษัทเดิม หรือผูที่อางถึงในใบสมัคร ขอมูลการตรวจสอบภูมิหลังชวยยืนยัน
ความแนใจ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการไดดีขึ้น 5 การตรวจสุขภาพ (medical evaluation)ให
ผูสมัครตรวจสุขภาพในหนวยงานตางๆ ที่ทางองคการกําหนดให การตรวจสุขภาพนี้ชวยไมใหองคการ
มีปญหาภายหลังจาก การรับพนักงานเขา มาทํางานแลว เกิดภัยอันตรายถึงแกชีวิตเนื่องจากสุขภาพ
เบื้องตน 6. การประชุมปรึกษาพิจ ารณา (conference) คณะกรรมการซึ่งประกอบดวย หัวหนา
หนวยงาน ผูคัดเลือกเละกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งพิจารณาตัดสินครั้งสุดทาย คณะกรรมการชุดนี้
จะรวมกันอภิปรายความเหมาะสมในการตัดสินใจคัดเลือกใหบุคคลใดเขาทํางานในองคการ 7. การ
ตัดสินใจจาง (hiring decision)ดําเนินการบรรจุเปนพนักงานขององคการ ผูทํางานดานนี้ตองทําการ
ติดตามผลงานของตนเองในทุกครั้งจากผูนําผลงานของเราไปใช
ในขณะที่ Gatewood and Feiled (1998) ไดกําหนด การดําเนินการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามขั้นตอนดังตอไป ใชการสัมภาษณเพื่อประเมิน
คุณลักษณะผูสัมภาษณที่ทําไดดีเทานั้น แมวาการสัมภาษณจะเปนเครื่องบงชี้วา สามารถประเมิน
คุณลักษณะของผูสัมภาษณไดในหลายๆ ดาน แตงานวิจัยบงชี้วา การสัมภาษณที่มีประสิทธิภาพและ
แมนยําจะนําไปประเมินคุณลักษณะไดเพียงสองประการเทานั้นคือ ประการแรก ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล (personal relations) เชน ความสามารถในการกับสังคม การทํางานรวมกับผูอื่น
การใชการสื่อสารดวยวาจาอยางมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง ความเปนคนดี (good citizenship)
การเปนที่พึ่งพาได ความรับผิดชอบตองานแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ เปนตน อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาการสัมภาษณจ ะเปนเครื่องมือที่ชวยในการทดสอบความสามารถที่เกี่ยวกับงานแตควรใช
วิธีการอื่นๆรวมดวย ประการทีส่ องนี้ ควรใชการสัมภาษณกึ่งโครงสรางหรือมีโครงสราง เพื่อใหมั่นใจ
วาจะมีเครื่องมือที่เปนมาตรฐานเดียวกันและมีความคงเสนคงวาในการเก็บขอมูลของผูสมัครแตละคน
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ประการที่สามใชคําถามที่เกี่ยวของกับงาน (job-related questions) คําถามที่เหมาะสมที่สุดสุดคือ
คํา ถามที่ ส ามารถสื บ ค นข อมู ล ที่ เ กี่ย วกั บ ความรู ทัก ษะ ความสามารถของผู ส มั ค รงาน รวมทั้ ง
ประสบการณในการทํางานและการฝกอบรมและศึกษาที่เกี่ยวของกับงาน ประการที่สี่ การใหคะแนน
ที่เปนมาตรฐาน ผูสัมภาษณควรจะมีแบบฟอรมการใหคะแนนและแนวทางที่เปนมาตรฐานสําหรับทุก
คน ประการที่หา ในการสัมภาษณควรทําการสัมภาษณเปนทีมหรือในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมอบ
ใหผูใดผูหนึ่งเปนประธาน สวนกรรมการผลัดกันเปนผูถาม หลังจากที่กรรมการแตละคนไดกรอกแบบ
ประเมินแลวควรมีการอภิปรายกัน ควรมีการเตรียมคําถามไวอยางหลากหลายสําหรับการประเมิน
คุณสมบัติในแตละดาน ซึ่งจะทําใหการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวผูสมัครที่มีความเที่ยงตรงมากขึ้น
ในงานวิจัยนี้ การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางคือการสัมภาษณที่มีการจัดเตรียมคําถามไว
แลวแตคําถามจะเปนไปในลัก ษณะกวางๆ ผูวิจัยมุงเนนที่จะวิเคราะหความหมายที่เกิดขึ้นจากบท
สนทนาเปนหลักความหมายดังกลาวจะเปนเครื่องมือนําพาไปสูการคนหาวาผูเขารับการสัมภาษณมี
รูปแบบการสรางความนาเชื่อถือจากการสนทนาไดอยางไรซึ่งการใชวิธีวิทยาดังกลาวจึงเปนเครื่องมือ
ในการคนหากระบวนการสรางความนาเชื่อถือดัง กลาวทั้ง นี้ผูเ ขียนจะปรับ ประยุกตแนวทางบาง
ประการของการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured selection interview) มาปรับใชใหเปนการ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่เนนการตั้งคําถามจากคําตอบของผูสมัครดังที่ไดกลาวไปแลว และมีการ
ตะลอมถามเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากที่สุด นอกจากคําถามกึ่งโครงสรางแลวงานวิจัยนี้ยังใชคําถาม
แบบไมมีโครงสรางเพื่อที่ผูวิจัยสามารถเจาะคําถามหาขอมูลอยางไมจํากัด
ขอผิดพลาดของการสรรหาจากการคัดสรรโดยใชวิธีการสัมภาษณงาน
ถึงแมวาการสัมภาษณจะเปนวิธีการหนึ่งที่คนหาความจริงที่ถูกประกอบสรางขึ้นของผู
เขารับการสัมภาษณดังกลาวจะเปนวิธีการหนึ่งที่องคการธุรกิจนิยมใชดังที่ไดกลาวไปแลวแตบอยครั้ง
มัก จะมี ความผิ ดพลาดและความโนม เอีย งที่ ไมเ ปน ธรรม จากสาเหตุ ห ลายประการ ดั ง ตอ ไปนี้
(Heneman and Heneman ,1994, อางถึงในชูชัย สมิทธิไกร, ม.ป.ป.) ไดระบุวา วาการสัมภาษณ
แบบดั้งเดิมกอใหเกิดความลมเหลวและขาดประสิทธิภาพในการคัดสรรคนรวมถึงขาดความแมนยํา
และเที่ยงตรงเนื่องจากสาเหตุ ประการแรกคือการสัมภาษณขาดการวางแผนลวงหนา อาทิเชน การ
ขาดการเตรียมการคําถามที่สอดคลองกับตําแหนงนั้นๆ ในตําแหนงฝายขายผูสัมภาษณควรจะมีการ
เตรียมแนวคําถามที่สอดคลองเชน คําถามเกี่ยวกับทักษะที่เกี่ยวของกับบทบาทดานฝายขายผลิตภัณฑ
เสริม ความงาม ความสามารถในการเจราจากับลูกคา การสื่อสารกับ ลูก คา ความสามารถในการ
บริห ารเวลาเนื่องจากตําแหนง ดัง กลาวเปนตําแหนง ที่ตองบริห ารเวลาของลูก ทีม มีทัก ษะติดตอ
ประสานงานหรือเจราจาในเชิงธุรกิจ การควบคุม อารมณ ความสามารถในเชิง ความเปนผูนําและ
บริหารในทีมโดยเฉพาะบริบทหรือองคการในเชิงธุรกิจที่ตองมีการทํายอดขายและกําไรใหเกิดขึ้นแก
องคการหรือบริษัท ประการที่สองใชเวลาสําหรับการสัมภาษณนอยโดยประมาณจะอยูที่ 10-15 นาที
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ซึ่งเวลาที่นอยดังกลาวสงผลใหการสัมภาษณที่ไมคลอบคลุมทําใหเกิดปรากฏการณผูสัมภาษณเห็น
เพียงฉากหนาของปรากฏการณภูเขาน้ําแข็งที่ผูสัมภาษณจะเห็นเฉพาะยอดภูเขาที่โผลพนน้ํา แตไม
เห็นความจริงที่ซอนอยูใตน้ํา ขอมูลที่ไดจากการใชเวลาที่สั้นดังกลาวสงผลตอการวิเคราะหที่ไมลึกซึ้ง
และผิดพลาดดังกลาว อาจนํามาสูการคัดเลือกคนที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ทํางาน ประการที่สามผู
สัมภาษณตั้งคําถามอยางไรจุดหมายหรือตั้งคําถามโดยไมมีโครงสราง คําถามเหลานี้มักไมเกี่ยวของกับ
ตําแหนงสัมภาษณ เชน สัมภาษณงานตําแหนงผูจัดการฝายขายแตถามผูเขารับการสัมภาษณวา เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา Java ไดห รือไม เปนตน ประการที่สี่ ผูสัม ภาษณใชคําถามที่
คลุมเครือ โดยไมทราบจุดประสงคแนชัด ประการที่หา ใชคําถามที่มีลักษณะการคาดเดามากเกินไป
เชน คุณคิดวาคุณจะเปนอยางไรในสิบปขางหนา ประการที่หก ผูสัมภาษณขาดการเตรียมตัว เชน ลืม
อานขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานและคุณสมบัติที่จําเปนของผูของผูปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆรวมถึง
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และประการสุดทายผูที่สัมภาษณประเมินและสรุปคุณสมบัติของผูสมัครงาน
อยางเรงดวนเกินไปเชน สรุปภาพในไมกี่นาทีหลังการสัมภาษณ
จากขอแนวคิดปริทัศนดังกลาวการวิเคราะหการสนทนาจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวย
ตรวจทานขอผิดพลาดดังกลาวอยางละเอียด โดยการศึกษาบทสัมภาษณงานดังกลาวอยางละเอียด
เนื่องจากสามารถที่จะกระทําซ้ําไปซ้ํามาได อันจะนํามาสูการวิเคราะหกระบวนการสรางความนาเชื่อ
ผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย กระบวนทัศนในการมองของผูวิจัยจะ
ไมไดพุงเปาที่การจับผิดผูเขาสัมภาษณแตจะพิจารณาถึงกระบวนการกอรูปของความนาเชื่อถือและ
เทคนิคที่ผูเขารับการสัมภาษณสรางขึ้นซึ่งจะมีผลตอขอเสนอแนะแกองคการธุรกิจในบทตอๆไปเพือ่ ให
ฝายทรัพยากรบุคคลหรือผูที่ทําการสัมภาษณไดกับไปเปนขอมูลเพื่อกอใหเกิดการวางแผนในการ
สัมภาษณงานในอนาคตที่มีประสิทธิภาพและเกิดกระบวนการคัดสรรบุคคลใหตรงตามเปาประสงค
ขององคการและเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นๆมากที่สุด
ปญ หาในการสรรหาบุ คคลคนเขา ทํ า งานในองค การ กระบวนการการสรรหาที่
ผิดพลาด
ไดกลาวไปแลววาการสรรหาและการคัดสรรบุคคลเขาทํางานเปนภารกิจหนึ่งที่องคการ
ตองใหความสําคัญเพราะหากกระบวนการของการคัดสรรบุคคลเกิดความผิดพลาดขึ้นมาองคการตอง
เสียทั้ง ทรัพยากรในดานเวลา การเงิน ดัง เชน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550: 34-37 อางถึง ใน
มารดารัตน สุขสงา, ม.ป.ป.) ไดสรุปวา ความลมเหลวในการสรรหาบุคคลากรเกิดขึ้นกับองคการ โดย
องคการเหลานั้นมักไมมีวิธีการหรือเครื่องมือมาตรฐานในการคัดเลือกผูสมัคร หรืออาจเกิดจากผูที่
เกี่ยวของในเรื่องของการคัดเลือกพนักงานใหมขององคการขาดความรูความเขาใจหรือความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของการคัดสรร ทําใหกระบวนการขาดความแมนยํา ความเที่ยงตรง และความนาเชื่อถือ ซึ่ง
กอใหเกิดความผิดพลาดไดในสองกรณี ประการแรก การตัดสินใจปฏิเสธที่ผิดพลาด หมายถึง การ
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ปฏิเสธที่จะรับผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องคการตองการ และสามารถทํางานในตําแหนงงานที่องคการ
รับสมัครได ซึ่งทําใหเสียโอกาสที่จะไดบุคลากรที่ดี ประการที่สอง การตัดสินใจที่ผิดพลาด หมายถึง
การตัดสินใจรับผูสมัครที่ไมมีความสามารถในการทํางานในตําแหนงที่องคการรับ สมัครเขามาเปน
พนักงานพนักงานเหลานี้ทําใหองคการตองแบกรับภาระมากมายในการฝกอบรมและสอนงานเพราะ
ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามที่องคการและทายที่สุดชะตากรรมของพนักงานเหลานั้นมักจบลงดวยการ
ไมผานการทดลองงาน อาจกลาวไดวา สาเหตุของความลม เหลวของการคัดเลือกคัดสรรคนเขา
ทํางานดังตอไปนี้
สาเหตุที่หนึ่ง คือ ความเรงรีบในการสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งการขาดการเตรียมตัวที่
ดีแมในเรื่องที่ทราบลวงหนา เชน ไมมีการเตรียมการเพื่อวาจางผูบริหารใหม เพื่อทดแทนคนที่ลาออก
หรือกําลังจะเกษียณอายุ เปนตน (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550)
สาเหตุ ที่ส อง คื อ ใช ก ารสั ม ภาษณเ พีย งอยา งเดีย วในการประเมิน ผูส มัค รโดยไม มี
เครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆประกอบการประเมินและพิจารณาตัดสินใจเลือกผูสมัครอยางรอบดาน
สาเหตุที่สาม คือ ใชปจจัยอื่นที่ไมใชผลการปฏิบัติงานของผูสมัครมาเปนเกณฑในการ
คัดเลือก เชน ใหความสําคัญกับการชอบหรือความรูสึกสวนตัวของผูสัมภาษณในการประเมินผูสมัคร
ทําใหมีแนวโนมที่จ ะตัดสินใจเลือกผูส มัครที่มีคุณสมบัติที่ผูสัมภาษณตองการ มากกวาคุณสมบัติที่
องคการตองการและจําเปนตองมีในตําแหนงนั้นๆ
สาเหตุที่สี่ คือ ผูเ ลือกกับ ผูใชง าน เปนคนละคน กลาวคือผูบ ริห ารระดับ สูง ของบาง
องคการจะเปนผูตัดสินใจเลือก
ในขณะที่ มารดารัตน สุขสงา (2554) ไดสรุปความเชื่อผิดๆที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการ
ของการสรรหาคัดเลือกบุคคล ดังนี้
ประการแรก คือ เชื่อขอมูลของผูสมัครเพราะขาดเกณฑที่ชัดเจนในการประเมินผูสมัคร
แตละราย เนื่องจากผูสมัครบางสวนมีการปรับแตงประวัติการทํางานใหสอดคลองกับตําแหนงที่สมัคร
มากที่สุด ทั้งนี้คุณสมบัติตางๆที่ปรับแตงขึ้นอาจเปนความสามารถที่แทจริงเพียง 50% เทานั้น โดยที่
ผูสมัครเหลานี้มักจะเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการสัมภาษณงานเพราะมีประสบการณในการเปลี่ยน
งานบอย จึงสามารถตอบคําถามตางๆ ไดเปนอยางดีเยี่ยมในการนําเสนอตัวเอง นอกจากนี้คําถามที่ใช
ในการสัมภาษณสวนใหญมักมุงเนนใหผูสมัครเลาหรืออธิบายถึงประสบการณที่ผานมา ซึ่งเปนคําถาม
ที่ผูสมัครสวนใหญเตรียมคําถามเชิงบวกของตัวเองไวแลวลวงหนาซึ่งคําตอบที่ไดรับจะเปนขอมูลที่
ผูสมัครพยายามขายขอดีหรือจุดเดนของตัวเองมากกวาการใหขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาเพื่อใหตน
ไดแสดกงใหผูสัม ภาษณเห็นถึง ขอดีสวนใหญและตัดสินจับหรือปฏิเ สธจากขอมูล เหลานี้ โดยไมมี
มาตรฐานในการประเมินผูสมัครแตละราย
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ประการที่สอง คือ เชื่อถือในบุคคลอางอิงมากเกินไปการตรวจสอบขอมูลของผูสมัครจาก
บุคคลอางอิง มักเปนขั้นตอนสุดทายของการคัดเลือกพนักงานใหมเมื่อผูส มัครสามารถผานขั้นตอน
ตางๆในกระบวนการคัดสรรมาจนถึงขั้นตอนนี้แลวแสดงวาองคการมีแนวโนมที่จะรับสมัครรายนัน้ แลว
การที่ขอขอมูลจากบุคคลอางอิงองคการก็เพียงหวังสิ่งที่ตนเองเชื่อและไดตัดสินใจคัดเลือกบุคคลนั้น
แลว และพรอมที่จะเชื่อขอมูลเหลานั้นในทันทีในขณะเดียวกันบุคคลอางอิงยอมเปนบุคคลที่สนิทสนม
กับผูสมัครอยูแลวเพราะฉะนั้นบุคคลอางอิงเหลานั้น สวนใหญจึงไมคอยที่จะใหขอมูลเชิง ลบของ
ผูสมัคร เนื่องจากตองการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลอางอิงและตัวผูสมัครไว ดังนั้นความ
ลมเหลวในกระบวนการจางงานจึงเกิดขึ้นบอยๆ ถึงแมวาองคการหรือบริษัทที่เปนผูวาจางจะไดทาํ การ
ตรวจสอบจากบุคคลอางอิงแลวก็ตาม
ประการที่ ส าม คือ การสัม ภาษณแบบไม มีโ ครงสร างคําถาม เปนการสัม ภาษณที่ ผู
สัมภาษณใชวิธีคุยกับผูสมัครไปเรื่อยๆ คําถามที่ผูส มัครแตล ะรายอาจแตกตางหรือเหมือนกันก็ได
คําถามที่ใชเปนทั้งคําถามปลายเปดและปลายปด การสัมภาษณในลักษณะนี้เรียกวา การสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสรางคําถาม (Unstructured Interview) ถือวารูปแบบการสัมภาษณที่แฝงอคติของผู
สัมภาษณมากที่สุด อีกทั้งยังเปนรูปแบบการคัดเลือกบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ํา
ที่สุด ทั้งนี้เพราะผูสัมภาษณมักใชเกณฑความชอบหรือความประทับใจสวนตัวในการรับสมัครโดยจะ
ใชก ารตอบคําถามที่ตรงใจผูสัม ภาษณเ ปนเกณฑและหากผู ส มัครคนใดมีคุณสมบัติลัก ษณะหรือ
ประสบการณตางๆ คลายคลึงกับผูสัมภาษณ ผูสัมภาษณก็จะเกิดความประทับใจและเห็นวาผูสมัคร
รายนั้นเปนผูที่เหมาะสม
ประการที่สี่ คือ การละเลยปจจัยดานความสําเร็จของผลงาน และ competency ที่
สําคัญองคการสวนใหญมักจะพิจารณารับพนักงานจากคุณสมบัติที่มองเห็นไดงายหรือที่เรียกวา Hard
Deta เชนชื่อเสียงขององคการที่ผูสมัครเคยรวมงาน ประสบการณหรือระดับของการศึกษา หรือ IQ
มากกวาขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของงานและความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
งานที่องคการกําลังเปดรับรวมถึงความฉลาดทางอารมณของผูสมัคร
แนวคิดกระบวนการสรา งความนาเชื่อถือ (Credibility) และการสรา งตัวตนเพื่อสรา งความ
นาเชื่อถือของผูเขารับการสัมภาษณ
เมื่อผูเขารับการสัมภาษณงานตองเผชิญหนากับผูสัมภาษณพวกเขามีวิธีการแสดงออก
หรือสื่อสารอยางไรใหเกิ ดความนาเชื่อถือในงานวิจัยครั้งนี้ไมไดศึกษาไมไดไมไดมุง เนนที่จ ะทราบ
เนื้อหาของการสนทนาหากแตมุงเนนศึกษาบริบทโครงสรางของ การสรางความนาเชื่อถือวามีรูปแบบ
(pattern) และผูรับการสัมภาษณมีกลวิธีกระบวนการประกอบสรางอยางไรใหเกิดความนาเชื่อถือ
มูลเหตุของการศึกษาประการหนึ่งที่ศึกษาเรื่องกระบวนการสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงาน
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ของผูจัดการฝายขาย เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือตอผูสัมภาษณหรือฝายทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนให
ผูเขารับการสัมภาษณเหลานี้ไดอธิบายตัวตน เชน การอธิบายอัตชีวประวัติของตนเอง เชนภูมิหลัง
ครอบครัว การศึกษาที่มีผ ลตอการทํางาน ประวัติก ารทํางานเปนตน การวิเ คราะหขอมูล เหลานี้
สะทอนใหเห็นการประกอบสรางดังกลาว
การประกอบสรางดังกลาวมีสวนระหวางประกอบระหวางปจเจกบุคคลและสังคมเปนผู
กําหนดขึ้นดังที่ กูบาและลินคอรน Guba and Lincoln (1994: 108-117) ไดอธิบายวา ความจริง
เปนเรื่องลักษณะเฉพาะของปจเจก ที่เกี่ยวพันเปนเรื่องของทองถิ่นนั้นๆไมมีความเปนลักษณะสากล
ซึ่งอาจตามคําของกูบาและลินคอรนใหลึกกวานั้นวา เปนการประกอบสรางของบุคคลดังกลาวขึ้นอยู
กับบริบทนั้นๆ เชน การที่ผูเขารั บการสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายผูเขารับการสัมภาษณ
ยอมสรางตัวตนขึ้นมาในรูปแบบลักษณะดังกลาว คือเปนนักขายและนักจัดการมืออาชีพ อาจกลาวได
วาวิธีวิทยาที่เขาถึงความจริงที่ผูวิจัยเชื่อวาไดถูกสรางขึ้นผานกระบวนการของการตอรองปรับเปลี่ยน
การสรางรู ป แบบผานการสนทนาหรือกลาวอีก นัยหนึ่งคือปฏิสัม พันธที่เ กิดขึ้นจากการสนทนาซึ่ง
การศึก ษาดัง กลาวไมไดมุง เนนตอมโนทัศนที่วาความจริง ดํารงอยูห รืออาจจะเรียกไดวาวิธีวิท ยา
ดังกลาวแตกตางจากวิธีวิทยาที่อยูในรูปของการตั้งสมมุติฐานการกําหนดตัวแปรลงไปในการศึกษาวิจยั
แตจะมุงเนนหาความจริงที่เกิดขึ้น ในการการประกอบสรางทางสังคม (Social construction of
reality) ในวิธีวิทยาดังกลาวอะไรคือสิ่งที่เรียกวาเปนความเปนจริงทางสังคมแตความจริงลวนเปนสิ่งที่
ประกอบสรางขึ้น (construct) ในขณะเดียวกัน โลลอง บารตเรียกสิ่งเหลานี้วา มายาคติ ในงานเรื่อง
ภาพถายผูแทน โลลอง บารตนําเสนอวา ชัยชนะไมไดวัดผลเพียงแตนโยบายของพรรคการเมือง
เทานั้นที่เปนสวนในการตัดสินใจ แตยังประกอบดวยการสรางมายาคติ โดยผานการสรางลักษณะทาง
กายที่ ก อ รู ป ปรากฏในฉากภายนอกที่ แ สดงออกมาเป น บุ ค ลิ ก ภาพ การแต ง กาย อากั ป กิ ริ ย า
นักการเมืองใชการกอรูปของมายาคติดังกลาว ใหการสื่อถึงอัตลักษณของตนเอง เชน การใชภาพถาย
ในการหาเสียง ที่มีครอบครัวรวมอยูดวยซึ่ง บงบอกถึง การเปนคนจิตใจดีรัก ครอบครัว หรือการใช
ภาพถายที่หรี่ตาลงขางหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นถึงสายตาที่หลั กแหลมเปยมดวยพลัง ทั้งนี้การประกอบ
สรางอัตลักษณดังกลาวบุคคลพยายามที่จะแสดงออกใหเห็นถึงซึ่งความนาเชื่อถือไมดานใดก็ดานหนึ่ง
สิ่งเหลานี้ลวนเกิดขึ้นจากการประกอบสรางทางสังคมเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือของบุคคลในขณะที่
ความนาเชื่อในตําแหนง ผูจัดการฝา ยขายโดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เ กี่ยวของกับ ความงาม ทั้ง นี้ก าร
คนหาอัตลักษณดังกลาวบุคคลยอมสรางภาพลักษณเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือหรือความประทับใจ
ผูถูกสัมภาษณมีการเตรียมตัวกอนการสัมภาษณหรือไม การเตรียมขอมูลหรือเตรียม
บทบาทที่รับผิดชอบในตําแหนงนั้นๆนัยวาเปนการประกอบสรางของผูเขารับการสัมภาษณเพื่อเปน
การตอบคําถามใหถูกใจผูสัมภาษณมากที่สุด สรุปไดคือความนาเชื่อถือของบุคคลเกิดจาการสราง
ภาพลักษณที่ดีในขณะที่ใหสัมภาษณ เพื่อใหผูสัมภาษณเกิดภาพในใจหรือความประทับใจหรือความ
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นิยม หรือความรูสึกตอบุคคลนั้นๆ ซึ่งเปนผลจากการเปดรับและเขาใจตอภาพที่เห็น โดยภาพที่เห็น
นั้น อาจเกิ ดจากการปรุ ง แต ง หรื อสภาพความเปน จริ ง ที่ เ ห็น ก็ไ ด เพราะว าภาพลั ก ษณ นั้น ไม ใ ช
ขอเท็จจริง ซึ่งอาจเกิดจากการปรุงแตงขึ้นหรือสรางมายาคติ ทั้งนี้ภาพลักษณเปนเรื่องของการรับรู
ของปจเจกบุคคลที่เอาความรูสึกสวนตัวไปตัดสินดวยภาวการณในเชิงปจเจกดังกลาว ความจริงความ
เท็จอาจปะปนกันอยู
แนวคิดการสื่อสารที่เกี่ยวของกับการสรางความนาเชื่อถือของผูเขารับการสัมภาษณ
การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต มนุษยจําเปนตองติดตอสื่อสารกันอยู
ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งนอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
มนุษย การสื่อสารมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยมาก การสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในปจจุบัน การสื่อสารมีประโยชนทั้งในแงบุคคลและสังคม การสื่อสารทําใหคนมีความรูและโลกทัศน
ที่กวางขวางขึ้น การสื่อสารเปนกระบวนการที่ทําใหสังคม เจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหมนุษย
สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู และรับ รูวัฒ นธรรมของตนเองและสังคมได การสื่อสารเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาประเทศ สรางสรรคความเจริญกาวหนาแกชุมชน และสังคมในทุก ดาน ซึ่งใน
งานวิจัยนี้เนนไปที่การสื่อสารในระดับบุคคล ภายใตบริบทการสัมภาษณงานเพื่อสรางความนาเชื่อแก
ผูสัมภาษณงาน
ความหมายของการสื่อสาร
คํ า ว า “การสื่ อ สาร (communications)” มี ที่ ม าจากรากศั พ ท ภ าษาลาติ น ว า
communis หมายถึง ความเหมือนกันหรือรวมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึง
กระบวนการถายทอดขาวสาร ขอมูล ความรู ประสบการณ ความรูสึก ความคิดเห็น ความตองการ
จากผูสงสารโดยผานสื่อตาง ๆ ที่อาจเปนการพูด การเขียน สัญลักษณอื่นใด การแสดงหรือการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ไปยังผูรับสาร ซึ่งอาจจะใชกระบวนการสื่อสารที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม
หรือความจําเปนของตนเองและคูสื่อสาร (Webster Dictionary, 1978) โดยมีวัตถุประสงคใหเกิด
การรับรูรวมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเปน ปจจัยสําคัญที่
จะชวยใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล เฉกเชนเดียวกับงานวิจัยชิ้นนี้ ผูถูกสัมภาษณงานตองการถายทอด
ขอมูล ตองการสงสารดวยวิธีตางๆไมวาจะเปนการถายทอดขอมูลผานคําพูด การถายทอดขอมูลผาน
ภาษากาย การถายทอดขอมูล ผานใบสมัคร เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหเกิ ดขึ้นขณะสัมภาษณ ผู
สัม ภาษณ คื อ คู สื่ อ สาร เพื่ อ ให เ กิ ด การรั บ รู ที่ ต รงกั น ร ว มกั น เช น ความปรารถนาที่ จ ะได ง าน
ความสามารถที่ผูถูกสัมภาษณมี ความตั้งใจที่จะทํางานอยางเต็มที่เมื่อไดรับการวาจางงาน เปนตน
ผานการปฏิสัมพันธระหวางการสัมภาษณง าน เพื่อจุดประสงคในการไดรับ วาจางงานจากบริษัท
นายจาง
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ความสําคัญของการสื่อสาร
การสื่อสารมีความสําคัญดังนี้
ประการแรก คือ การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย
ไม มีใ ครที่จ ะดํ า รงชีวิ ตได โดยปราศจากการสื่ อสาร ทุ ก สาขาอาชีพ ก็ต องใช ก ารสื่อ สารในการ
ปฏิบัติงาน การทําธุรกิจ ตางๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาตลอดเวลา
พัฒนาการทางสังคม จึงดําเนินไปพรอมๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร
ประการที่สอง คือ การสื่อสารกอใหเกิดการประสานสัมพันธกันระหวางบุคคลและสังคม
ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางคนในสังคม ชวยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สะทอนใหเห็น
ภาพความเจริญรุงเรือง วิถีชีวิตของผูคน ชวยธํารงสังคมใหอยูรวมกันเปนปกติสุขและอยูรวมกันอยาง
สันติ
ประการที่สาม คือ การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนาทั้งตัว
บุคคลและสังคม การพัฒนาทางสังคมในดานคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ
รวมทั้งศาสตรในการสื่อสาร จําเปนตองพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง การสื่อสารเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษยและพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ
เดวิด เค. เบอรโล (David K.Berlo, 1960) ไดพัฒนาทฤษฎีที่ผูสงจะสงสารอยางไร และ
ผูรับ จะรับ แปลความหมาย และมีก ารโตตอบกับ สารนั้นอยางไร ใหเปน จุดกําเนิดของทฤษฎีการ
สื่อสารที่ชื่อ ทฤษฏี S M C R ซึ่ง ประกอบดวยองคประกอบดังนี้
องคประกอบแรก คือ ผูสง (sender or source) ตองเปนผูที่มีทักษะความชํานาญใน
การสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การเขารหัส” (encode) เนื้อหาขาวสาร มีทัศนคติที่ดีตอผูรับเพื่อ
ผลในการสื่อสารมีความรูอยางดีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะสง และควรจะมีความสามารถในการปรับ
ระดับของขอมูลนั้นใหเหมาะสมและงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนพื้นฐานทางสัง คมและ
วัฒนธรรมที่สอดคลองกับผูรับดวย ในกรณีดังกลาวนี้จะเห็นไดวาผูเขารับการสัมภาษณยอมสรางการ
เขารหัสที่ดีแก ผูรับสารซึ่งเปนผูที่สําภาษณเชน ในเรื่องของบุคลิกภาพภายนอก ซึ่งหากผูรับสารไม
พิจารณาใหดีอาจทําใหเห็นเพียงฉากหนาบานหรือขอมูลพื้นหรือตัวตนที่เกิดจาการปรุงแตงได ใน
งานวิจัยนี้ผูสงสาร คือผูเขารับการสัมภาษณงาน คุณสมบัติของผูสงสารคือ เปนผูที่มีเจตนาแนชัดที่จะ
ใหผูอื่นรับรูจุดประสงคของตนในการสงสาร แสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ ฯลฯ เปนผูที่มีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาของสารที่ตองการจะสื่อออกไปเปนอยางดี เปนผูที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความ
นาเชื่อถือ แคลวคลองเปดเผยจริงใจ และมีความรับผิดชอบ ในฐานะเปนผูสงสาร เปนผูที่สามารถเขา
ใจความพรอมและความสามารถในการรับสารของผูรับสาร และเปนผูรูจักเลือกใชกลวิธีที่เหมาะสมใน
การสงสารหรือนําเสนอสาร
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องคประกอบที่สอง คือ สาร (message) เกี่ยวของดานเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการสง
ขาวสารผูเขารับการสัมภาษณยอมมีวิธีการสงสาร เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ เชน การสรางตัวตนวา
เปนผูเชี่ยวชาญดานการขาย สาร (message) คือเรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งตาง ๆ ที่อาจอยูใน
รูปของขอมูล ความรู ความคิด ความตองการ อารมณ ฯลฯ ซึ่งถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารให
ไดรับรู และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณใดๆ ที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได
เชน ขอความที่พูด ขอความที่เขียน บทเพลงที่รอง รูปที่วาด เรื่องราวที่อาน ทาทางที่สื่อความหมาย
เปนตน
องคประกอบที่สาม คือ ผูรับ (receiver) ตองเปนผูมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร
โดยมีความสามารถใน “การถอดรหัส” (decode) สาร เปนผูที่มีทัศนคติ ระดับความ และพื้นฐาน
ทางสังคมวัฒนธรรม เชนเดียวหรือคลายคลังกันกับผูสงจึงจะทําใหการสื่อสารความหมายหรือการ
สื่อสารนั้นไดผลตามลักษณะของทฤษฏี S M C R

ภาพที่ 1 รูปแบบและกระบวนการสื่อสาร (Shannon and Weaver Model, SMCR)
ปจจัยที่มีความสําคัญตอขีดความสามารถของผูสงและรับที่จะทําการสื่อสารความหมาย
นั้นไดผลสําเร็จหรือไมเพียงใด ไดแก
ปจจัยแรก คือ ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผูสง
และผูรับควรจะมีความชํานาญในการสงและการรับการเพื่อใหเกิดความเขาใจกันไดอยางถูกตอง เชน
ผูสงตองมีความสามารถในการเขารหัสสาร มีการพูดโดยการใชภาษาพูดที่ถูกตอง ใชคําพูดที่ชัดเจนฟง
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งาย มีการแสดงสีหนาหรือทาทางที่เขากับการพูด ทวงทํานองลีลาในการพูดเปนจังหวะ นาฟง หรือ
การพูดมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่พูดเชน ความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นนั้น เหลานี้เปนตนสวน
ผูรับตองมีความสามารถในการถอดรหัสและมีทักษะที่เหมือนกันกับผูสงโดยมีทักษะการฟงที่ดี ฟงใน
เชิงลึก หลายครั้งพบวาการสื่อสารไรประสิทธิภาพ เปนตน
ปจ จัยที่ส อง คือ ทัศนคติ (attitudes) เปนทัศนคติของผูสง และผูรับ ซึ่ง มีผ ลตอการ
สื่อสาร ถาผูสงและผูรับ มีทัศนคติที่ดีตอกันจะทําใหการสื่อสารไดผลดี ทั้งนี้เพราะทัศนคติยอมเกี่ ยว
โยงไปถึงการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางผูสงและผูรับดวย เชน ถาผูฟงมีความนิยมชมชอมในตัวผูพูด
ก็มักจะมีความเห็นคลอยตามไปไดงายในงานวิจัยของ ชูชัย สมิทไกร (2556) ไดสรุปขอผิดพลาดใน
การสื่อสารในการสัม ภาษณง านพบวาทัศนคติที่เ กิดขึ้นจากความลําเอียงเพราะมีความคลายคลึง
(Similar-to-me phenomenon) การที่ผูสัมภาษณชื่นชอบและปฏิบัติดีตอผูสมัคร เพียงเพราะสอง
ฝายมีความคลายคลึงกัน เชนจบจากสถาบันเดียวกันรวมทั้งมีทัศนคติที่ไปในแนวเดียวกัน แตในทาง
ตรงขามถาผูฟงมีทัศนคติไมดีตอผูพูดก็จะฟงแลวไมเห็นชอบดวยและมีความเห็นขัดแยงในสิ่งที่พูดมา
นั้น ทั้ง นี้แนวคําถามเพื่อวัดความรูในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพื่อประเมินความนาเชื่อถือของตัว
บุคคล เชน ตําแหนงงานคืออะไร หนาที่ในตําแหนงงานดังกลาวมีอะไรบางผลงานที่จะเกิดขึ้นจาก
ตําแหนง นั้นมีอะไรบาง ภารกิจ ในตําแหนง งานดังกลาวมีอะไรบางแตละภารกิจจะตองทําอยางไร
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคนั้นอยางไร การปฏิบัติแตล ะภารกิจ มีความยากงายเพียงใด งานั้นตองมี
ความสัมพันธกับใครบาง การตั้งคําถามในลักษณะดังกลาวนั้นเปนการวัดทัศนคติและมโนทัศนของผู
เขารับการสําภาษณ ซึ่งจะวัดทัศนคติของผูใหสําภาษณวาเปนไปในทิศทางใดซึ่งทัศนคติเหลานี้จะเปน
ตัวบงชี้ความนาเชื่อถือของบุคคลดังกลาว
ปจจัยที่สาม คือ ระดับความรู (knowledge levels) ถาผูสงและผูรับมีระดับความรูเทา
เทียมกันก็จะทําใหการสื่อสารนั้นลุลวงไปดวยดี แตถาหากความรูของผูสงและผูรับมีระดับที่แตกตาง
กันยอมจะตองมีการปรับปรุงความยากงายของขอมูล ที่จ ะสง ในเรื่องความยากงายของภาษาและ
ถอยคําสํานวนที่ใช เชน ไมใชคําศัพทท างวิชาการ การใชภาษาตางประเทศ หรือถอยคํายาว ๆ
สํานวนสลับซับซอน ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกและงายตอความเขาใจ ตัวอยางเชน ผูที่เขารับการสัมภาษณ
และผูสัมภาษณอยูในแวดวงเดียวกันเชนแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวของกับกับการขายยอมเปนที่เขาใจกันงาย
ระหวางคนทั้งสอง หรือในงานวิจัยชิ้นนี้ที่ทั้งสองอยูในแวดวงของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความงาม
คนทั้งสองยอมสื่อสารกันอยางเขาใจไดงาย แตในกรณีทคี่ นใดคนหนึ่ง เชน ผูเขารับการสัมภาษณไมมี
ความรูดังกลาวดีพอ อาจก็ใหเกิดความไมนาเชื่อถือในตัวบุคคลนั้นดังนั้นความรูในเรื่องของการสื่อสาร
ซึ่งในกรณีงานวิจัยชิ้นนี้ไดกลาวไปแลววา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑความงาม เพราะฉะนั้น
แนวคําถามที่ใชประเมินความรูดัง กลาวอาจเปนเรื่องความรูที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ การบริหาร
จัดการทีม ทั้งนี้หากผูเขารับการสัมภาษณมีความรูในดานนั้นๆจริง ผูเขารับการสัมภาษณจะสามารถ
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อธิบ ายไดจึง เปนสวนหนึ่งของประสิท ธิภาพของการสื่อสาร อันจะนํามาสูความนาเชื่อถือหรือไม
นาเชื่อถือในตัวบุคคลดังกลาว
ปจจัยที่สี่ คือ ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio - culture systems) ระบบสังคมและ
วัฒนธรรมในแตละชาติเปนสิ่งที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวของ
ไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแตละชาติยอมมีความแตกตาง
กัน แยกยอยลงมาอีกวาระบบสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอย เชน วัฒนธรรมของกลุมคน
ตางอาชีพ ยอมมีความแตกตาง เชน อาชีพขาราชการ อาชีพวิศวะ อาชีพนักขายเปนตน ดังนั้นการ
สื่อสารยอมตองคํานึงถึงระบบสังคมดังกลาวดวย เชน นักขายเมื่อเขาสูการสัมภาษณแนนอนละ ผูเขา
รับ การสัม ภาษณยอมจะตองเขาใจบริบ ทขององคธุร กิจที่เกี่ยวของกับการขาย เชนการมุงใหเ กิด
ยอดขายมากที่สุดหรือผลกําไรมากที่สุด
หลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความสําเร็จ ตรงตามจุดประสงคห รือ ไมผูสง สารควรคํานึง ถึ ง
หลั ก การสื่อสาร ดัง นี้ (สถาบันราชภัฏเทพสตรี , 2542: 13-14) ผูที่จ ะสื่อสารใหไดผ ลและเกิด
ประโยชน จะตองทําความเขาใจเรื่ององคประกอบในการสื่อสาร และปจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของ
กับระบบการรับรู การคิด การเรียนรู การจํา ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร ผูที่จะสื่อสารตอง
คํานึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่อยูแวดลอมที่มีสวนในการกําหนดรู
ความหมายหรือความเขาใจในการสื่อสาร คํานึง ถึงกรอบแหงการอางอิง (frame of reference)
มนุษยทุกคนจะมีพื้นความรูทักษะ เจตคติ คานิยม สังคม ประสบการณ ฯลฯ เรียกวาภูมิหลังแตกตาง
กัน ถาคูสื่อสารใดมีกรอบแหง การอางอิงคลายกัน ใกลเคียงกัน จะทําใหการสื่อสารงายขึ้น การ
สื่อสารจะมีป ระสิท ธิผล เมื่อผูสง สารสง สารอยางมีวัตถุป ระสงคชัดเจน ผานสื่อหรือชองทาง ที่
เหมาะสม ถึงผูรับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงคสอดคลองกัน ผูสงสารและผูรับสาร
ควรเตรียมตัวและเตรียมการลวงหนา เพราะจะทําใหการสื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เปนไปตาม
วัตถุประสงคและสามารถแกไขไดทันทวงที หากจะเกิดอุปสรรค ที่จุดใดจุดหนึ่ง คํานึงถึงการใชทักษะ
เพราะภาษาเปนสัญลักษณที่มนุษยตกลงใชรวมกันในการ การสื่อความหมาย ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจใน
การสื่อสาร คูสื่อสารตองศึก ษาเรื่องการใชภาษา และสามารถใชภาษาใหเ หมาะสมกับ กาลเทศะ
บุคคล เนื้อหาของสาร และชองทางหรือสื่อ ที่ใชในการสื่อสาร และคํานึง ถึง ปฏิกิริยาตอบกลั บ
ตลอดเวลา ถือเปนการประเมินผลการสื่อสาร ที่จะทําใหคูสื่อสารรับรูผลของการสื่อสารวาประสบผลดี
ตรงตามวัตถุหรือไม ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอบกพรองใด เพื่อที่จะทําใหการสื่อสาร
เกิดผลตามที่ตองการ
โดยสรุปกลาวคือการสื่อสารเปนเรื่องจําเปนประการหนึ่งในการสรางความนาเชื่อถือ ผูที่
เข า รับ การสั ม ภาษณ ย อมประกอบทัก ษะในการสื่ อ สาร (communication skills) ทัศ นคติ
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(attitudes) เชิงบวกตอประเด็นนั้นๆ และตองมีระดับความรู (knowledge levels) ตอประเด็นที่
สื่อสาร เชนความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสินคาที่เกี่ยวของกับความงาม ทั้งนี้ยังรวมถึงการเขาใจถึง
ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio - culture systems) ซึ่งอาจระบุใหชัดเจนลงไปวา การเขาใจถึง
วัฒ นธรรมและสัง คมของกลุม ผูรับ สารนั้นๆ วามีรูปแบบวัฒ นธรรมแบบได ทั้งนี้ยังมีสิ่งที่เ รียกวา
วัฒ นธรรมยอย(sub culture) แยกยอยลงไปอีกเชน กลุมอาชีพตางๆ เชนกลุม นัก ขายซึ่ง จะมี
วัฒนธรรมยอยของกลุมเปนของตัวเองลงไปอีก
การสรางความนาเชื่อถือในตัวบุคคล
O’keefee (1990) ไดใหความหมายของความนาเชื่อถือเปนสิ่งจําเปนขององคการ ความ
นาเชื่อถือ (credibility) คือความตะหนักรับรูถึงความไววางใจ (trust) ของผูที่เราทํางานดวย รวมถึง
คุณความดี( Integrity) ของคนผูนั้น ซึ่งนิยามความหมายทั้งสองมีจุดเนนรวมกันที่สําคัญของความ
เชื่อถือ มั่น (confidence) และความไววางใจอัน เปนคุ ณสมบั ติและหลัก การพื้นฐานของความ
นาเชื่อถือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Ferguson(1999) ที่สรุปวาความนาเชื่อถือนั้นประกอบดวย
ความวางไววางใจ (trust) มีความสามารถ(competency) มีความสื่อสัตยและจริยธรรม (integrity
and ethical) และบุคลิกที่ดี (character) ดังนั้นความไววางใจจึงเปนจุดกําเนิดของความนาเชื่อถือ
นั้นเอง ดังนั้นความนาเชื่อถือจึงเปนองคประกอบสําคัญของการดําเนินธุรกิจดังกลาว
องคประกอบของความนาเชื่อถือ (credibility) มีดังนี้
องคประกอบแรก คือ ความนาเชื่อถือและความไววางใจ (Trust) เปนปจจัยที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางกันและกัน โดยจะยังคงอยูก็ตอเมื่อบุคคลมีความมั่นใจ ความไววางใจจะชวยลด
ความไมแนนอน ลดความเสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนอง
อยางทันทีทันใด (Ferguson, 1999) การที่ผูถูกสัมภาษณถูกผูสัมภาษณมองเปนคนที่นาเชื่อถือและมี
ความนาไววางใจ ซึ่งจะนํามาซึ่งผลทางบวก และมีโอกาสในการไดงานทําสูง ความไววางใจนั้นไมได
เกิดขึ้นมาอยางเลื่อนลอยหากแตมีฐานรองรับนั่นคือ พฤติกรรมและผลการกระทํา หากตองการใหคน
เชื่อมั่นควรเริ่มที่การกระทํา ไมวาจะเปนการพูดคุย ภาษากายตางๆความไววางใจจะเกิดขึ้นเองโดยไม
จํา เปน ต อ งเรี ยกร อ ง การที่ ค วามไว ว างใจจะเกิ ดขึ้ น ได นั้ น อาศั ย 2 องคป ระกอบคือ ความรู
ความสามารถ (competency) และ บุคลิกภาพ (character) ซึ่งเปนองคประกอบในการสรางความ
นาเชื่อถือเชนกัน
องคป ระกอบที่ส อง คือ ความรู ความสามารถ หรือ competence (บางที่ใชคําว า
knowledge & ability ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชคําวา competency) หมายความวา จะตองมีความรู
ความสามารถในเนื้องานสูง มีความรูในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายๆ สาขาเปนอยางดี เชน
ตําแหนงผูจัดการฝายขายควรมีความรูในการบริหารจัดการคน เนื่องจากเปนระดับผูจัดการ ควรมี
ความรูในการตอรอง รวมถึงมีความรูทางดานการขาย เปนตน พฤติกรรมที่มาจากความสามารถ เชน
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มีผลงานคุณภาพ โดยใชเวลาคิด ตระเตรียมการลวงหนา และสามารถสรางงานออกมาดวยคุณภาพที่
ดี ตรงตามกําหนดเวลาที่ไดสัญญาไว และตามตนทุน (งบประมาณ) ที่คิดไวลวงหนา การทํางานได
ตามเปาหมาย คือคนๆนั้น รูจักสิ่งที่ทําอยางแทจริง ไมมั่ว ถาทําไมไดก็จะบอกวาทําไมได หรือถาจะทํา
ใหไดจะตองมีอะไรเพิ่ม แตไมใชในความหมายของการตั้งเงื่อนไขตอรอง ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา
คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองและสิ่งที่ทําใหดียิ่งๆขึ้นไป ไมหยุดนิ่ง เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ
ตลอดเวลา เปลี่ยนเอาความผิดพลาดมาเปนประสบการณ มีความรับผิดชอบ ทั้งตนเองและผูที่รวมกัน
อยู ใครทําอะไร ไดรับสิ่งนั้น ผิดเปนผิด ชอบเปนชอบ ตลอดจนสื่อสารความคืบหนาของสิ่งที่ทําอยู ไม
หลบเลี่ยงความรับผิดชอบ ไมชี้นิ้ว เอาความดีใสตัว เอาความชั่วใสคนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยู
ลับหลัง
องคป ระกอบที่สาม คือ บุคลิกภาพ (character) คือสิ่ง ที่คนมองเห็นไดจ ากภายนอก
และพฤติกรรมภายในของแตละบุคคล (personality) ซึ่งรวมถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
และความรูสึกนึกคิดที่เปนของบุคคลนั้น อันสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยเฉพาะแตละ
คนคนซึ่งตางกันออกไป แตละคนก็จะมีบุคลิกแตกตางกันไปมากมายหลากหลาย แลวแตภาวะทางใจ
และภาวะทางกายของแตล ะบุคคล ทั้ง การเลี้ยงดู การศึก ษาและภาวะทางสัง คม รวมถึง ปจ จั ย
แวดลอ มอื่นๆอีก มากมาย ซึ่ง เปนรากฐานภายใตตัวบุ คคล เชน พูดตรง สื่อ สารกั บ ทุก คนอยา ง
ตรงไปตรงมา ไมปลอยใหใครหลงอยูในความเขาใจผิด คําวาตรงไปตรงมาหมายความวาชัดเจน ชอบก็
บอกวาชอบ ไมชอบก็บอกไมชอบ บุคลิกภาพมีผลตออาชีพ โดยคนจะมีการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของตนเอง ตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของ จอหน แอล ฮออลแลนด ที่กลาววา เมื่อเรา
เลือกอาชีพไดตรงกับบุคลิกภาพของเราแลว จะสงผลใหเราทํางานอยางมีความสุข ทํางานในอาชีพนั้น
ไดนานไมคิดจะเปลี่ยนงาน มีความคิดสรางสรรคในงานนั้นๆ เนื่องจากเปนงานที่เราถนัดและชอบ
โอกาสความกาวหนาในอาชีพจึงมีสูง มากกวาการทํางานในอาชีพที่เราไมถนัด ไมชอบหรือไมตรงกับ
บุคลิกภาพของเรา
องคประกอบที่สี่ คือ ความบูรณภาพ (integrity) หมายถึง การตั้งตนอยูบนความถูกตอง
(สุธี พนาวร, 2556)เชน ความมีศีลธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย ความตรงไปตรงมา
การไมโกง การไมเบียดบังผลประโยชนสวนรวมมาเปนของสวนตัว เปนตน จากพจนานุกรมออนไลน
Longdo Dict ไดใหความหมายวา คือ ความมีศีลธรรมจรรยา ความซื่อสัตย ความสมบูรณ ความ
แข็งแรง คงสภาวะปกติ โดยไดแปลเปนภาษาไทยวา ความบูรณภาพ
ในงานวิ จัย ชิ้น นี้ไ ดนํ าหลัก การ 4 ประการได แก ความไวว างใจ (trust) ความรู
ความสามารถ (competency) บุคลิกภาพ (character) และความบูรณภาพ (integrity) มาเปน
ประเด็นในการกําหนดคําถามกึ่งโครงสรางในการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อคนหากระบวนการสรางความ
นาเชื่อถือการผานสื่อสารของผูถูกสัมภาษณตําแหนงผูจัดการฝายขายขณะสัมภาษณงาน
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เสริมยศ ธรรมยศ (2554) ไดศึกษาเรื่องการสรางแบรนดบุคคลผานอินเตอรเน็ตพบวา
องคประกอบที่สําคัญในการสรางความนาเชื่อถือ มีดังนี้
ประการแรก คือ ความรู (knowledge) แสดงองคความรูความชํานาญที่ตัวเองสนใจ
การแสดงถึงความรูที่ลึกซึ้ง เชน นําความรูความเชี่ยวชาญไปสราง เชน นําความเชี่ยวชาญดานการ
ประกอบอาหารมานําเสนอนําจนไดกลายเปนพรีเซ็นเตอรที่ เกี่ยวของกับบริษัทอาหาร สุนันทา ปน
สุวรรณ (2554) ไดนําเสนอวา คุณสมบัติของพนักงานที่สงผลตอความนาเชื่อถือและการเขารับบริการ
นั้น ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ การตอบปญหาเฉพาะดานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ
เชน การตอบปญหาดานผิวเฉพาะบุคคล
ประการที่สอง คือ ประสบการณ (experience) ความชํานาญที่เกิดจากการบมเพาะ
และผานมาจากประสบการณจริงของการทํางาน ผูจัดการฝายขายผลิตภัณฑความงามดังกลาวจะมี
ความรูความเชี่ยวชาญในเฉพาะตําราหรือการทองจํามาจากตํารา แตผูจัดการฝายขายดานผลิตภัณฑ
เสริมความงามดังกลาวตองเคยผานประสบการณการขายมากอน เชนเคยเปนพนักงานขายผลิตภัณฑ
นั้นๆ ทั้งการขายปลีกและขายสง มีทักษะการขายรูเทคนิคของการขาย การโนมนาวใจผูซื้อผลิตภัณฑ
ดานความงาม ทั้งนี้บทบาทหนึ่งของตําแหนงผูจัดการฝายขายคือตองสามารถถายทอดเทคนิควิธีการ
ขายใหแกลกู ทีมได
ประการที่สาม คือ ตําแหนง (credentitive) องคป ระกอบหนึ่งที่สําคัญ ของการสราง
ความนาเชื่อถือ คือ ตําแหนง เชนเคยผานงานในตําแหนงหัวหนางานและบริหารงานทีมมาหรือไม
ตําแหนงงานที่เคยผานมาหรือกําลังทําอยูขณะปจจุบันจะชวยสงเสริมความนาเชื่อถือใหกับบุคคล
กระบวนการสรางความนาเชื่อขณะสัมภาษณงาน
ปจจัยที่มีผลตอการสัมภาษณงานและกระบวนการสรางความนาเชื่อถือในการสมัครงาน
Arvey AND Campion (1982) ไดทบทวนงานวิจัยและเสนอปจจัยที่สงผลและมีอิทธิพลการสําภาษณ
งานไว 3 ประการใหญๆ ดังนี้
ประการแรก คือ ปจจัยดานผูสมัครงาน (applicants) หมายถึง คุณลักษณะตางๆ ของ
ผูสมัครทั้งที่สังเกตไดจากภายนอกคือการสังเกตไดโดยตรงและจากภายในที่ไมอาจสังเกตได เชน อายุ
เชื้อชาติ เพศ ลักษณะบุคลิก ภาพ รูปรางหนาตา ภูมิห ลังดานการศึก ษา และประสบการณในการ
ทํางาน สวนลักษณะภายในเชน อาการลักษณะของจิตวิทยา พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทางวาจาและ
รางกาย ซึ่ง อาจเรียกรวมไดวา การใชอวัจ นะภาษาที่แสดงออก ซึ่ง ลัก ษณะเหลานี้อาจสง ผลทั้ง
ทางบวกและทางลบตอผูที่สมัคร เชนผูที่สัมภาษณอาจมทีอคติหรือความโนมเอียง หรือความเชื้อที่ไม
เหมาะสมแกคนบางเชื้อชาติหรือบางเพศ หรืออาจมีความชื่นชอบในลักษณะรูปรางหนาตา หรือนิยม
ชมชอบบางเพศ ประการที่สอง
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ประการที่สอง คือ ปจจัยดานผูสัมภาษณ (interviews) หมายถึง คุณลักษณะตางๆของผู
สัม ภาษณที่มีอิท ธิพลตอการรับ รู การคิดและการตัดสินในกระบวนการสัม ภาษณ เชน อายุ เพศ
ลักษณะทางจิตวิทยา เชื้อชาติ ประสบการณของผูสัมภาษณและประสบการณในการทํางานรวงถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวกับงานเปนตน ลักษณะตางๆเหลานี้ อาจสงผลและมีปฏิสัมพันธ
(interaction) กับคุณลักษณะของผูสมัครงาน จนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการประมวลผลการ
ตัดสินใจ เชน ผูสัมภาษณงานมีอคติที่ดีหรือไมดีตอผูสัมภาษณงานเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง อาจทําให
มองขามคุณสมบัติดานอื่นๆของผูสมัครงานก็เปนไปได ปจจัยประการที่สาม
ประการที่ ส าม คื อ ป จ จั ย ด า นสถานการณ (situation) หมายถึ ง ป จ จั ย บริ บ ท
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นกอนและระหวางการสัมภาษณ ซึ่งมีอิทธิพลทั้งตอตัวผูเขารับการสัมภาษณ
งาน อาทิเชนความตกต่ําของภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อัตราวางงานในขณะนั้นและอัตราตําแหนงงานที่
จะสามารถรับได หรือ สภาพแวดลอมของหองสัมภาษณซึ่ง ปจจัยเหลานี้อาจเอื้อหรือบั่นทอนใหเกิด
ความนาเชื่อถือของผูเขารับการสัมภาษณ ได
การเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณเพื่อสรางความนาเชื่อถือกอนลงสูสนามสัมภาษณงาน
จริงเพื่อเปนการเพิ่ม โอกาสใหแกผูสมัครงาน ในการหางานทําผูสมัครงานจะทําการเตรียมพรอม
เตรียมความพรอม ในเรื่องตางๆไดแก ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน รูจักตนเอง รูและเขาใจในงาน
สมัคร วิธีห าแหลงงาน การเตรียมเอกสาร วิธีสมัครงาน วิธีก รอกใบสมัคร การกรอกใบสมัครเปน
ภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติยอ (resume) การสัมภาษณงาน การทดสอบตาง ๆ
สมิท ธิ สมิท ธิไกร (2556) ไดแ นะนํากระบวนการสรางความนาเชื่อใหเ กิ ดขึ้นแก ผู
สัมภาษณงานโดยแนะสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทําคือ 1) อยาโตเถียงกับผูใหสัมภาษณ 2) อยางแสดง
ความลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ในประเด็นคําถามที่ขัดแยงระหวางลูกจางนายจาง 3) อยาแสดง
ความสนใจเปนพิเศษตอคาตอบแทนที่จ ะไดรับจากการเขาทํางานในตําแหนง นั้นๆ 4) อยาแสดง
อาการดูห มิ่ นผู ใ หสั ม ภาษณ 5) อยา ปลอ ยให ต นเองตกอยู ใ นคติ ความชอบส วนตน 6) อย า
วิพากษวิจารณ หรือพยามยามเสนอแนะใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการทํางาน 7) สนทนากับ
ผูปฏิบัติงานตอเมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนางานของพวกเขา 8) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับ
หัวหนางาน โดยเฉพาะศัพทเฉพาะทางเทคนิคที่ใชในงาน 9) ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการ
สัมภาษณเพื่อวิเคราะหงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้นอกจากภูมิหลังดังกลาวแลวยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณ
หรือไม การเตรียมขอมูลหรือเตรียมบทบาทที่รับผิดชอบในตําแหนงนั้นๆนัยวาเปนการประกอบสราง
ของผูเขารับการสัมภาษณเพื่อเปนการตอบคําถามใหโดนใจกรรมการมากที่สุด
จากงาน เอมอร ณรงค (2550) กลาวการสรางความนาเชื่อถือในการสัมภาษณงานจาก
บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในการไปสัมภาษณงาน บุคลิกภาพ คือ ภาพโดยรวมของบุคคลใดบุคคล
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หนึ่ง ที่แสดงออกมาใหเห็นทั้งดานการแตงกาย กิริยาทาทาง การพูด การเดิน อารมณ ความรูสึกนึก
คิด กอนจะไปสัมภาษณงานจึงตองสํารวจตรวจตรา บุคลิกภาพของตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพ การ
แตงกายใหเหมาะสม ฝกเดิน ฝกพูด คนควาหาความรู เรื่องการไปสัมภาษณงาน เรื่องงานในตําแหนง
ที่เขาจะรับ สิ่งเหลานี้จะสรางความมั่นใจใหตนเองมากขึ้น การแตงกายเปนการสรางความประทับใจ
ในเบื้องตนใหกับผูคนที่พบเห็นเรา เพราะการแตงกายจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพ และนิสัยใจคอ
ของคนๆนั้นวาเปนคนประเภทใด สะอาด หรือลุย หรือเปนคนเจาระเบียบ หรือดูดีตั้งแตหัวจรดเทา
ยิ่งการไปสัมภาษณงานในองคการใหญๆดวยแลว จะตองสนใจเรื่องบุคลิกภาพเปนพิเศษเพื่อใหดูดีกวา
คูแขงที่เขาสัมภาษณ การแตงกายสําหรับผูชายไมควรนุงกางเกงยีนสเพราะจะดูไมสุภาพ ใสกางเกงผา
สีดําหรือน้ําเงินเขม ใสเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูกไทดอยาพับแขนเด็ดขาด เพราะจะดูไมดี ตัดผมโกน
หนวดใหเรียบรอย ใสรองเทาหนังสีดําหรือน้ําตาลเขม ถุงเทาสีน้ําเงินเขมหรือสีดําไมควรใสถุงเทาสี
จัดๆใหเปนจุดเดนและไมควรใสรองเทากีฬาหรือรองเทาสานหรือรองเทาแตะเพราะจะดูไมถกู าลเทศะ
และแสดงถึงการแตงตัวไมเปน ไมเคารพสถานที่ เสื้อผาตองสะอาด รีดเรียบรอย ปราศจากกลิ่นอับ
ชื้น สําหรับผูหญิง แตงกายควรจะพิถีพิถันใหมาก อยาแตงกายในลักษณะที่มั่นใจจนเกินไป เชน ใส
เสื้อรัดรูป โชวหุน นุงกระโปรงสั้นจนเกินงามเพราะผูรับสมัครหรือผูสัมภาษณอาจมองวาหุนดี แตในใจ
อาจตําหนิวาที่นี่ไมใชเวทีเดินแบบของนางแบบ ไมเหมาะไมถูกกับกาลเทศะและอาจหมั่นไสดวยซ้ําไป
การแตงกายจึงควรใสเสื้อเชิ้ตสีเรียบๆ สวมทับดวยสูทสีดํา สีเทา หรือสีน้ําเงินเขม เปนสูทเขารูปแบบ
เกๆไมใชสูทตัวโครงๆ กระโปรงสีเดียวกับเสื้อหรือถาสวมกระโปรงสีเขมสูทเขารูปสีออนก็ได เสื้อผาจะ
เปนสวนสําคัญที่จะชวยเนนใหบุคลิกภาพดูดี รองเทายิ่งสําคัญมากที่จะสงเสริมหรือทําลายบุคลิกภาพ
เพราะเวลาคนมองเขาจะมองตั้งแตศีรษะจรดเทา ดังนั้นรองเทาประเภทเปลือยสนหรือสีสันสดใสที่มี
อยูใหเก็บใสกลองเอาไวกอน เปลี่ยนมาสวมรองเทาหุมสนปดนิ้วเทาสีดําจะสุภาพกวา และไมควรใสสงู
มาก เดี๋ยวนี้รองเทาแบบเรียบๆแตมีสไตลมีขายมากมาย ลองเลือกหามาสวมใสดู รองเทาจะเปนสวน
ที่ทําใหคุณมีบุคลิกภาพที่ดี กระเปาถือควรเลือกประเภทที่ไมใชแฟชั่นหรือใบใหญจนเกินไปเพราะจะ
ทําใหเกะกะไมคลองตัว โทนกระเปาสีขรึมจะชวยสงเสริมใหบุคลิกดูนาเชื่อถือ เสื้อผา รองเทา กระเปา
เครื่องประดับ เขาชุดกันแลว สิ่งที่ลืมไมไดและสําคัญมากคือทรงผม วันที่จะไปสัม ภาษณงานควร
ลงทุนทําผมใหดูดี เปนธรรมชาติไมใชตั้งกระบังยกสูง หรือยีผม หรือทําผมทรงนางงามเพราะผมที่รับ
กับใบหนาจะทําใหคุณดูสดใส สวยขึ้น บุคลิกดีขึ้น การแตงหนาแคแตงออนๆหามแตงเขมเด็ดขาด
เพราะคุณไมไดไปเลนละคร หรือออกงานกลางคืน น้ําหอมไมจําเปนไมตองใส เพราะถาผูสัมภาษณ
งานแพกลิ่นแทนที่จะไดงานกลับเสียโอกาสไปเปลา ๆ
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ขอควรปฏิบัติในการสัมภาษณงาน
เมื่อจะไปสัมภาษณงานที่ใดควรศึกษารายละเอียดของบริษัทกอนเขารับการสัมภาษณ
เพื่อจะไดมีเรื่องสนทนาและแสดงถึงความสนใจที่ควรมีตอบริษัท ศึกษาเสนทางการเดินทางใหดีเพื่อ
จะไดไมไปสาย ไปรอกอนเวลาสัมภาษณอยางนอย 15 นาที โดยนั่งรอใหเรียบรอยแสดงความสํารวม
ถามีเหตุสุดวิสัย ไปตามนัดไมไดตองรีบโทรศัพทขอโทษบอกถึงสาเหตุและขอเลื่อนนัดสัมภาษณ ถา
ประตูหองสัมภาษณปดควรเคาะประตูกอนเขาหอง และกลาวขออนุญาต การนั่งระวังอยาลากเกาอี้ให
มีเสียงดังควรยิ้มใหผูสัมภาษณ ทักทายดวยการสวัสดีและไหว ขณะสัมภาษณควรมองหนาผูสัมภาษณ
ดวยดวงตาเปนมิตร ไมควรหลบตา มองนอกหนาตาง มองโตะ หรือแสดงอาการเขินอาย ไมนั่งไขว
หาง การพูดจาตองชัดเจน เปนธรรมชาติ และมั่นใจ แสดงกิริยา วาจาสุภาพ ออนนอม ขณะตอบ
คําถาม บางครั้งถาผูสัมภาษณอาจตั้งใจใหโกรธหรือใชคําพูดไมดีเพื่อดูอารมณของผูสมัครงาน ตอง
ระวังตรงนี้ดวย ดังนั้นการรักษาอารมณจึงสําคัญ ผูสมัครงานตองเตรียมตัวรับสถานการณแบบนี้ไว
ลวงหนา อยาลืมวา การพูดจาออนนอมจะเปนการสรางเสนหใหแกผูถูกสัมภาษณงานและเปนการ
สรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงานอีกทางหนึ่ง
คําถามที่พบบอย คําถามแรก คือ ทําไมคุณจึงอยากทํางานที่นี่ การที่จะทํางานที่ไหนก็
ตาม ผูสัมภาษณจะตองถามความเปนมาวาทําไมผูสมัครจึงตองการที่จะทํางานในบริษัทของเคา และ
คําถามนี้ก็เปนสิ่งที่ผูสมัครควรทราบควรจะรูถึงเหตุผลอยางแทจริง ไมใชตอบไปแบบไมทราบเหตุผล
เชน ผูสมัครอาจจะตอบวา "ดิฉันมีความสนใจในระบบการทํางานของที่นี่มาก และก็ทราบมาวาทาง
บริษัท ไดเปดโอกาสใหพนักงานทุกคน ไดแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่คะ และดิฉันยังทราบมา
อีกวา ที่บริษัทรับฟงขอเสนอ ของพนักงานทุกคน และพรอมจะแกไขถาขอเสนอนั้นจะสามารถพัฒนา
ใหบริษัทใหมีความมั่นคง และหนาเชื่อถือยิ่งขึ้นคะ"
คําถามที่สอง คือ ทําไมคุณถึงออกจากงานที่เคยทําอยู คําถามนี้งายมากสําหรับผูสมัครที่
ยังไมเคยทํางานมากอน แตจะเปนคําถามที่ ยากมากสําหรับคนที่เคยมีประสบการณ ในการทํางาน
มาแลว และเปนคําถามที่ตรงประเด็นมาก เพราะหากผูสมัครพอใจตองานที่ทําอยู ผูสมัครคงไมตองหา
งานใหม คําถามนี้จึงเปนคําถามที่ผูสมัครตอง เตรียมตัวอยางมากเลยทีเดียว ตัวอยางเชน "ผมอยากจะ
เรียนรูถึงงานสายใหมที่นาจะเหมาะสมกับตัวผม มากกวาที่ผมเคยทําอยูครับ และผมคิดวางานที่นี้
เหมาะสมกับผม และผมพรอมที่จะทํางาน ตรงนี้มากที่สุด" และที่สําคัญผูสมัครงานหามนําขอเสียของ
บริษัทเกามาพูดเด็ดขาด เพราะสิ่งนั้นอาจทําใหคะแนนแหงความเชื่อถือของคุณลดลงก็ได
คําถามที่สาม คือ ลองเลาประวัติของคุณแบบยอๆ การที่จะทํางานรวมกันไดนั้น สิ่ง ที่
สําคัญก็จะเปนเรื่องของขอมูลสวนตัว ประวัติความเปนมา ที่สามารถบงบอกถึงนิสัยใจคอของผูสมัคร
ได และสามารถบอกถึงความเหมาะสมกับงานดานนี้ของผูสมัคร ในการตอบคําถามจึงควรอยูในแง
ของการทํางาน บุคลิกภาพสวนตัว และแงคิดของชีวิตบางนิดหนอย ผูสมัครไมควรจะเลาประวัติชีวิต
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ของตัวเองใหมากเกินไป เพราะการพูดมากเกินไปอาจจะทําใหเกิดผลเสียแกตัวผูสมัครเอง เชน " ผม
เปนคนเคารพเวลาไมชอบใหใครรอ เพราะฉะนั้นเวลาในการทํางานของผมจะตรงตอเวลาเสมอ แตผม
ก็มีขอเสียนะครับ คือเวลาที่ผมรอใครแลวคนคนนั้นไมมาสักที ผมก็มักจะควบคุมอารมณของตัวเองไม
คอยได ทั้ง ๆ ที่ เ หตุผ ลของเคาเปนเหตุผ ลที่นาฟง มากก็ตาม และตอนนี้ผ มกําลัง หาวิธีเ พื่อแกไ ข
ขอบกพรองของผมอยูครับ”
คําถามที่สี่ คือ คุณคิดจะทําอะไรใหกับบริษัทมากที่สุด คําถามนี้จะทําใหผูสมัครบอกถึง
ความสามารถของผูสมัครที่จะทําใหกับบริษัทไดมากนอยแคไหน ในการบอกถึงคุณสมบั ติที่ผูสมัคร
สามารถทําไดนั้น ไมถือวาเปนการโออวดวาผูสมัครเกงแตอยางไร แตสิ่งที่ผูสมัครพูดนั้น จะสามารถ
สรางน้ําหนักในการตอบคําถามใหแกผูสมัครไดได
คําถามที่หา คือ จะมีปญหาอะไรไหมหากตองทํางานลวงเวลา ผูสมัครบางทานเมื่อเจอ
คําถามนี้เขาก็ทําใหเกิดอาการตกใจ เพราะคงไมมีใครตองการทํางานลวงเวลาโดยไมไดคาตอบแทน
เพิ่ม ฉะนั้นในการตอบคํ าถามนี้ผูส มัครควรจะกลาวถึง ความพรอมในการทํางานลวงเวลาเสมอ
ถึงแมวาคาตอบแทนอาจจะนอยมากหรือในการทํางานลวงเวลาจะไปตรงกับ ตารางนัดสําคัญกับคน
พิเศษของผูสมัครก็ตาม "เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ ผมก็พรอมจะทํางานลวงเวลาเสมอ"
คําถามที่หก คือ เรื่องทั่วๆ ไปในการสัมภาษณคุณอาจจะตองพูดถึง เรื่องปจจุบัน ไมวา
จะเปน ขาวทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และคานิยม ที่เกิดขึ้นในเวลานั้น เปนขาว หนังสือพิมพ
คําถามนี้จะแสดงใหเห็นวาคุณใหความสนใจกับขาวสาร บานเมืองเพียงใด สามารถพูดคุยไดทุกเรื่อง ที่
เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน การทราบขอมูลเหลานี้อาจทําใหคะแนนการสัมภาษณของคุณเพิ่มขึ้นมาก็
ได
คําถามที่เจ็ดคือ ความใฝฝนและโครงการในอนาคต เปนการพิจารณาถึง ความเอาจริง
เอาจังของผูสมัครเพราะหากผูสมัครสามารถบอกถึง ทิศทางในอนาคตได นั่นก็แสดงวาผูสมัครสามารถ
รับ ผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี เนื่องจากการที่ผูส มัครมีก ารวางแผนอนาคตที่ไม
สามารถรูไดไดอยางเปนระบบแสดงใหเห็นถึงระบบการวางแผนที่เปนระบบในการทํางานเชนกัน
คําถามที่แปดคือ คุณมีงานอดิเรกอะไรไหม คําถามในขอนี้จะเจาะประเด็นวาผูสมัครรูจัก
แบงเวลาของผูสมัครใหเกิดประโยชน มากนอยแคไหน และแสดงใหเห็นถึงบุคลิกของผูสมัครวาเปน
คนอยางไร ราเริง เปดเผย หรือเก็บตัว เชน ถาผูสมัครตอบวาชอบอานหนังสือ ผูสมัครอาจจะถูกถาม
ตอวาหนังสือเลมลาสุดที่คุณอานคือเรื่องอะไร และอาจใหผูสมัครวิจารณถึงหนังสือเลมนั้น ในการถาม
คําถามนี้ยัง สามารถไดรูถึง ความละเอียดออนของผูส มัคร การรูจักสัง เกต การมีป ฏิภาณไหวพริบ
กระทั่งการใชชีวิตรวมกับคนอื่นๆ อีกดวย
คําถามที่เกา คือ คุณตองการเงินเดือนเทาไหร เปนเรื่องที่ยากมากในการตอบคําถามนี้ถา
หาก วางานที่ไปสมัครระบุเงินเดือนไวแลวก็เกิดความสบายใจขึ้น แตถาไมไดระบุถึงอัตราคาจางก็ยาก
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ที่จะเอยปาก ทางที่ดีผูสมัครควรตอบตามอัตราเงินเดือนที่คนทั่วไปไดรับกัน เชน อาจจะถามเพื่อนที่
ทํางานเหมือนกับตําแหนงที่สมัคร หรือตอบตามเงินเดือนราชการที่ทราบ แตถาหากผูสัมภาษณเสนอ
เงินเดือนมาสูงหรือต่ํากวาอัตราที่ผูสมัครรู ผูสมัครก็อยาพึ่งตอบตกลง ผูสมัครอาจจะขอเวลาในการ
พิจารณาสัก ๓ วัน แลวคอยใหคําตอบ เพราะถาเกิดผูสมัครตอบตกลงไป และมาขอเพิ่มหลังจากนั้น
จะเหมือนกับวาผูสมัครเปนคนโลเล ไมนาเชื่อถือก็ได
คําถามที่สิบ คือ คุณมีขอสงสัยอะไรอีกไหมหรือมีอะไรจะสอบถามไหม คําถามนี้ก็บง
บอกวาการสัมภาษณไดสิ้นสุดลง แตในการตอบคําถามขอสุดทายนี้ จะตอบอยางไร เพื่อที่จะแสดงวา
เราไมเปนคนไมฉลาดออกมา เชน ผูสมัครอาจถามย้ํา เรื่องเวลาการทํางานก็ได "ผมอยากทราบเวลาที่
แนนอน ในการทํางานของผมครับ" หรืออาจจะถามในเรื่องผลวัฒนธรรมองคการ “ผมอยากทราบ
วัฒนธรรมของที่บริษัทครับพอดีผมเคยทํางานแตในบริษัทที่มีผูบริหารเปนชาวญี่ปุน” ทั้งนี้ผูสมัครควร
คิดคําถามไปตั้งแตกอนเขาสัมภาษณ การที่ไมถามอะไรเลยอยากทําใหผูสัมภาษณคิดวาผูสมัครไมมี
ความอยากรู ไมมีความสนใจในงานหรือไม อยากมีงานทําแตเพียงอยางเดียว
ศิลปะในการพูดในการสัมภาษณงาน
การพูดในการสัม ภาษณงานเปนสวนสําคัญ ที่สุด ถาเตรียมตัวทุกอยางแลวบุคลิกภาพ
ภายนอกดีหมด แตพูดไมมีเสนห ไมไดเรื่อง โอกาสที่นายจางจะตัดสินใจรับเขาทํางานคงริบหรี่ (เอมอร
ณรงค, 2553) ดังนั้น การพูดจึงตองคํานึงถึงเรื่องเหลานี้ดวย ดังนี้
ประการแรก คือ น้ําเสียง เสียงดังฟงชัดแตไมดังจนเกินไป พอไดยินไมอูอี้ในลําคอ บางคนพูด
เสียงอยูในลําคอจนฟงไมคอยรูเรื่อง
ประการที่สอง คือ จังหวะในการพูดอยาชาจนเกินไป ดังนั้นจึงตองตั้งใจฟงคําถามมีสติ
อยูตลอดเวลา การเตรียมตัวมาดีจะทําใหเกิดความมั่นใจ และตอบคําถามไดรวดเร็ว
ประการที่ส าม คือ การใชคํา “เออ อา แบบวา แลวก็” ตองระวังเพราะจะทําใหนา
รําคาญ ถาใครรูตัววาติดตองฝกและระวังคําพูดเหลานี้ อยาใชภาษาวัยรุน ไมพูดคําแสลงและไมพูด
ไทยคําอังกฤษคํา จะนาหมั่นไสมากกวานารัก
ประการที่สี่ คือ การพูดมากเกินไปอธิบายมากเกินไปก็ไมดี จึงควรตอบสั้นๆ ใชถอยคํา
กะทัดรัดภาษาเขางายๆ ในการสนทนา
ประการที่ ห า คื อ ใช คํ า พู ด ที่ ส ร า งความน า เชื่ อ ถื อ อย า โกหกเพราะผู สั ม ภาษณ มี
ประสบการณมากกวาอยูแลว อยาทําใหผูสัมภาษณคิดวาเรื่องแคนี้ยังโกหก จะไววางใจรับเขามา
ทํางานไดอยางไร
ประการที่หก คือ ถาผูสัมภาษณพูดวาคุณมีประสบการณนอย ผูถูกสัมภาษณควรบอก
ความสามารถพิเศษวาเคยทํากิจกรรมอะไรบางสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยการทํากิจกรรมฝกใหผูถูก
สั ม ภาษณ เ ป น คนรั บ ผิ ด ชอบและมี แ นวคิ ด ในการทํ า งานอย า งไรบ า งถึ ง แม ว า กิ จ กรรมที่ ทํ า
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ประสบการณที่ผานมาจะไมเกี่ยวกับงานที่เขาจะรับเลยก็ตามแตก็แสดงใหเห็นวาระหวางเรียนแตการ
ทํากิจกรรมดวยดีกวานั่งเฉยๆ ทําใหรูสึกอึดอัด
ประการที่เจ็ด คือ ในกรณีที่มีการติงวาเรียนอยางเดียวไมรวมกิจกรรมเลยก็อาจพูดวา
การเรียนตองทํารายงาน สงงานตรงเวลา ตองคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากการเรียนในหอง ทําใหมี
ประสบการณจากการคนควา ผูถูกสัมภาษณอาจยกตัวอยางงานสําคัญๆที่เปนงานชิ้นโบวแดงที่ไดรับ
คําชมเชยจากครูอาจารยมาอางอิงในการตอบการสัมภาษณก็ได
ประการที่แปด คือ ถาผลการเรียนต่ําเกรดไมดีก็อาจพูดวา การที่เกรดไมสูง แตผูถูก
สัมภาษณก็มีประสบการณนอกหองเรียน จากการทํากิจกรรมตางๆและยังตองทํางานพิเศษไปดวย
เรียนดวย เพื่อหาเงินเปนคาใชจาย คาอาหาร ใชจายในการดํารงชีวิต เปนการแบงเบาภาระพอแม
และยังมีประสบการณในการทํางานพิเศษ ทําใหรูจักรับผิดชอบ อดทน เปนตน
ประการที่เกา คือ ในกรณีที่ถูก ติงวาอายุนอยเกินไปสําหรับงานในตํา แหนงที่รับ ผูถูก
สัมภาษณอาจอธิบายวา ตัวผูถูกสัมภาษณเองมีดีอะไรบางเชน มีความคิดใหมๆ จากการเรียนรูใน
มหาวิทยาลัยหรือจากประสบการณนอกหองเรียนหรือยินดีรับเงินเดือนนอยกวาผูที่มีประสบการณ
และจะทํางานใหเต็มที่ เปนตน
จากที่กลาวขางตนเปนแนวคิดเบือ้ งตนในการสรางบุคลิกภาพที่ดี และเปนศิลปะการพูด
บางสวนในการสัมภาษณงาน เพื่อการสรางความนาเชื่อใหแกผูถูกสัมภาษณ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับสมรรถนะและความสามารถ (Competency)
ความหมายของสมรรถนะและความจําเปน (Competency)
ความหมายของสมรรถนะ
มีการใหความหมายของสมรรถนะไวหลายนัย ดังจะยกตัวอยางการใหความหมายของ
นักวิชาการบางทาน ดังนี้
สก็อต บี พารี (Scott B. Parry, n.d.) นิยามคําวาสมรรถนะวาคือ กลุมของความรู
(knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองาน
หลักของตําแหนงงานหนึ่งๆโดยกลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของ
ตําแหนง งานนั้นๆ และสามารถวัด ผลเที ยบกับ มาตรฐานที่ เ ปนที่ ยอมรั บ และเปน สิ่ง ที่ส ามารถ
เสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2004: 48)
Clark (1998) กลาววา สมรรถนะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการไดแก
ประการแรกคือ ความรู ประการที่สองคือทักษะ และประการสุดทาย ความสามารถ ซึ่งสิ่งที่สามารถ
สังเกตไดหรือสามารถวัดไดสวนความรูความสามารถเหลานี้จะตองแยกออกจากผูที่สามารถปฏิบตั งิ าน
ไดทั่วไปและผูที่สามารถปฏิบัติงานไดดีเลิศ
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Boyatzis (1982) กลาววา สมรรถนะคือกลุมของความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคลซึ่ง
กําหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบรรลุถึงความตองการของงานภายใตปจจัยสภาพแวดลอมของ
องคการและทําใหคนมุงมั่นไปสูผลลัพธที่ตองการ
Mcshane and Glinow (2000) กลาววา สมรรถนะหมายถึง ความสามารถที่มีอยูในตัว
ของบุคคล ความรูทักษะที่เกิดจากการเรียนรู รวมถึงคานิยม บุคลิกภาพและคุณลักษณะอื่นๆซึ่งจะ
เห็นไดจากพฤติกรรมที่แสดงออก
แมคเคิลแลนด กลาววา สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่ง
สามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตน
รับผิดชอบ
อานนท ศัก ดิ์วรวิชญ (2547: 61)ไดส รุป คํานิยามของสมรรถนะไววา สมรรถนะ คือ
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติตางๆอันไดแก คานิ ยม
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสม
กับองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถจําแนกไดวาผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตอง
มีคุณลักษณะเดนๆอะไร หรือลักษณะสําคัญๆอะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุที่ทํางานแลว
ไมประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เปนตน
ผูวิจัยสรุปประเด็นคํานิยามของสมรรถนะไดวา สมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคล
ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติตางๆอันไดแก คานิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ
คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสมกับองคการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตองสามารถจําแนกไดวาผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตองมีคุณลักษณะเดนๆ
อะไร หรื อ ลัก ษณะสํ า คั ญ ๆอะไรบ า ง หรื อ กล า วอีก นั ย หนึ่ ง คื อ สาเหตุ ที่ ทํ างานแล ว ไมป ระสบ
ความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เปนตน
แนวคิดของ McClelland (1993) ไดอธิบายคุณลักษณะ (characteristic)ของคนวา
เปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง (iceberg) กลาวคือสิ่งที่อยูเบื้องหลังและสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของบุคคลแตละคน เปรียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ลอยอยูเหนือน้ําและ
สวนที่อยูใตผิวน้ํา
สวนแรก คือ สวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา เปนสวนที่มองเห็น และสามารพัฒนาไดงาย ไดแก
ความรู (knowledge) ทักษะตางๆ (skills) ที่แตละบุคคลมี อยางแรกคือ ความรู (knowledge) เปน
กระบวนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของขอเท็จจริง หลักการ และแนวคิดเฉพาะดาน เพื่อ
นําไปสูฐานความรูที่บุคคลมีในสาขาตางๆ และอยางที่สองคือ ทักษะตางๆ (skills) เปนความเชี่ยวชาญ
ชํานาญพิเศษในดานตางๆ ที่บุคคลรูและสามารถทําไดเปนอยางดี

42
สวนที่ส อง คือ สวนที่อยูใตผิวน้ํา เปนส วนที่ใหญก วาและมองเห็นไดยาก ซึ่งสงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลแตละคนเปนอยางมาก อีกทั้งยังเปนสวนที่พัฒนาไดยาก ไดแก
แรงผลัก ดันเบื้องลึก (motives) ลัก ษณะนิสัย (traits) ภาพลักษณของตนเอง (self-image) และ
บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (social role)
แรงผลักดันเบื้องลึก (motives) คือ พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ซึ่ง
สงผลกระทบตอการกระทําของบุคคลนั้น
ลักษณะนิสัย (traits) คือ ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เปนพฤติกรรมถาวร เปนความ
เคยชิน หรือพฤติกรรมซ้ําๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่กําหนดวิธีการปฏิบัติ หรือการตอบสนองอยาง
คงที่
ภาพลักษณของตนเอง (self-image) คือความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ คุณคาที่ทํา
ใหคิดและสนใจในสิ่งที่ทําอยู ซึ่งเปนภาพลักษณที่บุคคลมองตนเองวาเปนอยางไร
บทบาทที่แสดงออกตอสัง คม (social role) เปนบทบาทที่แตล ะบุคคลแสดงออกตอ
บุคคลอื่น และตองการสื่อใหบุคคลอื่นในสังคมเห็นวาตนเองมีบทบาทอยางไร

ภาพที่ 2 ความสั ม พันธร ะหวางความแตกตางระหวางบุคคลที่แสดงในรูป ของภูเ ขาน้ํ าแข็ง กั บ
สมรรถนะและผลงาน
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จากภาพแสดงใหเห็นวา ความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล
ทําใหบุคคลมีสมรรถนะในรูปแบบตางๆ และสมรรถนะตางๆ มีความสัมพันธกับผลงานของบุคคล
ประเภทของสมรรถนะ
สมรรถนะของบุคลากร (employee competency) สามารถจําแนกไดเ ปน 3
ประเภทดวยกันคือ ประเภทแรก คือ สมรรถนะหลัก (core competency) คือสมรรถนะที่บุคลากร
ในองคการจําเปนตองมีเหมือนกันทุกคน ไมวาจะอยูในสายงานใดหรือระดับตําแหนงใดก็ตาม
ประเภทที่สอง คือ สมรรถนะตามสายงาน (function competency) คือ สมรรถนะที่
เปนความรู ความสามารถ ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามสายงานหนึ่งๆ เชน ผูที่ทํางานอยูใน
แผนกการตลาดก็จําเปนตองมีสมรรถนะของสายงานการตลาด สวนผูที่ทํางานอยูในแผนกบัญชีและ
การเงินก็จําเปนตองมีสมรรถนะของสายงานบัญชีและการเงิน เปนตน เพราะฉะนั้นบุคลากรแตละคน
จะตองมีสมรรถนะ 2 ประเภท ซึ่งประกอบดวนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสายงาน
ประเภทที่ ส าม คือ สมรรถนะตามบทบาท (role competency) คือ สมรรถนะที่
บุคลากรในระดับบริหารจําเปนตองมี เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่และบทบาทการเปนผูบริหารได
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด องคการบางแหงอาจเรียกสมรรถนะประเภทนี้วา “สมรรถนะเชิงการ
จัดการ (management competency) ” ภาพที่ 2.3 แสดงตัวอยางสมรรถนะตามบทบาทที่จําเปน
สําหรับตําแหนงงานระดับตางๆ ของบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
ตารางที่ 1 ตัวอยางสมรรถนะตามบทบาทที่จําเปนสําหรับตําแหนงงานระดับตางๆ
สมรรถนะตามบทบาท
การคิดเชิงกลยุทธ
การบริหารความเลี่ยนแปลง
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
ก า ร ป รั บ ตั ว ต อ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลง
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การสอนงาน
ความเปนผูนํา

ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการฝาย




หัวหนาแผนก
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กลาวโดยสรุปสมรรถนะคือ บุคลิกหรือความสามารถของบุคคลที่ซอนอยู ซึ่งดูไดจาก
ความรูทักษะ ทัศนคติ สิ่งเหลานี้เกิดจากการเรียนรู ฝกฝนหรือความช่ําชองจากการปฏิบัติจริง ซึ่ง
สมรรถนะสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมการแสดงออกและบุคลิกภาพ ซึ่งสมรรถนะเหลานี้จะทําให
ผูป ฏิบัติงานสามารถนําพาองคก ารไปสูเ ปาหมายของความสําเร็จและบรรลุถึง วัตถุป ระสงคของ
องคการได
ความจําเปนของการใชสมรรถนะในการคัดสรรหาบุคคล
ความจําเปนยุคใหมในการคัดสรรบุคคลเขาทํางานคือการพิจารณาถึงองคประกอบดาน
สมรรถนะเขามาประกอบดวย ซึ่งชูชัย สมิทธิไกร ได (2556) ระบุถึงความสําคัญของสมรรถนะที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงานและองคกรไวไดนี้
ประการแรก คือ สมรรถนะชวยใหองคการสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีและ
เหมาะสมทั้งดานความรู ทักษะและความสามารถ ตลอกจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะชวยให
การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่องคกรตองการ
ประการที่สอง คือ สมรรถนะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรูความสามารถของ
ตนวา อยูในระดับใด และหากตองการที่จะพัฒนาควรจะสงเสริมพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบาง ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดการเรียนรูตัวเองมากขึ้น
ประการที่สาม คือ สมรรถนะนําไปสูการฝกอบรมพนักงานในองคกร
ประการที่ สี่ คื อ สมรรถนะจะเป น ตั ว ช ว ยสนั บ สนุ นตั ว ชี้ วั ด หลั ก ของผลงาน (Key
Performance Indicators: KPIs) บรรลุเปาหมาย เพราะสมรรถนะจะเปนตัวบงชี้ไดวา ถาตองการ
บรรลุวัตถุประสงคตัวชี้วัดดังกลาวแลว องคการหรือบุคคลตองใชสมรรถนะตัวใดเปนขอชี้วัด
ประการที่หา คือ สมรรถนะจะเปนขอปองกันใหผลงานที่เกิดขึ้น เปนเพียงความบังเอิญ
หรือโชคชะตา เพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน ยอดขายของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นกวาเปาหมายที่กําหนด
ทั้งที่พนักงานคนนั้นไมคอยตั้งใจทํางานหนัก แตความตองการของตลาดในขณะนั้นเพิ่มสูงขึ้น จึง ทํา
ใหยอดการขายเพิ่มสูงขึ้นเทานั้นเอง โดยไมใชความสามารถของพนักงานคนนั้น ซึ่งหากมีการใชการ
วัดสมรรถนะแลว จะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนนั้นประสบผลสําเร็จเพราะโชคชวยหรือ
ความสามารถของเขาเอง
ประการที่หก คือ สมรรถนะจะชวยหลอหลอมสมรรถนะขององคการใหประสบผลสําเร็จ
เร็วยิ่งขึ้น เพราะถาหากพนักงานทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองใหเขากับมาตรฐานที่องคการกําหนด
ไดตลอดเวลาแลว ในระยะยาวก็สามารถที่จะสงผลใหเกิดเปนสมรรถนะขององคกรนั้นๆ เชน เปน
องคการแหงการคิดสรางสรรคเพราะทุกคนในองคการมีสมรรถนะเรื่องกามรคิดสรางสรรค (creative
thinking)
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องคประกอบของสมรรถนะ
หลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนดมี 5 สวนดังนี้
ความรู (knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ
เชน ความรูดานเครื่องยนต เปนตน
ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร
ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะที่เกิดไดนั้นมาจากพื้นฐานทางความรูและสามารถปฏิบัติ
ไดอยางแคลวคลองวองไว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน
บุคลิก ลัก ษณะประจําตัวของบุคคล (traits) เปนสิ่ง ที่อธิบ ายถึงบุคคลนั้น เชน คนที่
นาเชื่อถือและไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน
แรงจูง ใจ/ เจตคติ (motives/ attitude) เปนแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน
ทั้งนี้สมรรถภาพในตัวบุคคลที่เปนสมรรถนะที่ทําใหเกิดความแตกตาง (Differentiating
competencies) จะเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีผลการทํางานที่ดีกวาหรือสูงกวามาตรฐาน สูงกวาคน
ทั่วไปจึงทําใหเกิดผลสําเร็จที่แตกตางกันผูที่มีสมรรถนะบุคคลที่แตกตางเหลานี้ลวนเปนที่ตองการของ
องคการตางๆ
ประเภทของสมรรถนะ
สมรรถนะสามารถจํ าแนกได เ ป น 5 ประเภทคือ สมรรถนะสว นบุ คคล (personal
competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แตล ะคนมี เปนความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไมสามารถ
ลอกเลียนแบบได เชน การตอสูปองกันตัวของ จา พนม นัก แสดงชื่อดังในหนัง เรื่อง “ตม ยํากุง ”
ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เปนตน ลักษณะเหลานี้ยากที่จะเลียนแบบ
หรือตองมีความพยายามสูงมาก
สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการ
ทํางานในตําแหนงหรือบทบาทเฉพาะตัว เชน อาชีพนักสํารวจ ก็ตองมีความสามารถในการวิเคราะห
ตัวเลข การคิดคํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เปนตน
สมรรถนะองคก าร (organization competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองคการนั้นเทานั้น เชน บริษัทเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่มีความสามารถใน
การผลิตเครื่องใช ไฟฟา หรือบริษัท ฟอรด (มอเตอร ) จํากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต
บริษัทเนชั่นมีเดีย มีสมรรถนะดานสื่อสารมวลชน บริษัทมิสทีน มีสมรรถนะดานเครื่องสําอางเปนตน
หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จํากัด มีความสามารถในการผลิตสี เปนตน
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สมรรถนะหลัก (core competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญที่บุคคลตองมีหรือ
ตองทําเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว เชน พนักงานเลขานุการสํานักงานตองมีสมรรถนะหลัก
คือ การใชคอมพิวเตอรได ติดตอประสานงานไดดี เปนตน หรือ ผูจัดการบริษัท ตองมีสมรรถนะหลัก
คือ การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการทํางานเปนทีม เปนตน
สมรรถนะในงาน (functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี
ตามหน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตํ า แหน ง หน า ที่ อ าจเหมื อ น แต ค วามสามารถตามหน า ที่ ต า งกั น เช น
ขาราชการตํารวจเหมือนกัน แตมีความสามารถตางกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน
บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เปนตน
การกําหนดสมรรถนะ
แนวคิดเรื่องความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะมีความแตกตางหลากหลายและ
การกํ า หนดสมรรถนะเป น สิ่ ง จํ า เป น ในแต ล ะตํ า แหน ง งานเพื่ อ ไว ยึ ด เป น ต น แบบของความรู
ความสามารถในแตละตําแหนงซึ่งมีความแตกตางกัน การกําหนดสมรรถนะ หรือการสรางรูปแบบ
สมรรถนะ (competency model) สามารถกําหนดไดดังนี้ (อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 2547: สุกัญญา
รัศมีธรรมโชติ, 2004)
ในการกําหนดสมรรถนะจะเริ่มจากการนําวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) คานิยม
(values) ขององคการมาเปนแนวทางในการกําหนดสมรรถนะ ดังแผนภาพ
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พันธะกิจ
วิสัยทัศน
คานิยม

สมรรถนะ
ของงาน
(Job Competency)

ยุทธศาสตรองคการ
สมรรถนะหลัก(Core
Competency)
สมรรถนะหนาที่
(Functional Competency)
สมรรถนะสวนบุคคล
(Personal Competency)

ภาพที่ 3 การกําหนดสมรรถนะ
จากภาพจะเห็นความสอดคลองไปในทิศทางที่ตอเนื่องกันของสมรรถนะที่จะชวยใหงาน
เปนไปดวยดี (alignment) ซึ่งเริ่มจาก วิสัยทัศน พันธกิจหรือคานิยม สูเปาหมายขององคการ มา
กําหนดเปนกลยุทธขององคการ จากนั้นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของ
องคการมีอะไรบาง ใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันใหบรรลุเปาหมายขององคการ
แนวคิดทฤษฎีการขาย (Sales Theory)
สุนันทา ปนสุวรรณ (2554) ไดใหความหมายในการกระบวนการขาย (the selling
process) วาหมายถึง ขั้นตอนเทคนิคของการปฏิบัติการขายสิ้นคาหรือการใหบริการแกลูกคาหรือผู
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เขารับบริการ (step of selling process) ที่สมบูรณตองเริ่มตนตั้งแตการแสวงหารายชื่อผูที่วาจะซื้อ
หรือผูที่มุงหวังหรือผูที่คิดวาจะเปนลูกคาในอนาคต จากนั้นถึงดําเนินการขายตามขั้นตอนเพื่อกระตุน
และเราใหลูกคาเกิดความสนใจและอยากไดผลิตภัณฑหรืออยากไดผลิตภัณฑนั้นๆ จนตัดสินใจซื้อ
สินคาดังกลาวในที่สุด จึงถือวากระบวนการขายเปนกระบวนการที่จะไปกระตุนหรือเปลี่ยนแปลงผู
มุงหวังใหเปนผูซื้อในที่สุด
Doyle (2002) ไดจัดประเภทของการขายได 5ประเภท โดยการใชกิจกรรมการขายเปน
เกณฑ ดังนี้ ประเภทที่หนึ่ง order taker เชน shop assistants จะรับผิดชอบคําสั่งซื้อของลูกคา การ
บริ ก ารลู ก ค า เช น การให บ ริ ก ารลู ก ค า ด า นการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค าคงคลั ง เปน ต น ประเภทที่ ส อง
missionaries เชน การใหขอมูลกับ ลูกคาและใหคําแนะนําลูกคา ประเภทที่สาม new business
salespeople เชน แสวงหาลูกคาใหม โดยการกําหนดลูกคาคาดหวัง การเสนอแบบประมูลและการ
ประเมินเครดิตลูกคา เปนตน และประเภทที่เรียกวา organization sellers เชน สรางและรักษา
ความสัมพันธกับลูกคารายใหญ ซึ่งเปนการขายที่ซับซอน
คุณสมบัติของผูจัดการหรือผูบริหาร
โรเบรฃิรต แอล คาทซ (Robert L. Katz, 1974) ไดระบุวาผูบริหารหรือผูจัดการจะตอง
มีทักษะเฉพาะ ดังนี้
ทักษะแรก คือ ทักษะทางดานเทคนิคการปฏิบัติงาน (technical skill) คือการมีความรู
ในวิธีการทํางาน กระบวนการทํางานและเทคนิ คในการผลิตหรือการใหบริก ารตางๆ ในตําแหนง
ผูจัดการฝายขายดังกลาวควรมีทักษะในการบริหารจัดการทีม ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางยิ่งยวด
ทัก ษะที่ส อง คื อ ทั ก ษะทางดา นมนุ ษยสัม พัน ธ (human relations skill) คื อ
ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น และไดรับความรวมมืออยางดีจากกลุมบุคคล ผูจัดการ
ฝาย โดยเฉพาะผูจัดการฝายขายควรจะมีทักษะดานดังกลาวสูงเพราะตองประสานทั้งลูกคาผูที่จะเปน
ผูซื้อซึ่งมีลักษะที่หลากหลาย ทั้งนี้ยังรวมถึงการบริหารความสัมพันธภายในทีมระหวางลูกทีมภายใน
ทีม
ทักษะที่สาม คือ ทักษะทางดานความคิดรวบยอด (conceptual skill) คือความสามารถ
ในการวางแผนหรือนโยบายที่เปนประโยชนตอองคก ร สามารถใชความคิดริเริ่ม สรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานหรือแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางไรก็ตามทักษะในการบริหารทั้ง 3 ประเภทดังกลาวจะมี
มากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับ งานบริหาร เชน ผู บริหารระดับลางควรมีทัก ษะทางดานเทคนิคการ
ปฏิบัติงานมากกวาดานอื่น เพราะจะตองใหคําแนะนําหรือแกปญหาทางดานการปฏิบัติการ ในขณะที่
ผูบริหารระดับสูงควรมีทักษะทางดานความคิดรวบยอดมากกวาดานอื่น
ทักษะที่สี่ คือ ลักษณะทางดานรางกาย (Physical characteristics) หมายถึง ความ
แข็งแรงและสุขภาพที่สมบูรณของรางกาย งานที่ตองใชแรงงานก็ตองการพนักงานที่มีรางกายแข็งแรง
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มีความคลองแคลวในการใชอวัยวะเคลื่อนไหว ในขณะเดียวกันในตําแหนง ผูจัดการฝายขายดาน
ผลิตภัณฑความงาม ลักษณะทางดานรางกาย หรือเรียกวาบุคลิกภาพมีความจํา เปนอยางยิ่ง เพราะ
บุคลิกภาพมีผลโดยตรงตอความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ
ทักษะที่หา คือ รูปรางทางกาย (appearance)หมายถึงการพิจารณาในทางดานรูปราง
การแตงกาย ความประณีต ความสะอาด ซึ่ง งานบางอยาง เชน งานขาย งานเลขานุการ และงาน
ประชาสัมพันธ จะตองพิจารณาในดานนี้เปนสําคัญ
ทักษะที่หก คือบุคลิกภาพ (personality) เปนการพิจารณาทางดานการสื่อสารโตตอบ
ความคิด และรสนิยม เปนตน
ทักษะที่เจ็ด คือ เชาวปญญา (intelligence) เปนความสมารถในการใชสติปญญาในการ
ตัดสินใจและแกปญหา สามารถประเมินทางเลือกไดอยางสมเหตุผลและราบรื่น ความมีปฏิภาณไหว
พริบ และเฉลียวฉลาด โดยเฉพาะผูจัดการฝายขายที่ตองมีไหวพริบปฏิภาณ ทั้งในดานการเจรจา
ตอรองลูกคา ฃทักษะการหวานลอมและนําเสนอ
ทักษะที่แปด คือ ความคิดริเริ่มและการตื่นตัวในการทํางาน (initiative and mental
alertness) หมายถึงความคิดที่จะหาวิธีการใหมๆ ที่จะทํางานไดดีขึ้น สนใจแสวงหาวิธีการแกปญหา
และพัฒนาใหดีขึ้น ลัก ษณะนี้อาจเปนที่ตองการสําหรับ งานบางประเภท แตอยางไรก็ตามการที่
พิจารณาคุณลักษณะขอนี้อาทําไดคอนขางยากตองใชความละเอียดถี่ถวน
ทักษะที่เกา คือ ความถนัด (aptitude) หมายถึง ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งอาจหา
คนที่ไดรับการฝกอบรมงานเฉพาะดานไดยาก จึงควรพิจารณาคนที่มีความถนัดจะฝกอบรมไดงาย
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพงานใหมไดเร็ว และมีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรไดนาน
ทักษะที่สิบ คือ ทัศนคติที่มีตอนายจาง (attitude toward employers) หมายถึง
ความรูสึกและความพึงพอใจที่มีตอองคกร โดยการคนหาเหตุผลของการสมัครงาน เพื่อพิจารณาถึง
เจตนารมณของผูส มัคร รับทราบความคิดเห็นที่มีตอความสัมพันธระหวางนายจางและลูก จางใน
องคกรนั้น
ทักษะที่สิบเอ็ด คือ ความมั่นคงและความรับผิดชอบ (stability and responsibility)
งานที่มีลัก ษณะตองรับผิดชอบในทรัพยสินและความปลอดภัยของ ตองเลือกเอาบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบ มีจิตใจมั่นคงมาปฏิบัติงาน คุณสมบัตินี้อาจสอบถามจากองคกรเดิม สอบประวัติเรื่องฐานะ
ทางการเงินและความรับผิดชอบในครอบครัว เปนตน
ทัก ษะที่สิบ สอง คือ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (self-development) เชน
ความกระตือรือรน ความสนใจในงานมีความมุงมั่นที่จะฝกอบรมใหมีความชํานาญเพิ่มขึ้น
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ทักษะที่สิบสาม คือ อายุ งานที่ตองการประสบการณอาจพิจารณาจากอายุ หรือใชอายุ
เปนเครื่องประกอบการพิจ ารณา แมวาองคก รอาจตองการคนหนุมสาว แตงานบางงานก็ตองการ
ความรูและประสบการณ
ทักษะที่สิบสี่ คือ เพศ (gender) คานิยมเรื่องเพศดําลังเริ่มเปลี่ยน เพศหญิงได รับการ
ยอมรับวามีความสามารถไมแพเพศชาย แตอาจมีขอจํากัดในงานที่จะตองใชกําลังกายและงานที่ทําใน
เวลา หรือ สถานที่ที่ไมเหมาะสม โดยทั่วไปเพศชายมีแนวโนมที่จะทํางานที่ตองใชแรงงาน สวนเพศ
หญิงอาจจะถนัดงานอื่น เชน การตอนรับ การติดตอ ประสานงาน และดานการใชภาษา เปนตน
ทักษะที่สิบหา คือ ความคาดหวังของผูสมัคร (expectation) เชน อัตราเงินเดือนที่ตอง
ตําแหนง และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ เปนตน
ทัก ษะที่ สิบ หก คือ สภาพแวดลอ มอื่น ๆ เชน ฐานะทางเศรษฐกิ จ ฐานะทางสั ง คม
สถานภาพการสมรส ระยะทางระหวางบานและที่ทํางาน เปนตน
สรุปไดตามแนวคิดโรเบรฃิรต แอล คาทซ (Katz, 1974) ดังกลาวโดยในเฉพาะกรณีของ
ผูจัดการฝายขายผลิตเสริมความงามไดวา คุณสมบัติของผูจัดการฝายขายที่ดีควรมีทักษะนับตั้งแตการ
บริหารจัดการทีม ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ เชนการเจรจาการขาย รวมไปถึงบุคลิกรูปรางและ
ลักษณะที่แสดงออกในเชิงอวัจนภาษา ความมั่นคงและความรับผิดชอบ ไปจนถึงความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง
คุณลักษณะของนักขายที่ดี
ณัฐฐา จัน ทรจ รั ส วงศ (2556) ได ร ะบุ บุคลิก ภาพของพนัก งาน (Sale person’s
personality) วาหมายถึง พฤติกรรมของพนักงานขาย ที่เปนลัก ษณะเฉพาะสวนบุคคล ซึ่งบุคลิก
ดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 5รูปแบบ คือ 1) บุคลิกแบบหวั่นไหว ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกที่มี
ความวิตกกังวล หวั่นไหวงาย มีขีดจํากัดต่ําที่จะรับมือกับความเครียด ซึ่งบุคลิกดังกลาว ไมเหมาะที่จะ
เปนผูนําในตําแหนงผูจัดการฝายขายที่ตองรับแรงกดดันทั้งในเรื่องการขายที่ตองใหบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมายขององคกร 2) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว หมายถึง บุคคลที่มีความเปนมิตร ชอบเขาสังคม
ชอบแสดงออก กระชับกระเฉง ราเริง และมองโลกในแงดี 3) บุคลิกภาพแบบเปดรับหมายถึง บุคคลที่
มีจินตนาการสูงชางฝน มีความซาบซึ้งในศิลปะ ชอบความหลากหลาย และยอมรับคานิยมตางๆ ได
งาย 4) บุค ลิก ภาพแบบประนี ป ระนอม หมายถึ ง บุ คคลที่มีค วามจริง ใจ ชอบชวยเหลื อผูอื่ น
ประนีประนอมและชอบชวยเหลือผูอื่น บุคลิกของบุคคลในลักษณะนี้ เหมาะแกการแนะนําผลิตภัณฑ
สินคาใหแกลูกคา 5) บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกหมายถึง บุคคลที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความพยายามที่จะกระทําสิ่งตางๆ และคิดอยางรอบคอบกอนกระทํา
ลักษณะ คุณสมบัติ ความถนัด ทัศนคติ และความสามารถอื่นๆที่รวมกันทําใหเปนนักขายที่มีคุณภาพ
นั้น มาจากหลักความจริงที่วาบุคลิกภาพในการขายที่ดีนั้นไมไดมีสูตรสําเร็จอยางเดียว คนที่มีขอบเขต
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บุคลิกภาพอยางกวางๆจะมีโอกาสที่จะที่ประสบความสําเร็จในการขาย จึงไมมีความจําเปนที่จะตอง
บังคับตนเองเขาสูแมพิมพเดียวกัน อยางไรก็ตามผูมีลักษณะเฉพาะบางอยางที่ดีจะชวยใหมีโอกาสทีจ่ ะ
ประสบความสําเร็จในการขายมากขึ้น ลักษณะตางๆเหลานั้นไดแก
ลัก ษณะทาทาง (appearance) ความประทับ ใจแตแรกเปนสิ่ง ที่สําคัญ นัก ขายที่เ กง
จะตองพยายามทําใหผูคาดวาจะเปนลูกคาเกิดความประทับใจตั้งแตแรกเห็น เพราะเขาอาจจะไมได
โอกาสเปนครั้งที่สอง การสรางความประทับใจแตแรกพบนั้นจะเกิดจากลักษณะทาทางการแสดงออก
จากบุคลิกภาพภายนอกของนักขาย เชน เสื้อผา การแตงตัว การแสดงออกทางสีหนาซึ่งจะกอใหเกิด
ความเชื่อมั่นนักขายจะตองสามารถนําเสนอลักษณะทาทางที่ดีของตนหรือสามารถขายตนเองไดดี
นั่นเอง เสื้อผาเครื่องแตงกาย เสื้อผามีความสําคัญตอนักขายเชนเดียวกับบรรจุภัณฑมีความสําคัญตอ
ผลิตภัณฑ การแตงกายอยางมีรสนิยมและรูจักกาลเทศะเปนกุญแจสําคัญไปสูความสําเร็จในการขาย
เสื้อผาที่จะสวมใสจะตองเหมาะสมกับประเภทของงานขายและประเภทของลูกคาที่นักขายจะไปพบ
เชน พนัก งานขายอาหารสัตวที่ไปเยี่ยมเกษตรกรเจาของฟารม จะแตง กายคอนขางแตกตางจาก
พนัก งานขายยาที่ไปพบแพทยห รือเภสัชกร เสื้อ ผาที่เ ดนจะสามารถดึง ดูดความสนใจในตัวของ
พนักงานขายไดดีขึ้น สําหรับนักขายสตรีอาจมีปญหายุงยากมากกวานักขายผูชาย แตโดยทั่วไปจะยึด
หลักการแตงกายใหสุภาพเรียบรอยหรือเปนแบบฟอรมของบริษัท
การแตงตัว (grooming)การแตง ตัวมีความสําคัญเชนเดียวกับเสื้อผาในการที่จะสราง
ความประทับใจแตแรกพบ น้ําหอม ทรงผม การแตงหนา เหลานี้ควรจะไดมีการเลือกใชใหเหมาะสม
เพื่อบงถึงรสนิยมที่ดี เพราะโดยทั่วไปลูกคาไมไดเพียงแตมองเห็นและไดยินนักขายพูด แตเขายังได
กลิ่นดวย แนวทางในการแตงตัวใหเหมาะสมนั้นก็คือ การพิจารณาจากลูกคาเปนหลัก จงอยาสราง
อุปสรรคตอการติดตอสื่อสารโดยการมีลักษณะทาทางที่นารําคาญหรือนารังเกียจแกผูอื่น
น้ําเสียงและนิสัยการสนทนา น้ําเสียงในการพูดและคําพูดที่รื่นรมยจะชวยเสริมการเสนอ
ขายใหมีประสิทธิภาพ ในทางตรงขามน้ําเสียงที่แยและคําพูดที่ไมเหมาะสมจะเปนอุปสรรคตอการขาย
ดังนั้นน้ําเสียงของนักขายจึงเปนสื่อในการติดตอตั้งแตเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการขายทาง
โทรศัพท น้ําเสียงของนักขายจะมีความสําคัญมาก เพราะถาลูกคาไมเห็นตัวพนักขายแตไดยินเสียง
ในขณะที่ลักษณะทาทางเปนสวนหนึ่งที่จ ะสรางความประทับใจแตแรกน้ําเสียงและอุปนิสัยในการ
สนทนาเปนสิ่งสําคัญที่จะใหไดรับการยอมรับน้ําเสียงที่ใชในการพูดกับลูกคาควรแสดงความอบอุ น
และเปนมิตร และพนักงานขายควรระลึกไวเสมอวา โดยทั่วไปเสียงพูดในระดับต่ํากวาจะสื่อความ
อบอุนกวาเสียงสูง บางคนชอบเปลงเสียงใหสูงขึ้นเพื่อย้ําบางจุด แตถาเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆจน
เสียงแหลมขึ้นขึ้นก็จะลดความประทับใจลงมา และอาจจะทําใหลูกคารูสึกวานัก ขายมีความเครียด
และเกิดความเครียดตามไปดวย และถึง แมวาผูพูดจะไมส ามารถเปลี่ยนน้ําเสียงได แตก็ส ามารถ
ควบคุมความดัง ระดับเสียง และออกเสียงใหชัดเจนได หลักในการพูดใหเปนที่พอใจไดแก ประการ
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แรกตองไมพูดเร็วหรือชาเกินไป ประการที่สองหลีกเลี่ยงจากการพูดในรูป แบบที่นาเบื่อ และมีระดับ
เสียงเดียวกันตลอด และประการที่สามหลีกเลี่ยงจากการพูดเสียงดัง หรือคอยเกินไป นอกจากนี้
น้ําเสียงในการพูดจะตองแสดงความกระตือรือรนดวยนิสัยในการพูดสามารถทําลาย/ลดคุณคา
ประสิทธิภาพของกาขายได การพูดออมแอม กํากวม ออกเสียงผิดๆ และใชคําแสลงสมารถทําใหลูกคา
เกิดความรําคาญ
กิริยามารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ (manners and mannerisms) คนจํานวนมากอาจ
มีอุปนิสัยที่ทําใหผูอื่นรําคาญเล็กนอย เชน ชอบเอานิ้วมือเคาะเบาๆ บนโตะ เกาศีรษะบอยๆ ถูมือไป
มาหรือเอามือลูบคาง เหลานี้เปนตน การกระทําเหลานี้อาจจะเปนการแสดงออกถึงความตื่นเตนหรือ
ขาดประสบการณหรือการปรับตัวเทาที่ควร ซึ่งอาจทําใหลูกคารําคาญหรือไมพอใจจนอาจจะตองตัด
การทําเสนอขายใหสั้นลง ดังนั้นนักขายจะตองระมัดระวังรูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกอยูเสมอ
ความสุภาพและกิริยามารยาทเปนสิ่งที่เปนประโยชนที่พิเศษและทุกคนทราบดี แมวากิริยามารยาทที่
ดีโดยลําพังแลวอาจจะไมสามารถทําการขายไดใหเกิดขึ้นได แตมารยาทที่ไมดีก็สามารถทําลายโอกาส
ที่จะขายได การเปนผูฟงที่ดีไมขัดจังหวะลูกคาบอยๆตลอดจนการพูดและการกระทําที่เปนธรรมชาติ
มีความสุภาพนิ่มนวลจะชวยเสริมภาพลักษณของนักขายในสายตาของลูกคา สิ่งตอไปนี้เปนสิ่งที่นัก
ขายไมควรกระทําคือ ประการแรกทําการเยี่ยมลูกคาโดยไมนัดหมาย ประการที่สองการใชเวลาของ
ลูกคามากกวาที่จําเปน และประการที่สามไมกลาวคําขอบคุณที่ลูกคาสละเวลาใหเขาพบและซื้อสินคา
นอกจากนี้บางสิ่งบางอยางที่งายๆ เชน การใหการตอนรับที่ดีหรือการจําวันเกิดลูกคาได เหลานี้ไมมี
คาใชจายใดๆ และสามารถใหผลกลับมามหาศาล อยางไรก็ตามสวนที่สําคัญของการขายก็คือการทํา
ใหลูกคาพอใจซึ่งมักจะเริ่มตนจากวิธีการที่นักขายปฏิบัติตอเขาเหลานั้นการแสดงความเคารพโดยการ
ยกมือไหวดว ยความออนนอมสามารถสรางความประทับใจแกลูกคาตั้งแตพบพนักงานขายได และใน
กรณีลูกคาตางชาติก็ควรใชการจับมือ (Handshake)nซึ่งการจับมือ โดยทั่วไปจะเปนสิ่งแรกและสิ่ง
เดียวของการสัมผัสกันระหวางนักขายและลูกคาดังนั้นจึงควรสื่อความอบอุน ความเอาใจใส ความ
เขมแข็งและมั่นคง เปนการแสดงความยินดีตอนรับไมใชการทดสอบความแข็งแรง ยิ่งไปกวานั้นการ
จับมือไมควรจะสั้นเกินไปหรือนานเกินไป และเปนสิ่งที่ดีที่นักขายควรใชสายตาสบตาลูกคาในระหวาง
การจับมือไปดวย
ทักษะในการติดตอสื่อสาร คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่กลาวมาแลวนั้นเปนสวนสําคัญ
ที่นําไปสูทัก ษะในการสื่อสารที่ดี นักพูดที่ดีทุกคนจะสามารถสื่อสารดวยความกระตือรือรน ความ
เชื่อมั่น การมองโลกในแงดี และความจริงใจการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตองการวิธีการพูดและ
ไวยากรณที่ดี วิธีการพูดนั้นเกี่ยวของกับการใชคําที่ถูกตองและการออกเสียงชัดเจน เพราะการพูดจะ
แสดงถึงวิธีการ อันดับแรก ที่พนักงานขายจะสงขาวสาร จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่ตองมีการใชคําที่ถูกตอง
และลูกคาสามารถเขาใจไดถึงสิ่งที่ไดมีการ
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การใชไวยากรณที่ไมดีอาจสรางความไมประทับใจได ซึ่งไมเพียงแตจะนําไปสูความไม
เขาใจเทานั้นแตยังเปนสาเหตุใหลูกคาสงสัยเกี่ยวกับความรูและความสามารถของผูพูด
สิ่งตอไปนี้จะเปนเครื่องชี้อยางงายๆ ในการปรับปรุงทักษะในการติดตอสื่อสาร
1. ใชคําพูดที่เขาใจไดงาย
2. ใชคํา ''ทานหรือคุณ'' มากกวา ''ผมหรือดิฉัน'' พูดในแงมุมของลูก คามากกวาใน
ความคิดของนักขาย
3. อยาพูดซ้ําเมื่อนัดหมายแลวก็ดําเนินการตอไป ลูกคาจะไดไมเกิดความเบื่อหนายจาก
การไดยินขาวสารเดียวกันซ้ําแลวซ้ําอีก
4. พูดสั้นๆ กะทัดรัด พูดใหตรงจุด อยาปลอยใหเวลาลูกคาเสียเปลาโดยพูดเปะปะเรื่อย
เปอย
5. จงมีความคิดสรางสรรค พยายามคนหาวิธีใหมๆ เปนพิเศษของการแสดงความคิด
มากกวาใชคําและตัวอยางเหมือนกับที่ทุกๆ คนทํา เพราะลูกคามักจะจําความคิดเห็นที่แสดงมาในการ
ริเริ่มสรางสรรค
ลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพที่นักขายควรตองมี
สุนันทา ปนสุวรรณ (2555) พบวา คุณสมบัติของพนักงาน ซึ่งหมายถึงลักษณะคุณสมบัติ
ของพนักงานเครื่องสําอางคแบรนด พาโยต โดยมีเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ รูปรางหนาตาผิวพรรณสะอาด
สะอาน พนักงานหญิงที่ผมยาว รวบสะอาดเรียบรอย พนักงานหญิงผมสั้น ทําผมเปดหนาเรียบรอย
แตงกายสะอาดไมมีกลิ่นอับ แตง หนาใหมีสีสัน ไมซีด ดูสุขภาพดี มือและเล็บสะอาด ไมทาเล็บมือ
รองเทาใหมสะอาดเสมอ และผานการอบรมดานผิวหนาและการดูแลผิวอยางถูกวิธี
จากคุณสมบัติขางตนจะเห็นวาคุณสมบัติของพนักงานเครื่องสําอางแบรนด พาโยต เนน
ในเรื่อ งของบุคลิก ภาพ การแต ง ตัว ภาพลั ก ภายนอกอัน เนื่องมาจากเปนคุ ณสมบั ติพื้นฐานของ
พนักงานขาย ยิ่งเปนพนักงานขายเครื่องสําอางดวยแลว ยิ่งเนนในเรื่องของรูปลักษณภายนอก เพราะ
ถาพนักงานขายเครื่องสําอาง ยกตัวอยางเชน พนักงานขายผลิตภัณฑกําจัดสิว แตกลับมีสิวขึ้นเต็ม
หนา ผูที่มาซื้อสินคาจะคิดไดวาพนักงานยังไมสิวขึ้นเต็มหนา ควรผลิตภัณฑกําจัดสิวญี่หอนี้หรือไม
เปนตน ดังนี้ในธุรกิจเครื่องสําอางนั้น รูปลักษณนอกของพนักงานขายเปนสิ่งที่สําคัญมากในการสราง
ความนาเชื่อถือตอผูซื้อ
คุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานขายควรมี มีดังตอไปนี้
ประการแรก คือ ความเพียรพยายาม (perseverance) พนักงานขายที่ตองการประสบ
ความสําเร็จในการขายจําเปนตองมีความบากบั่นอุตสาหะไมทอถอยงาย เพราะจากผลการวิจัยพบวา
โดยทั่วไปพนักงานขายที่ทําการเยี่ยมเยียนลูกคา เฉลี่ย 5 ครั้ง จึงจะสามารถปดการขายได ดังนั้นถา
พนักงานขายยอมรับคําปฏิเสธในครั้งแรกถือเปนขั้นสุดทายและยุติการเยี่ยมลูกคา พนักงานขายก็จะ
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ไมสามารถปดการขายจํานวนมากไดสําเร็จ ดังนั้นการพยายามทํางานหนักขึ้นเล็กนอย ใชเวลาในการ
ขายมากขึ้น หรือทําการสาธิตการขายใหมากขึ้นมักจะเปนสิ่งที่จําเปนที่จะเปลี่ยนดังที่ลูกคากลาววา ''
ไม" เปน “ตกลง”
ประการที่ส อง คือ ความกระตือรือรน (enthusiasm) ความกระตือรือรน หมายถึ ง
ความสนใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการขาย เพราะถานัก
ขายขาดความกระตื อรื อร นในสิ่ ง ที่ กํา ลัง ขายแล วจะไมส ามารถจู ง ใจลู ก ค าไดเ ทา ที่ค วร ความ
กระตือรือรนนั้นสามารถถายทอดไปยังลูกคาได โดยกระตุนใหเขาเกิดความกระตือรือรนตื่นเตนในสิง่ ที่
พนั ก งานขายกํ า ลั ง ทํ า การเสนอขาย ผู จั ด การขายจํ า นวนมากจัด คุ ณ ลั ก ษณะข อ นี้ เ ป น หนึ่ ง ใน
คุณลักษณะที่สําคัญมากซึ่งนักงานขายจะตองมีเพราะผลตอความสําเร็จในอาชีพนักขาย
ประการที่ ส าม คื อ ความเชื่ อถื อไว ใจได (credibility) ความสํ า เร็ จ ในการขายอาจ
พิจารณาไดจากการที่ลูกคามีการซื้อซ้ํา ซึ่งการซื้อซ้ําจะเกิดขึ้นไดจากการที่ลูกคามีความเชื่อมั่นเป น
พื้นฐาน ความเชื่อถือไววางใจไดเปนปจจัยที่สําคัญมากในการที่ลูกคาจะเลือกติดตอกับพนักงานขาย
คนใด โดยทั่วไปผลิตภัณฑที่ขายไมจําเปนตองมีคุณภาพสูง สุดหรือมีม าตรฐานสูง สุดตราบเทาที่
ผลิตภัณฑเปนไปตามสิ่งที่พนักงานขายกลาวไว ในทํานองเดียวกันการบริการขนสงสินคาไมจําเปนตอง
เร็วที่สุดตราบเทาที่ลูกคาไดรับของที่จัดสงตามเวลาที่กําหนด ดังนั้นจงอยาสัญญาอะไรที่ไมสามารถทํา
ได
ประการที่สี่ คือ ความซื่อสัตยและจริงใจ (honesty and sincerity) คุณลักษณะที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับความเชื่อถือไววางใจใหก็คือ ความซื่อสัตยและจริงใจ ความซื่อสัตยจะตองมา
กอนความจริงใจ ซึ่งหมายความถึงการใหความสนใจแกลูกคาอยางแทจริง พนักงานขายสามารถ
แสดงความจริงใจได โดยการดูแลใหความชวยเหลือลูกคาอยางละเอียดรอบคอบ และคิดอยูเสมอวา
ทําอยางไรจะใหลูกคาพอใจ
ประการที่หา คือ อุปนิสัยใจคอหรือคุณสมบัติ (character) การสรางความศรัทธาเชื่อถือ
เปนสิ่งสําคัญ ถานักขายมีอุปนิสัยรักความอิสระ ความซื่อสัตยและจริงใจ แสดงวาเขาไดสรางความ
เชื่อถือแลว คุณสมบัตินั้นจะแสดงโดยผานการปฏิบัติงานที่ตรงไปตรงมา พิถีพิถัน และการกระทํา
บางอยางใหมากกวาที่คาดหวัง
ประการที่หก คือ ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ความเห็นอกเห็นใจเปนความสามารถ
ที่นักขายจะเขาใจถึงความรูสึก ความตองการและปญหาของลูกคาดีขึ้นเทาใดก็จะสามารถทําใหลูกคา
พอใจมากเทานั้น ความเห็นอกเห็นใจจะมีความสัม พันธกับ ความสนใจซึ่ง หมายถึง การคิดในรูป
ผลประโยชนของลูกคา โดยทั่วไปลูกคาจะชื่นชอบที่นักขายใหความสนใจและมีการตอบสนองดวยดี
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ประการที่เจ็ด คือ การยกยองนับถือ (respect) ลูกคาสวนมากสมควรจะไดรับการยก
ยองนับถือจากนักขาย ซึ่งหมายความวาเขาควรจะใหการเคารพนับถือใหเกียรติลูกคาอยางเหมาะสม
ตลอดเวลา
ประการที่แปด คือ ความราเริง (cheerfulness) การขายใหกับลูกคาที่อยูในอารมณที่ดี
จะงายกวาการขายใหกับลูกคาที่มีอารมณไมดี ดังนั้นการที่นักขายยิ้มแยมและใหการตอนรับอยางรา
เริงจะชวยใหติดตอลูกคาไดงายขึ้น ยิ่งไปกวานั้นการที่นักขายมีทัศนคติในทางบวกและใหความเปน
มิตรนั้นเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการติดตอใกลชิด
ประการที่เกา คือ ความเชื่อมั่นในตัวเอง (self-confidence) ความเชื่อมั่นในตัวเองคือ
การที่นักขายเชื่อถือตนเองซึ่งก็จะทําใหผูอื่นเชื่อมั่นในตัวนักขายดวย โดยอาจเกิดจากประสบการณ
เมื่อนักขายประสบความสําเร็จความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้น เมื่อนักขายสื่อความเชื่อมั่นไปใหลูกคา เขาจะ
ยินดีและชื่นชมในการแนะนําความเชื่อมั่นในตนเองเปนสิ่ง ที่ส ามารถพัฒนาได โดยการเริ่ม ตนมี
ทัศนคติในทางบวกในแตละวัน กอนที่นักขายจะไปเยี่ยมลูกคาแตละครั้งก็ตองบอกตัวเองวาเขาจะ
สามารถปดการขายไดและทําการกําหนดเปาหมาย ในระยะแรกๆ เพียงเล็กนอยเมื่อความเชื่อมั่น
เกิดขึ้นก็คอยกําหนดเปาหมายใหสูงขึ้นตอไป
ประการที่สิบ คือ ความสามารถดานสติ ปญญา (mental ability) ความสามารถดาน
สติปญญารวมทั้งเชาวไหวพริบและความสามารถพิเศษในการคิดไดอยางรวดเร็ว การมีเชาวไหวพริบดี
อาจใหประโยชนในสถานการณการขายจํานวนมาก อยางไรก็ตามไมจําเปนวานักขายจะตองประสบ
ความสําเร็จในงานขายทุกครั้ง การทํางานหนัก เอาใจใสในรายละเอียด และการมีทักษะในการขายที่
ดีสามารถทําใหพนักงานขายที่มีสติปญญาในระดับเฉลี่ยและทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่
จะคิดหรือตัดสินใจไดอยางรวดเร็วนั้น นักขายจะตองมีขอมูลขอเท็จจริงมากพอและสามารถที่จะไป
เยี่ยมเยียนลูกคาไดเมื่อจําเปน การที่จ ะสามารถคิดอะไรไดวองไวนั้ น เพียงแตนักขายจะตองมีการ
เตรียมตัวที่ดี มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของลูกคา ตลาด ผลิตภัณฑ และบริษัทอยางละเอียด จะทําให
สามารถตอบสนองตอลูกคาไดดีและตอบคําถามของลูกคาไดอยางแคลวคลองวองไวอีกดวย
ประการที่สิบเอ็ด คือ จินตนาการ (imagination) จินตนาการเปนความสามารถที่นัก
ขายจะนําความคิดริเ ริ่ม สรางสรรคเ ขามาใชในกระบวนการขาย โดยทั่วไปนัก ขายคนใดคนหนึ่ง
สามารถไดรับคําสั่งซื้อติดตามการแนะนํา และปฏิบัติงานประจํา แตอยางไรก็ตามการที่จะใหประสบ
ความสําเร็จอยางแทจริงนั้น นักขายควรจะตองมีจินตนาการดวยซึ่งจะชวยใหสามารถมองเห็นปญหา
ในแงมุมของลูกคาไดและมีการนําวิธีการใหมมาใชแกไขปญหา เชนเดียวกับการมีจินตนาการในการนํา
วิธีการใชใหมๆ สําหรับผลิตภัณฑใหม และวิธีการใหมๆ สําหรับการจัดแสดงสินคา

56
ลักษณะดานบุคลิกภาพที่นักขายไมควรมี
ลักษณะดานบุคลิกที่นักขายไมควรมีมีดังนี้
ประการแรก คือ การไมฟงผูอื่น นักขายบางคนมักจะรูสึกอยูบอยๆ วาตนจะตองพูดเพื่อ
รักษาการควบคุมสถานการณการขายจึงมีการผิดพลาดที่จะแบงการพูดใหเหมาะสม แมการพูดจะเปน
สิ่งจําเปนที่จะตองใหขอเท็จ จริง ตางๆ แกลูก คา แตการฟงก็มีความสําคัญ เทากัน ถานัก ขายมีการ
ตอบสนองตอความตองการและเรื่องของลูกคา ลูกคาก็ตองมีโอกาสที่จะพูดบาง การฟงสิ่งที่ลูกคาพูด
เปนวิธีเ ดียวที่พนัก งานขายจะสามารถเขาใจและตอบสนองตอ ความตองการของลูก คาไดอยา ง
เหมาะสม
ประการที่สอง คือ ชอบวิพากษวิจารณ การวิพากษวิจารณหรือนินทาผูอื่นจะทําใหไมได
รับความเชื่อถือจากลูกคาลูกคาอาจจะคิดวาเมื่อวิจารณคนอื่นกับเขาไดก็อาจจะวิจารณเขากับคนอื่น
ไดเชนกัน ทุกคนยอมทําผิดพลาดไดแตไมมีใครตองการใหผูอื่นสาธยายถึงสิ่งนั้น
ประการที่สาม คือ ชอบโตแยง นักขายจะไมสามารถขายไดโดยการถกเถียงกับลูกคาแม
การโตแยงนั้นจะไมเ กี่ยวของกับการเสนอขาย เชน เกี่ยวกับ เรื่องการเมืองหรือกีฬา ก็อาจจะเปน
สาเหตุใหเ สียความรูสึก และมีผ ลตอการสูญ เสียลูก คา ดังนั้นถาลูก คากลาวถึง บางสิ่ง บางอยางที่
พนักงานขายอาจจะไมเห็นดวย ก็อยาเพิ่งโตแยงทันที แตใหคอยๆ คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดและคอยๆ
โตแยงอยางมีเหตุผลและดวยความสงบ ไดเปนที่ยอมรับกันวาการปรับตัวและการมีไหวพริบของ นัก
ขายโดยทั่วไปจะชวยทําใหจิตใจลูกคาออนลงได
ประการที่สี่ คือ กระทําการตามอารมณ แมวาการทําตามความคิดอาจจะสามารถ
นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตการที่นักขายเจาอารมณก็อาจจะทําใหสูญเสียการขายได นัก
ขายอาจจะเชื่อวาการตอบคําถามลูกคาอยางฉลาดแสดงถึงปญญาที่เฉลียวฉลาด แตลูกคาอาจจะไม
เห็นดวย ในทํานองเดียวกันพึงระวังเรื่องตลกที่เปนที่วิพากษวิจารณของกลุมชนชาติใด หรือศาสนาใด
โดยเฉพาะ เพราะอาจจะเปนที่ลูกคาไมพอใจได
ประการที่หา คือ มีความเกียจคราน นักขายมักจะไดรับความอิสระในการทํางาน ไมมี
ใครทําการควบคุมการปฏิบัติงาน ก็อาจจะงีบหลับ เลิกงานไว หรือใชเวลาทํางานดูภาพยนตร เปนตน
นักขายที่มีพ ฤติกรรมแบบนี้จะไมประสบความสําเร็จ เพราะการขายเปนงานที่ยากและตองอาศัย
ความขยันขันแข็งและเพียรพยายามใหมากพอ
ประการที่หก คือ ขาดความอดทน การที่นักขายประสบความสําเร็จในการขายไดก็ตอง
ใชเวลาและความพยายามพอควร เพราะเทคนิคการขาย และความเขาใจลูกคาของพนักงานขายจะ
คอยๆ พัฒนาปรับปรุงดีขึ้นและเพิ่มขึ้นตามประสบการณ จงอยาเพิ่งทอถอย ถาความสําเร็จยังไม
เกิดขึ้นทันทีหลายสิ่งหลายอยางตองใชเวลาที่จะเจริญเติบโต ดังนั้นนักขายจะตองอยางเพิ่งคิดเลิก
อาชีพในระยะสั้นเพราะขาดความอดทนเทาที่ควร

57
ในงานของ สุนันทา ปนสุวรรณ (2554) ที่ทําการศึกษาการขายผลิตภัณฑเสริมความงาม
ไดแสดงใหเ ห็นวาปจ จัยดานคุณสมบัติของพนัก งานที่มีผ ลตอความพึง พอใจในดานคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานที่ปรึกษาความงามหรือฝายขายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความงามประกอบดวย
คุณสมบัติตางๆดังนี้ ความรูดานผลิตภัณฑ (เมคอัพ สกินแคร) ทักษะในการนําเสนอและขายสินคา
การมีศิลปะในการโนมนาวใจ ความเขาใจและสามารถตอบสนองลูกคา ความรอบรูในการตอบปญหา
ดานความงามเฉพาะบุคคล
แนวคิดนักขายที่ดี
อาจกลาวไดโดยสรุปวา ทั้งนี้องคประกอบของความนาเชื่อถือของบุคคลที่ทํางานสายนี้
จึงสวนมีทักสวนประกอบที่เ ปนภายนอกและภายใน องคประกอบที่เ ปนภายนอกเชน บุคลิกภาพ
รูปรางหนาตา การแตงกาย ในขณะที่องคประกอบภายในเชิงลึกซึ่งอาจสรุปรวมไดวาขีดความสามารถ
หรือศักยภาพที่บุคคลนั้นมี เชนองคความรู (knowledge) เชนความรูเชิงลึกที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
ดานความงาม ประการที่สองคือทักษะ(skill) เชนทักษะในการนําเสนอสินคามีกลยุทธในการขาย มี
ศิลปะในการโนมนาวใจมากอน กอนที่จ ะมาเปนผูจัดการฝาย รวมถึง ทัก ษะในการบริห ารจัดการ
ทีมงาน ดูแลยอดขายเพื่อใหเปนไปตามเปาที่ตั้งไว ดูแลบริหารจัดการทีมผลักดันใหทีมสามารถทํายอด
ได วางแผนการจัดการกําลังคนทีม ผลักดันใหทีมสามารถทํายอดได วางแผนการจัดการกําลังคนในทีม
รวมทั้งฝกฝนใหพนักงานในทีมมีความสามารถที่หลากหลายดานการขาย การตอรอง การดูแลลูกคา
จัดทําราคาที่เหมาะสม คิดแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับลูกคาในแตละราย ประสานงานกับฝายตางๆให
ราบรื่น สุนันทา ปนสุวรรณ (2555) ระบุวา นักการขายที่ดี ยอมประกอบ 1) ดวยการมีความรูในตัว
สินคานั้นๆ เปนอยางดี 2) มีทักษะในการนําเสนอและขายสินคา 3) มีศิลปะในการโนมนาวใจใหลูกคา
ซื้อสินคา 4) มีความเขาใจและสามารถอานใจลูกคาในการตอบสนองความตองการของลูกคาได 5) มี
ความสามารถรอบรูในการแกปญหาและตอบปญหาลูกคาได
แนวคิด การวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis: CA)
สรางความนาเชื่อถือ และการสรางตัวตนระหวางคูสนทนาที่อํานาจที่ไมเทาเทียม
การวิจัยภายใตภววิทยาและกระบวนทัศนแบบหลังปฏิฐานนิยมดังที่ไดกลาวมาแลวการ
แตกแขนงวิชาทางดานสังคมศาสตรจึงไดปรับประยุกตใชกับศาสตรในดานนั้นๆ ในงานวิจัยชิ้นนี้ ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ ก็เพื่อใชอธิบายกระบวนการของการกอรูปของความนาเชื่อถือ โดยผานกระบวนการ
สนทนาการตอรอง การสรางภาพลักษณที่ดีของผูสมัคร ตลอดจนเทคนิคของการสรางความนาเชื่อถือ
ผานอากัปกิริยา แนวคิดชวยใหมองเห็นวาคูสนทนาใชเทคนิค หรือรูปแบบการสนทนาแบบใดมาใช
เนื่องจาก คูสนทนา มี “ อํานาจ” ที่ไมเทาเทียมกัน ผูเขารับการสัมภาษณงานยอมตระหนักถึงอํานาจ
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ที่ไมเ ทาเทียมกันภายใตบ ริ บ ทการสั ม ภาษณง านดั ง กล าว ระหวางผูเ ข ารับ การสัม ภาษณ และผู
สั ม ภาษณ ฉะนั้ น ชุ ด คํ า ตอบขณะสั ม ภาษณ ที่ เ ป น การสนทนาแบบองค ก าร (Institution
conversation ) อาจแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวันทั่วไป เชน ผูสัมภาษณอาจใหผูเขารับ
การสัมภาษณในขณะนั้น นิยามตัวเองใน สามประโยค เขาอาจนิยามดวยถอยคําเลาเรื่อง เชน ฉันรัก
การขาย การขายคือหัวใจของแผนก การทํายอดขายคือความอยูรอดของบริษัท ในทางกลับกันหาก
เจอคําถามเดียวกันเมื่ออยูที่บานหรือ สถานที่อื่นๆ เขาอาจนิยาม ตัวตนในอีก รูป แบบ ที่แ ตกตาง
ออกไป เชน ฉันเปนคนขยันทํางาน การอยูกับครอบครัวคือสิ่งที่ฉันรัก ทั้งนี้การสรางตัวตนดังกลาว
ขึ้นอยูกับบริบ ทสิ่งแวดลอมที่แตกตาง ตัวชุดคําตอบที่ไดจึง แตกตางเพราะในขณะที่เขาตอบขณะ
สัมภาษณงานชุดคําตอบอาจโนมเอียงและเกี่ยวของกับประเด็นมากกวา นอกจากนี้ยังพบวา ผูเขารับ
การสัมภาษณยอมตระหนัก ฐานะของตนที่ตองสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นตอหนาผูที่สัมภาษณงาน
กลาวคือ บริษัทนายจางมีอํานาจที่เหนือกวา ในการตัดสินใจรับบุคคลดังกลาว เพราะนั้นระหวางการ
สนทนา ถึงเกิดการชวงชิงความหมายและการสรางวาทะกรรมในการตอรอง เทคนิคหรือรูปแบบ
โครงสรางประโยคการสนทนาที่เหมาะสมจะชวยใหแตละฝายเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน Cooley
เรียกตัวตนที่เ กิดจากกระบวนการนี้วา ตัวตนในกระจกเงา (the Looking Glass Self) ซึ่ ง
ประกอบดวยภาพลักษณของเราที่เ รามีตอตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับ ความคิดของผูอื่นตอ
ภาพลักษณนั้น รวมถึงปฏิกิริยาและความรูสึกของเราที่มีตอจินตนาการดังกลาว ทั้ง หมดนี้หลอม
รวมกันกอเปนความรูสึกที่มีตอตนเอง เชน ความภาคภูมิใจ ความรูสึกต่ําตอยดอยคา และจากการให
ความสําคัญตอปฏิสัมพันธนี้เองทําใหกลุมทางสังคมเปนประเด็นที่สําคัญของการศึกษา
วิธีการวิจัย โดยใชแนวคิด การวิเคราะหการสนทนาเปนวิธีการหนึ่ง ที่ใชในการวิจัยแบบ
คุณภาพ โดยใหความสนใจกับการประกอบสรางของบุคคลโดยตระหนักถึงการประกอบสรางขึ้นของ
บุคคลรวมถึงการตระหนักถึงธรรมชาติแหงการประกอบสรางและความตอเนื่องตามมุมมองทางโลก
นักวิจัยไดใหความสําคัญในการวิเคราะหภาษาเปนสื่อในการคนหาปฏิสัมพันธอันเชื่อมโยงในระดับ
ปจเจกและพยายามตีความเขาใจภาษาและการสื่อสารที่สื่อออกมา ทั้ง ทางดาน วาจา กริยาทาทาง
รวมไปถึงการวิเคราะหวาทกรรม
การวิเ คราะหบ ทสนทนา (Conversation Analysis ) พัฒ นาขึ้นโดย ฮารวี แซค
(Harvey Sacks) โดยความรวมมือ รวมกับ เอมมานูเอล สเกลลอฟ (Emanuel Schegloff) และ เจล
เจฟเฟอร (Gail Jefferson.) โดยแนวคิดดังกลาวถูกพัฒนามาจากแนวคิดของ Goffman and โดยทั้ง
ฮารวี แซค (Harvey Sacks) และ เอมมานูเอล สเกลลอฟ (Emanuel Schegloff) ทั้งสองเปนศิษย
ของ Goffman ที่มหาวิทยาลัย UCLA ในชวงเวลาเดียวกัน อีกทั้งพวกเขายังไดมีปฏิสัม พันธกับ
Garfinkel ในหวงเวลานั้น (Schegloff, 1992 cited in Heritage) ซึ่งการวิเคราะหการสนทนา
(Conversation Analysis, CA) คือ กระบวนการการสืบหาโครงสรางและกระบวนการปฏิสัมพันธ
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ทางสังคม ระหวางมนุษย โดยใหความสําคัญอันดับแรก คือการสนทนาโดยการใชวิธีการบันทึกภาพ
วีดีโอหรือการบันทึกเสียงการสนทนาที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธที่เ ปนธรรมชาติ (Peräkylä, 2011)
แนวคิดการวิเ คราะหก ารสนทนา เปนแนวคิดสํ าคัญ ที่ใชศึก ษาวิ เ คราะห โครงสรางการสนทนา
เนื่องจากการสนทนาเปนกิจกรรมสําคัญในสังคมมนุษยที่สะทอนใหเห็นความคิด คานิยม ความเชื่อ
การกระทํา อารมณความรูสึก ชีวิตจิตใจของผูพูด การสง ตอความรูและภูมิปญ หาตางๆ รวมถึง
ความสัมพันธระหวางคูสนทนาและความสัม พันธระหวางการใชภาษากับวัฒ นธรรมของผูใชภาษา
(สุจริตลักษณ ศรีผดุง, 2557)
Peräkylä (2011) ไดอธิบายวาผูที่ศึกษางาน CA ไดเสนอสามองคประกอบหลัก รวมกัน
คือ 1) พวกเขาจะมุงไปที่การกระทํา 2) โครงสราง 3) พวกเขาสืบสวนการบรรลุ ของความเขาใจ ของ
ประธานรวม ดังนั้น แซ็ค สเกลลอฟและ เจฟเฟอรสัน (Sack, Schegloff, and Jefferson, 1974:
696-735) จึง นําเสนอวา การวิเ คราะหก ารสนทนาจึง มุง ที่จ ะอธิบ ายโครงสรางของการสนทนา
(conversational structure) ซึ่งมีสมมุติฐานที่สําคัญที่วาแมวาผูคนทั่วไปจะมีการพูดคุยกันโดยมักไม
มีการเตรียมการลวงหนาและการสนทนาดูเหมือนวาจะดําเนินไปอยางไมเปนระบบแตจากการศึกษา
ขอมูลการพูดคุยจํานวนมากกลับไดผลลัพธวาการสนทนาเปนการเปนกิจกรรมที่สามารถคาดการณได
ลวงหนาในระดับหนึ่งวาคูสนทนาจะใชถอยคําแบบใดและมีลําดับอยางไรอยางไรบาง ในขณะที่ ฮารวี่
แซค สเกลลอฟ และเจล เจฟเฟอสัน (2006) เรียกการสนทนาแบบนี้วา การแลกเปลี่ยนคําพูดที่เปน
ระบบ (speech exchange systems,)
ตอประเด็นดังกลาว นักวิเคราะหบทสนทนารุนหลัง อยาง ฮาชิ และ วอฟฟท (Hatchy
and Woffit, 2008: 11) หรืออยางนัก วิชาการในประเทศไทยอยางไพโรจน วิไลนุช (2552:29)
ไดใหแงมุม ที่นาสนใจ ตอวิธีวิทยาที่เกี่ยวของกับ การใชแนวคิดการวิเคราะห (CA) การสนทนวา
นาจะใช talk-interaction แทนคําวา conversation เพราะคําดังกลาว มีความสอดคลองและลอกัน
ไปกับวิธีวิทยา โดยวิธีวิทยาดังกลาวใหความสําคัญมนุษยในฐานะที่เปนองคประธาน (subject) และ
โดยการเลือกเทคนิควิธีการมาใชเพื่อจัดการสถานการณตางๆ ทําใหการสื่อสารดําเนินไป ในขณะที่
ฮาวี่ แซ็ค (Sacks,2006) การโตตอบ (turn-talking) ใชสําหรับ ภาษาที่ใชในการเมือง สําหรับการ
เจรจาระหวางคูคา การสัมภาษณ การประชุม การโตเถียงอยางมีเหตุผล การสนทนา เปนตน โดย
ทั้ง หมดทั้ ง มวลที่ ก ล าวมา สามารถ เรีย กได ว า “ระบบของการแลกเปลี่ ย นถอ ยคํ า ”(speech
exchange systems)
การศึกษาการวิเคราะหการสนทนาในเชิง ปฏิบัติ ไดอรรถาธิบายไววา ผูคนมีวิธีก าร
อยางไรที่จ ะตอบโตในบทสนทนา และการซอนทับของบทเจรจาตอรองรวมไปถึง การขัดจัง หวะ
(ระหวางการสนทนา) (Heritage, 1997:161) การสนทนาตอบโตที่ลมเหลว เชน ความเขาใจ (ในบท
สนทนา) และการไดยิน ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปดประเด็นการสนทนา การจบบทสนทนาอากัปกิริยาของ
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ผูสนทนาที่สอดรับกับการสนทนา การออกแบบบทสนทนา ไวยกรณที่มาจากวาทกรรมที่เกี่ยวโยงกับ
การตอบโตและปฏิสัม พันธที่เ กิดขึ้นในงานของ Nanthakanok (2013) “ไดศึก ษาบทสนทนาที่
เกี่ยวของกับสถานภาพและสิทธิชุมชนของกลุมชาติพันธุ และพบวา การสนทนาดังกลาว เปนการ
สนทนาในฐานะอํานาจที่ไมเ ทาเทียมระหวาง เจาหนาที่และผูม าติดตอ โดยเจาหนาที่จ ะเปนผูที่
ซักถามและตั้งคําถาม มากกวา ในขณะที่ผูมาติดตอจะเปนผูตอบขอซักถามเปนสวนใหญ ในขณะที่
รูปแบบโครงสรางการสนทนาที่พบในงานวิจัยชิ้นนี้ มีสามสวน คือ การเปดสนทนา โดยเปนเจาหนาที่
จะเรียกชื่อ หรือเรียกใหเขาพบ โดยการเขาสูประเด็นหรือคําถามในทันที สวนที่สองคือการดําเนินการ
สนทนา และการปดการสนทนา
ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลใน วิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาไมมุงเนนที่จะดูวาสนทนา
เรื่องหรือประเด็นอะไรบาง แตหากจะมุงเนนไปที่ก ารศึก ษาวิธีการพูด เชน พูดอยางไร นําเสนอ
อยางไร การอธิบาย การแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยรวมเรียกวา การศึกษาโครงสรางของประโยคที่นําเสนอ
ซึ่งในงานที่เปนของนักทฤษฎี การวิเ คราะหบทสนทนารุนแรก อยาง เฮอริเทจ (Heritage 1997:
161-182) ไดมุงเนนอยางหนักในการคนหาความหมาย และบริบทในการปฏิสัมพันธ มากกวาที่จะ
มองบทสนทนาเป นเพี ย งการพู ด คุ ย ซึ่ง สอดรั บ กับ นั ก วิ ช าการของไทย อย างไพโรจน วิ ไ ลนุ ช
(2552:34-35) ซึ่ง เรียกวิธีวิท ยาในลัก ษณะนี้วา การศึก ษา วาผูพูดพยายามจะทําอะไรในบทพูด
กลาวคือ เมื่อมีการพูดคุยหรือสนทนาเกิดขึ้น ไมใช เพียงการเปลงเสียง แตผูพูดพยายามที่กระทําอะไร
บางอยาง เชน การขอรอง การเชิญ การอวยพร การอธิบาย การตอรอง หรือการแนะนํา
การเลือกรูปแบบการสนทนาขึ้นอยูกับคูสนทนาดวย วากําลังจะคุยกับใคร (ไพโรจน วิไล
นุช : 2552) ในลักษณะการสัมภาษณ เปนการสนทนาที่เปนทางการผูเขารับการสัมภาษณยอมเตรียม
ชุดคําตอบในชุดที่เปนทางการเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นอันจะสง ผลตอการพิจ ารณาเขา
ทํางาน ในขณะที่ ฮารวี่ แซค สเกลลอฟ และเจล เจฟ เฟอรสัน เรียกการสนทนาชนิดนี้วา “การ
แลกเปลี่ยนคําพูดที่เปนระบบ“ (speech exchange systems)
การวิเคราะหการสนทนาในเชิงปฏิบัติ ไดอธิบายไววา ผูคนมีวิธีการอยางไรที่จะตอบโต
ในบทสนทนาและการซอนทับของบทเจรจาตอรอง รวมไปไปถึงการขัดจังหวะที่เหมาะสม (Heritage:
161) ทั้งนี้การตอบโตที่ลมเหลว เชน ความเขาใจในบทสนทนา และการไดยิน ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปด
ประเด็นการสนทนา การจบบทสนทนา อากัป กิริยาของผูส นทนาที่ส อดรับ กับ การสนทนา การ
ออกแบบการสนทนา ไวยกรณที่หยิบยกมาใชจากการสรางวาทกรรมที่สอดรับกับ การตอบกลับและ
ปฏิสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น
หลักการที่สําคัญ คือ ผูที่มีสวนรวมเขาใจวาอยางไรและการโตตอบสนทนา การศึกษา
CA คือการศึกษามากไปกวาบทสนทนา แตมุงเนนไปที่ปฏิกิริยาตอบสนองหรือปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น
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ระหวางการสนทนา โดยฟงจากภาษาที่ใช โครงสรางของรูปประโยคการสนทนา การวิเคราะห คําพูด
การเจรจาตอรอง การเรียกรอง การตอวาหรือเสียงที่เปลงออกมา
การใชในการวิเคราะหบทสนทนา โดยใหความสําคัญกับการประกอบสรางขึ้นของบุคคล
การตระหนักถึงธรรมชาติแหงการประกอบสรางตามมุมมองโลกของนักวิจัย ใชภาษาเปนสื่อในการ
คนหาการปฏิสัมพันธอันเชื่อมโยงการเขาใจตอสิ่งที่บุคคลไดกระทํา ผูวิจัยมุงเนนการสะทอนถึงวิถีทาง
ที่ “คํา” ไดปรากฏในบทสนทนามีความเกี่ยวของบางอยางเฉพาะเจาะจงในการใชคําเหลานี้ วิถีทางใน
การใชคําเหลานั้นนําเสนอ บอกเลา และประกอบสรางขึ้นของความเปนจริงเรียกอีกอยางวาเปน
การศึกษา “talk and text in social practice”
โครงสรางรูปแบบและเทคนิคที่ใชในการสนทนา
การสนทนาที่เปนทางการหรือทีเรียกวาการสนทนาแบบองคการ (institution) มักจะมี
โครงสรางหลักอยูสามขั้นตอนคือ การเปดการสนทนาการดําเนินการสนทนาและ การปดการสนทนา
ตั ว อย า งเช น ในงานของ เฮอริ เ ทจ (1984) ที่ ไ ด อ ธิ บ ายโครงสร า งรู ป แบบของการสนทนา ที่
ทําการศึกษาจากการพูดคุยทางโทรศัพทระหวางตัวแทนของโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนในกรณีที่
นักเรียนคนหนึ่งขาดเรียนโดยไมทราบสาเหตุ โดยขั้นตอนของการเปดการสนทนา โดยการแนะนําตัว
ของทางตัวแทนโรงเรียนวาเปนใคร หลังจากนั้นก็เขาสูประเด็นการสนทนา โดยแจงประเด็นปญหาวา
เกิดอะไรขึ้นทางโรงเรียนจึงไดโทรศัพทหาผูปกครองนักเรียนและหลังจากนั้นเปนการปดการสนทนา
อยางไรก็ตามในบางครั้งจะมีโครงสรางหรือเทคนิคที่แตกตางกันในแตละการสนทนาเชนการเกริ่นนํา
กอนการเขาสูการสนทนาหรือการเกริ่นนํากอนเขาสูประเด็นหลัก เชน การสนทนากับความตายการ
สนทนากับผูติดเชื้อHIVหรือการเกริ่นนํากอนปดการสนทนา
การเปดการสนทนา การดําเนินการสนทนาและการปดการสนทนา
การเปดการสนทนาจะมีอยูสองรูปแบบคือการเกริ่นนํากอนเขาสูการสนทนาเชนงานของ
ไพโรจน (2553: 130) การเปดการสนทนาระหวางผูปวยโรคมะเร็งและพยาบาลมักทักทายกันดวย
กลาวการสวัสดีและยกมือไหวซึ่งเปนวัจนะและอวจันภาษาที่แสดงถึงการทักทายในบริบทวัฒนธรรม
ของสังคมไทย ทั้งนี้การเกริ่นนํากอนการเขาสูบทสนทนา คือการทักทายที่อยูภายใตบริบทของชนบท
เชนการถามวากิ นขาวกับ อะไรหรื อการพูดคุย เรื่องทั่วไป การเดินทาง หลัง จากนั้นจึ ง เริ่ม เขา สู
กระบวนการการสนทนา ในขั้นตอนนี้จะสงผลถึงการพูดคุยในขั้นตอนตอไป เปนที่นาสังเกตวากอน
การสนทนาพยาบาลจะศึกษาหาขอมูลวาผูปวยและญาติผูปวยรับรูโรคที่ผูปวยเปนอยูหรือไมการรับรู
ภูมิหลังและบริบทวัฒนธรรมของคูสนทนาเชนนี้จะสงผลถึงการวางแผนของการสนทนา ตัวอยางที่
แสดงใหเห็นความไมเขาใจภูมิหลังหรือบริบททางสังคมวัฒนธรรมของคูสนทนาสงผลอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดตอการสนทนา เชนกรณีงานศึกษาของ สวนการเขาสูการสนทนาอยางทันที เชน ในงานของ ของ
กรชนก นันทกนก (2013) ที่ทําการศึกษาการสนทนาระหวางเจาหนาที่และกลุมชาติพันธุที่มาติดตอ
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ราชการพบวามีอยูสามขั้นตอนคือคือการเปดการสนทนา การดําเนินการสนทนา และการปดการ
สนทนา ซึ่งขั้นตอนดังกลาวจะแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน การเปดการสนทนาซึ่งสวน
ใหญมาจากเจาหนาที่รัฐซึ่งเปดการสนทนาโดยการเรียกชื่อการถามคําถามและกลาวเขาเรื่องทันทีใน
ขณะที่คู ส นทนาซึ่ง เปน กลุม ชาติพันธุ จ ะกลา วทัก ทายกอนถึ ง จะตอบคําถามเจา หนาที่ใ นขณะที่
(Maynad, 2008) ไดทําการศึกษา เรื่อง ขาวราย (bad new) กับขาวดี (good news) พบวา การ
แจงขาวรายโดยการเขาสูประเด็นโดยทันทีไดสงผลตอความรูสึกของคูสนทนาเปนอยางมาก
ในงานของ ตนฉบับ สเกลลอฟ และ แซ็ค (Schegloff and sack) ไดนําเสนอวา
โครงสรางของการปดการสนทนาทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชนโดยปกติของผูพูดกอนปดการ
สนทนาโดยมากจะใชวิธีการ ของการบอกเหตุผลตางๆวาทําไหมตองการจบการสนทนาหรือการบอก
วาจะมีแผนการลวงหนาอยางไรในอนาคตตอกับคูสนทนาของพวกเขา (Raclaw, 2008: 3) ซึ่งจะเห็น
ไดวา การปดการสนทนาโดยผานโลกออนไลนมักจะเปนไปในลักษณะแบบไมเปนทางการ
ในงานของ ตนฉบับ สเกลลอฟ และ แซ็ค (Schegloff and sack) ไดนําเสนอวา
โครงสรางของการปดการสนทนาทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชนโดยปกติของผูพูดกอนปดการ
สนทนาโดยมากจะใชวิธีการ ของการบอกเหตุผลตางๆวาทําไหมตองการจบการสนทนาหรือการบอก
วาจะมีแผนการลวงหนาอยางไรในอนาคตตอกับคูสนทนาของพวกเขา (Raclaw, 2008: 3) ซึ่งจะเห็น
ไดวา การปดการสนทนาโดยผานโลกออนไลนมักจะเปนไปในลักษณะแบบไมเปนทางการ ในขณะที่
งานของไพโรจน (อางแลว) กลาววาการปดการสนทนา พยาบาลจะเปนผูยุติการสนทนาในหลักการ
กวางๆ โดยการใหกําลังใจผูปวย โดยอาศัยเทคนิคการใชหลักทางพุทธศาสนามาเปนองคประกอบ
หลังจากนั้นจึงเปนการกลาวใหสติและบอกลา
แนวคิดชาติพันธุวิทยา
กระบวนทัศนแบบใหมในการใชชาติพันธุวิทยา
การศึก ษาการวิเ คราะหการสนทนา ผานการศึก ษาเชิง ชาติพันธุในงานของ เมนารด
(Maynard, 2003: 55-56) ที่ไดทําการศึกษากรณี “การแจงขาวราย” โดยใชวิธีวิทยาการวิเคราะห
การสนทนา ซึ่งไดระบุไววาการใชวิธีการดังกลาวเปนการศึกษาธรรมชาติที่ตั้งอยูของการปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษย โดยผานการฟงเสียงการบันทึกเทปและการบันทึกภาพวีดีทัศนการกระทําการวิเคราะห
ของการสนทนา (Conversation Analysis) จะเกี่ยวของกับ การบันทึก รายละเอียดของการแปล
ความหมาย และคําที่เกิดขึ้นระหวางการสนทนา รวมไปถึงการสังเกต คําถามสําคัญตอประเด็นการนํา
วิธีวิทยาดังกลาวมาใชรวมกัน คือ วิธีการแบบชาติพันธุวรรณา สามารถที่จะเขาถึง บริบทของการ
พูดคุยและโครงสรางของการออกเสียงไดอยางไร
การประยุกตใชการวิเคราะหบทสนทนาในงานเชิงชาติพันธุ โครงสรางทางสังคมงานของ
เมรนารด (Maynad,2003) แสดงใหเห็นความผิดพลาด จากความแตกตางทางดานคําที่ใชในแตละ
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สังคมการวิเคราะหในหลายกรณี ในกรณีของการ “แจงขาวราย” แสดงใหเห็นถึงชองวางของความ
เขาใจที่แตกตาง ระหวางคูส นทนาเชน ในการสนทนาระหวางหมอ และผูปกครองของเด็กที่ปวย
ในขณะที่งานของไพโรจน วิไลนุช (2554) ไดแสดงใหเห็นวาการสนทนาระหวางพยาบาลและผูปวย
ไมไดเปนการพูดคุยกันเหมือนปกติ หากแตมีนัยยะของการจัดการการสนทนาอยางเปนระบบ ใน
ระหวางการพูดคุยผูปวยไดใหความรวมมือกับพยาบาล เพื่อใหการดูแลเกิดขึ้นตามที่ทั้ง สองตั้งใจ
ในขณะที่คูสนทนาคือพยาบาล ก็คลายความกังวลของผูป วยโดยผานบทสนทนา รวมถึงในประเด็นขอ
สนทนาหรือการถามที่คิดวาจะสงผลตอความกังวลของผูปวย พยาบาลไดใชเทคนิคในการพูดคุย โดย
ใชเทคนิคการใชคําถามที่หลากหลายลักษณะและหลายคําถามเพื่อนําเขาสู คําถามที่คิดวากอใหเกิด
ความกังวลของผูปวย
วิธีวิท ยาจะชวยใหเ ห็ นเทคนิคที่ผูเ ขารับ การสัม ภาษณนํามาใชเ พื่อใหตนเองประสบ
ผลสําเร็จและไดรับรับคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายเทคนิคและการสนทนาแบบ
เหมาะสมจะชวยใหผูเขารับการสัมภาษณเปนที่ยอมรับอีกแงมุมหนึ่งการมีการจัดการและเทคนิคการ
พูดที่เ หมาะสม ยัง เปนเครื่องชี้วัดอันดับ แรกกอนเขาทํางาน เพราะในตําแหนง ผูจัดการฝายขาย
จําเปนตองมีทักษะในการเจราจา การตอรอง การนําเสนอสินคาเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
เรียกรวมๆ วาทศิลปในการขายสินคา การเจราจาทางธุรกิจ บทสนทนาจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง
การเขาใจทั้งแนวคิดและวิธีวิทยาชาติพันธุวรรณาชวยใหการวิเคราะหบทสนทนา (CA) มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใตบทสนทนาและคําที่ปรากฏขึ้นภายใตบริบทที่แตกตาง และแบบแผน
ทางการกระทําทางสังคมที่แตกตางไปในแตละบริบทวัฒนธรรม เพราะงานชาติพันธุวรรณาถือวา
บริ บ ทคือ ป จ จั ยที่ เ ปน สภาพแวดลอ มหรื อภู มิ ห ลั ง ไมว า จะเป น บุค คล การเมือ ง เศรษฐกิ จ หรื อ
โครงสรางระบบของสังคม วัฒนธรรม สิ่ง เหลานี้เ ปนจุดหมายสําคัญ ของการเขาใจพฤติก รรมของ
บุคคล กลุมบุคคลที่อยูภายใตความหมายของบริบทนั้นๆ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือการกระทําสิ่ง
เดียวกันจึงไมอาจสรุปวาแสดงถึงความหมายหรือนัยยะแบบเดียวกัน (ชาย โพสิตา, 2548:145) ซึ่งนัย
ยะของการวิจัยนี้จึงอาจแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมหรือกรอบวัฒนธรรมสังคมที่
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของกลุมคน เชน ในกลุมคนที่ทํางานดานการขายหรือการตลาด ซึ่งจะมี
กรอบคิดและกระบวนทัศนเฉพาะกลุมสอดรับกับ แนวคิดของ อานันท กาญจนพันธุ (2548: 71) ได
อธิบายวา “ผูศึกษาไมสามารถใชแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเพียงอยางเดียว ตองเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ
ซึ่งถือวาเปนเงื่อนไขภายใตบริบ ทนั้นๆและบททางสังคมของความสัมพันธกับ การเคลื่อนไหวตางๆ
ดังนั้นควรเชื่อมโยงกับเงื่อนไขเหลานั้นดวย เชน ความคิดเรื่องอัตลักษณ (identity) ก็ไมอาจดํารงอยู
ไดดวยตัวเอง ในการวิเ คราะหจึงตองเชื่อมโยงกับ ความคิดอื่นๆ ไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคม
(social status) หรือวาทกรรม (discourse) ที่แตกตางบริบทกันไป”
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หากมองในมิติดังกลาวจะพบวากระบวนการการคัดสรรคนเขาทํางานดังกลาว ผูทําการ
คัดเลือกจะตองเขาใจบริบทของสังคมๆนั้น ซึ่งอาจรวมถึงภูมิหลังของผูสมัคร เพราะสิ่งเหลานี้จะเปน
ตัวกําหนดกระบวนทัศนที่แสดงออกมาระหวางสัมภาษณของผูถูกสัมภาษณ
การใชแนวคิดชาติพันธุวรรณา (Ethnography) ในบริบทการศึกษาในเชิงธุรกิจเดนชัดใน
งานของยามาดะ (Yamada, 1990, 1992, 2002) ไดชี้ใหเห็นวาความแตกตางดานวัฒนธรรมและ
บริบทสงผลใหการตีความหมาย ความจริงของการศึกษาที่แตกตางกัน ในงานของยามะดะไดศึกษา
ความแตกตางของความหมายในการประชุมในบริบทการขามวัฒนธรรมสั งคมของอเมริกัน ใชการ
ประชุมเพื่อรวมกันตัดสินใจอะไรบางอยาง ในขณะที่ประเทศญี่ปุนใชการประชุมเพื่อปรึกษาหาหรือ
แลกเปลี่ยน หรือระดมความคิดเห็น ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นวาปฏิสัมพันธของการสื่อสารที่
แตกตางของวัฒนธรรม สงผลถึงความหมายที่เปลี่ยนไปของการสื่อสารที่แสดงออกมา ซึ่งดังที่กลาวไป
แลวขางตนที่บอกวาการกระทําอยางเดียวกัน บางครั้งอาจสื่อความหมายที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
บริบทของสังคมนั้นๆ
ชาติพันธุวิทยาประยุกตมาใชในงานวิจัยชิ้นนี้ที่มุงเนนจะศึกษาประเด็นเฉพาะดานอยาง
ใดอยางหนึ่งมากกวาที่จะเขาใจสภาพของกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่งตัวอยางเชนการศึกษากลุมคนใน
ประเด็น HIV/AIDS ประเด็นความรุนแรง (ชาย โพธิ์สิตา, 2556:82) ทั้งนี้การนําแนวคิดดังกลาวมา
ปรับใชเพื่อศึกษารูปแบบการสรางตัวตนของกลุมคนหรือบุคคลในกลุมที่ทํางานเกี่ยวกับระบบธุรกิจ
ภายใตระบบที่มีการแขงขันและการแสวงหากําไรจากธุรกิจคําถามตอประเด็นดังกลาวที่สําคัญคือ คือ
ผูสัมภาษณงานมีวิธีการเขาถึงความจริงตอการตอบคําถามตอผูเขารับการสัมภาษณไดอยางไร ใน
ขณะเดียวกันผูเขารับการสัมภาษณมีกระบวนการประกอบสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะ
สัมภาษณงานอยางไร ซึ่งงานวิจัยนี้เชื่อมโยงวิธีวิทยาในเชิงสังคมศาสตรกาวขามมาสูพรมแดนของ
การศึกษาในเชิงธุรกิจ
การใชแนวคิดการวิเคราะหการสนทนาแบบชาติพันธุวิทยาประยุกตในสาขาธุรกิจ
การประยุกตใชวิธีวิทยาในการวิจัยในเชิงธุรกิจ
หากจะหยิบยกการปรับประยุกตการวิเคราะหการสนทนาเพื่อนํามามาปรับใชกับภาค
สวนของธุรกิจนั้น มีงานอยูหลายชิ้นที่นําวิธวิทยาดังกลาวมาชวยในการศึกษา เชน งานของ สเวน
เนวิค (Svennevic, 2011) ที่ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําของผูบริหารในองคการธุรกิจในระหวาง
การประชุม โดยใชกรอบเครื่องมือ การวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) ซึ่งพบวาวา
จากการวิเคราะหก ารสนทนาดังกลาว คนที่เปนผูนําจะคุณลักษณะคือ 1. มีความเชี่ยวชาญในการ
วินิจฉัยสถานการณ 2. การประเมิน (อารมณ ความรูสึก ความคิด) ผูใตบังคับบัญชา (ระหวางการ
ประชุม หรือ สนทนา) 3. การเสนอความคิ ด หรือ วิสั ยทัศ นต อการดํา เนิ นงานขององค ก าร ใน
ขณะเดียวกันการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว เพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ จะมุงเนนไปที่การคนหาความ
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จริง โดยมองไปที่ผูเขารับการสัมภาษณงาน มุงเนนไปที่ผูเขารับการสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝาย
ขาย เพื่อคนหาวา ผูเขารับการสัมภาษณ กระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารของตนเอง
ขึ้นมาอยางไร เพื่อใหถูกใจผูสัมภาษณ อันจะนํามาสูการไดรับคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงดังกลาว
ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเปดโลกทัศนการวิเคราะหมากไปกวาภาษาสนทนา คืออะไรก็ตามที่สามารถสื่อ
ความหมายและมีนัยยะ ถือวาเปนภาษาทั้ง สิ้น หรือที่ โลลอง บารต เรียกวา การแสดงออกนั้นมี
มากกวากวาตัวบทที่แสดงออก บางครั้งการแสดงออกอาจสื่อนัยยะมากกวาหนึ่งความ บุญเอก อรุณ
เลิศสันติ สัมภาษณชมพูนุท นาครทรรพ ผูจัดการฝายจัดหางาน ไดผลสรุปวา ในบางครั้งบริษัทที่เปน
ลูกคาของบริษัทจัดหางานในตําแหนงผูบริหารดังกลาว อาจตองการผูจัดการฝายขายที่สามารถเลน
กีฬากอลฟได (บุญเอก อรุณเลิศสันติ, 2548) ซึ่งหมายถึงชองทางของการที่จะหาลูกคาเพิ่ม ผูเขารับ
การสัม ภาษณอ าจตอบวาตัว เองสามารถเล นกีฬ ากอลฟ ได การสื่อสารออกมาเช นนั้นอาจไมไ ด
หมายความเพียงแตเ ขาสามารถเลนกีฬากอลฟเปน แตตีความในความหมายอื่นๆภายในตัวบท
ดังกลาวอื่นอีก เชน อาจหมายถึงกิจกรรมดังกลาว (การเลนกอลฟ) อาจเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการ
เชื่อมสัมพันธทางธุรกิจ หรือเปนเครื่อ งมือสําหรับ เจรจาตอรองในธุรกิจ นั้นๆก็เปนได ทั้งนี้ตัวอยาง
ขางตนอาจเปนวิธีการสื่อความหมายในการสรางตัวตนความนาเชื่อถือของผูเขารับการสัมภาษณ วา
เขาเหลานั้นมีความสามารถหรือศักยภาพที่จะสรางความสัมพันธกับลูกคาก็เปนไปไดในลักษณะการ
สนทนาที่เปนทางการผูเขารับการสัมภาษณยอมเตรียมชุดคําตอบสําหรับการสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับตนเองอันจะสงผลตอการพิจารณาคัดเลือกบุคคลนั้นเขาทํางาน กลาวคือการคนหาความจริงที่
ดํารงอยูโดยพื้นฐานคิดวาความจริงที่ปรากฏในสังคมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เพราะฉะนั้นความจริงที่
ดํารงอยูในปจเจกบุคคลและสังคมสามารถสกัดและดึงมาโดยใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูทําการศึกษาโดยผานการตีความ ผานกรอบการมองภววิทยา (ontology) แบบกระบวน
ทัศนทางเลือก หรือแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม ที่เห็นวาความจริงและความรูที่นักวิจัยคนพบลวนเปนสิ่ง
ที่ถูก สรางขึ้นความจริงความรูไมไดมีเพียงหนึ่งเดียวแตมีไดอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับบุคคลหรือ
บริบทนั้นๆ ดังนั้นความจริงถึงอยูในรูปแบบอัตวิสัย
ปรากฏการณ ท างสัง คมในทางกลั บ กัน ภววิ ท ยาเปน วิ ธีซึ่ ง ไม ไ ดมุ ง เน น การกํา หนด
สมมุติฐานในการวิจัย หากแตผูวิจัยมุ ง เนนที่ใชท ฤษฎีผานองคป ระธานที่เ ปนผูกระทําในที่นี้คือผู
สัมภาษณซึ่งเปนเจาหนาที่หรือผูบริหารของบริษัทและผูที่ถูกสัมภาษณหรือผูสมัครงานเพราะฉะนั้น
รูปแบบดังกลาวกลาวจึงเปนที่นาขบคิดวา ในมนุษยยอมมีการตอรองกระบวนการตางๆ จึงถูกสรางขึน้
เพื่อทําใหการสัมภาษณของตัวผูเขารับการสัมภาษณไดเปนที่ถูกใจกรรมการในการสัมภาษณ

บทที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการสรางความนาเชื่อถือในการสัมภาษณงานของผูถูก
สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยตองการคนหาความจริงจากเหตุการณ และสภาพแวดลอมที่มีอยูตาม
ความเปนจริง โดยพยายามวิเคราะหความสัมพันธของเหตุการณกับสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดความ
เขาใจอยางถองแท (insight) ซึ่งตรงกับความหมายของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic research) ซึ่ง
ปลอยใหสภาพทุกอยางอยูในธรรมชาติ ไมมีการจัดกระทํา (manipulate) สิ่งที่เกี่ยวของใดๆเลย
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการดังนี้
1. เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา วิธีการสนทนา ลําดับของการสนทนา การตั้งคําถาม
ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางการสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณงานและผูสัมภาษณ
2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อและเทคนิคของผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายขณะสัมภาษณงาน และศึกษาแนวทางการเตรียม
ตัวเพื่อสรางความนาเชื่อถือผูถูกสัมภาษณงานทีไ่ ดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝาย
ขาย
ผูวิจัยใชวิธีวิท ยาการสัม ภาษณเ ชิง ลึก (in-depth interview) และการวิเ คราะหบ ท
สนทนา (Conversation Analysis: CA) เปนกระบวนทัศนหลักในการศึกษาโดยมุงเนนไปที่ประเด็น
หลัก คือการมุง สืบ คนกระบวนการสรางความน าเชื่อถือของผูถูก สัม ภาษณขณะสัม ภาษณง านใน
ตําแหนงผูจัดการฝายขายวาผูถูกสัมภาษณมีการสรางความนาเชื่อถืออยางไรใหเกิดขึ้นขณะสัมภาษณ
เพื่อใหฝายผูสัมภาษณตัดสินใจรับเขาทํางาน และงานวิจัยนี้ไดมุงเนนไปที่โครงสรางของบทสนทนา
วิธีก ารสนทนา ลําดับ ของการสนทนา การตั้ง คําถามขณะสัม ภาษณ ตลอดจนการยุติบทสนทนา
ระหวางผูสัมภาษณและผูถูก สัมภาษณ เพื่อคนหาวารูป แบบของการสัม ภาษณเปนอยางไรและมี
รูปแบบลักษณะอยางไร การสนทนากอรูปขึ้นอยางไรและดําเนินไปในลักษณะใด รวมถึงภาษาและ
เทคนิคของผูถูกสัมภาษณงานที่รับคัดเลือกเขาทํางาน ภายใตความความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวาง
อํานาจของทั้งสองฝาย กลาวคือฝายผูสัมภาษณ มีอํานาจเหนือกวาและฝายผูถูกสัมภาษณมีอํานาจ
ดอยกวานั้นเอง ซึ่ง ในขณะที่สัม ภาษณขอสัง เกตเบื้องตนซึ่ง เปนประเด็นตอเนื่องมาจากคําถามดัง
กลาวคือ ในขณะที่ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมเชิงอํานาจดังกลาว สงผลถึงการประกอบสรางตัวตน
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เพื่อสรางความนาเชื่อถือของผูที่ถูกสัมภาษณหรือไมเพราะโดยเนื้อแทแลวผูที่ถูกสัมภาษณดังกลาวจึง
ตองพยายามทุก วิถี ท างที่ จ ะให ไดรั บ คั ดเลือ กหรือ พูด แบบไมอ อมค อมคือ การที่ จ ะทํา ให ได ง าน
เพราะฉะนั้นทักษะของผูสัมภาษณจึงเปนสิ่งที่จําเปนในการสัมภาษณงานเพื่อปลดมายาคติของผูถูก
สัมภาษณนั้นออกไป ในการสัมภาษณงานนั้นผูถูกสัมภาษณยอมเตรียมชุดคําตอบสําหรับการสราง
ความนาเชื่อถือใหกับ ตนเองอันจะสง ผลตอการพิจ ารณาคัดเลือกบุคคลนั้นเขาทํางาน ซึ่ง วิธีก าร
สัมภาษณเชิงลึกจะเปนเครื่องมือที่ชวยคนหาคําตอบในการประกอบสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้น
ขณะสัมภาษณ วาตัวผูถูกสัมภาษณนั้นมีการเตรียมตัวในการตอบคําถามอยางไร มีกระบวนการสราง
ความนาเชื่อถืออยางไรเพื่อใหผูสัมภาษณเชื่อถือและยอมรับ และการวิเคราะหบทสนทนา (CA) นั้นจะ
ชวยใหเห็นรูปแบบ (Pattern) โครงสรางการสนทนาวารูปแบบหรือโครงสรางการสนทนาแบบใดที่ทํา
ใหผูไดรับการคัดเลือกสรางขึ้นจนสามารถทําใหไดรับงาน เชน การสรางบทสนทนาที่นาประทับใจ
การเปลี่ยนการสนทนา การตอบโตหรือปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการสนทนา เปนตน ทั้งนี้ผูวิจัยได
กําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนและวิธีวิทยาที่ใชในงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณวามีการเตรียมตัวใน
สว นใดบ า ง เช น การเตรี ย มคํ า ตอบเพื่ อ ตอบคํา ถามผู สั ม ภาษณ การฝก การพู ด การพรี เ ซนต
บุคลิกภาพ การเตรียมประวัติเพื่อการสัมภาษณงาน เปนตน โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth
interview) เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือของผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝาย
ขายโดยมี คํา ถามกึ่ ง โครงสร า ง (semi structured interview) หรื อ เป นแบบไม มีโ ครงสร า ง
(unstructured interview) ที่ผูวิจัยสามารถเจาะคําถามหาขอมูลอยางไมจํากัด ซึ่งผูวิจัยไดอธิบาย
รูปแบบคําถามทั้ง 2 ชนิดไวในรายละเอียดขั้นตอนที่ 1
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนและวิธีวิทยาที่ใชในงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา วิธีก ารเปดบทสนทนา ลําดับ ของบท
สนทนา การตั้งคําถาม ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูกสัมภาษณ ภายใต
เงื่อนไขของความความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางอํานาจของทั้งสองฝาย โดยการอัดวิดีโอขณะมี
การสัม ภาษณง านจริง ในตําแหนงผูจัดการฝายขาย ใชวิธีการวิเคราะหบทสนทนา (Conversation
Analysis) เพื่อคนหาโครงสรางการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิสัมพันธกันระหวางผูสัมภาษณและ
ผูถูกสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการในการสรางความนาเชื่อถือของผูถูกสัมภาษณ
โดยใชวิธีการอัดวิดีโอ อาศัยวิธีการวิเคราะหบทสนทนา การสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย และสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีอํานาจตัดสินใจรับ
ผูจัดการฝายขายเขามาทํางานจากบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด
การเตรียมการ
การเตรียมการเปนขั้นตอนกอนการวิจัย ผูวิจัยจะมีการวางแผนการสัมภาษณโดยไดแบง
การสัมภาษณเชิงลึก ตามขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่จะถูกสัมภาษณ โดยทําการนัดหมายวันเวลา
และสถานที่ที่จะทําการสัมภาษณ แกผูที่จะถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาสัมภาษณ โดยจะทําการ
สัม ภาษณกอนที่ผูสมัครจะเขารับ การสัม ภาษณจริง กับ ทางฝายบุคคลและผูบ ริห ารของบริษัท (ผู
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สัมภาษณงาน) เพื่อถามถึง แนวทางการสรางความนาเชื่อถือ ความประทับใจแกผูสัมภาษณ หรือ
เพื่อใหไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน จํานวนผูที่จะถูกสัมภาษณนั้นขึ้นอยูกับทางผูสัมภาษณจะตัดสินใจ
ทั้งนี้ในขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึกนั้นผูวิจัยไดมีการเตรียมคําถามกึ่งโครงสราง (semi-structure
questionnaire) โดยมีการกําหนดมิติของการสรางความนาเชื่อถือไว 4 มิติ คือ 1. ความบูรณภาพ
และจริยธรรม (integrity & ethical) 2. ความไววางใจ (trust) 3. บุคลิกภาพ (character) 4. ความรู
ความสามารถ (knowledge & ability) และในสวนของคําถามไมมีโ ครงสราง (unstructured
interview) นั้นผูวิจัยจะไมมีการกําหนดคําถามไวลวง เพื่อการคนพบสิ่งใหมๆนอกกรอบที่ตีไว
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูกสัมภาษณ โดย
ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากทั้งสองฝายรวมถึงการขออนุญาตโดยการใหเซนตใบยินยอม เพื่อทําการ
บันทึกวิดีโอขณะมีการสัมภาษณงานจริง
ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรับพิจารณาวาจางงานจากบริษัท โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทนายจางไดทําการพิจารณาและเห็นพองวาบุคคลดังกลาว
มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรับวาจางนั้นเพื่อตองทราบวาผูทไี่ ดรบั
คัดเลือกนั้นมีกระบวนการการสรางความนาเชื่อถืออยางไร และทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มอี าํ นาจ
ตัดสินในการรับผูจัดการฝายขายเขาทํางาน เพื่อตองการทราบถึงเหตุผลในการรับบุคคลกลาววามี
กระบวนการในการสรางความนาเชื่อถืออยางไร ทั้งนี้ในขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึกนั้นผูวิจัยไดมีการ
เตรียมคําถามกึ่งโครงสราง (semi-structure questionnaire) ที่ผูวิจัยตองการจะถามผูเขารับการ
สัมภาษณและผูสัมภาษณที่มีอํานาจในการตัดสินใจรับผูจัดการฝายขายเขาทํางาน รวมถึงการเตรียม
วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัย เชน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ สมุดบันทึกขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อคนหากระบวนการ
สรางความนาเชื่อถือในการสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรน
คาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด เครื่องมือในการวิจัยที่ครอบคลุมวัตถุประสงคในการวิจัย
ดังนี้
1. ตัวผูวิจัย ซึ่งเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
2. เครื่องบันทึกเสียงสําหรับการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณใหไดใจความที่ละเอียด
ครบถวน สะดวกแกการนํามาถอดความเพื่อใชในการศึกษาควบคูไปกับการจดบันทึก
3. การจดบันทึก เพื่อใหสามารถบันทึกประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติม นอกจากแนวคําถามที่
เตรียมไว และสามารถเชื่อมโยงขอมูลและบันทึกเพิ่มเติม ชวยเตือนความจําระหวางการสัมภาษณ
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4. แนวคํ า ถามการวิ จั ย ที่ ใ ช ใ นการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (in-depth interview)
แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกคือแนวคําถามเกี่ยวกับประวัติสวนตัว เชนการศึกษา ครอบครัว เพื่อน
เปนตนเพื่อทราบถึงพื้นเพของผูใหขอมูลและ สวนที่สองคือแนวคําถามใหการสรางความนาเชื่อถือให
เกิดขึ้นขณะสัมภาษณง านเพื่อใหไดงาน เชน แนวทางในการตอบคําถามผูสัมภาษณ แนวทางการ
แสดงออกขณะสัมภาษณถึงความซื่อสัตย ไววางในได รวมถึงแนวทางในการสรางบุคลิกขณะสัมภาษณ
งานใหถูกใจผูสัมภาษณ
5. การวิเคราะหบทสนทนา ผูวิจัยอาศัยเครื่องบันทึกวิดีโอที่สามารถบันทึกไดเปนระยะ
เวลานาน และมีความละเอียดในการศึกษาละเอียดที่เกิดขึ้นในเหตุการณที่ตองการศึกษา และเพื่อ
ความสะดวกการนําบทสนทนามาวิเคราะหตอไป
6. การสังเกต ผูวิจัยใชการสังเกตแบบเขมขนซึ่งจําเปนตองมีการจดบันทึกควบคูไปดวย
อีกอยางหนึ่งเพื่อกันลืม การจดบันทึกยอขณะที่กําลังสังเกตหรือทันทีที่สังเกต ผูวิจัยจะนําบันทึกยอที่
เขียนไวมาเรียบเรียงเปนบันทึกที่มีขอความขยายมากขึ้น การบันทึกนี้ไมควรเกิน 24 ชั่วโมงหลังสังเกต
การกระทําเชนนี้จะทําใหผูสังเกตเห็นรายละเอียดของขอมูลและทราบถึงการวางแผนในการเก็บขอมูล
เพิ่มเติมในครั้งหนาตามกรอบวาขาดเหลืออะไรบาง อคิน รพีพัฒนและคนอื่นๆ (2546, 163-164) ได
ใหขอเสนอวา ในขณะเดียวกันนักวิจัยตองสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางซ้ําไปซ้ํามา เมื่อมีเหตุ
ปจจัยหนึ่งเกิดขึ้นยอมมีปจ จัยหนึ่งตามมา เพื่อหาการรูปแบบวาการรกระทําซ้ําดังกลาวมีรูปแบบ
อยางไรบาง ในขณะที่ไพโรจน วิไลนุช (2554) การศึกษาโดยใชวิธีวิทยาแบบการวิเคราะหการสนทนา
จะตองมีการดูเทปวีดีโอและฟงเสียงจากเครื่องบันทึกเทปกลับไปกลับมาหลายรอบ
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้
1. การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่จะถูกสัมภาษณงานกอนการสัมภาษณงานจริง (in-depth
interview) จะทําสัมภาษณกลุมผูที่มีสิทธิเขารับการสัมภาษณในตําแหน งผูจัดการฝายขายกับทาง
บริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส กอนที่จะมีการสัมภาษณงานจริงโดยฝายบุคคล
และผูบริหารของบริษัท โดยไมมีก ารจํากัดจํานวนผูที่ไดรับคัดเลือกเขาสัม ภาษณ ผูวิจัยปลอยให
ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกเปนไปตามธรรมชาติมากที่สุด
2. การวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) เลือกผูใหขอมูล หลัก (key
informant) โดยเปนการเลือกกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากใน
การเลือกวิธีวิทยาดังกลาวเปนการเลือกการวิเคราะหการสนทนาจากการบทสัมภาษณงานผูที่มีสิทธิ
เขารับการสัมภาษณงาน (Candidate) ในตําแหนงผูจัดการฝายขาย
3. การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรับการคัดเลือกวาจางงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย
และผูสัมภาษณที่มีอํานาจในการตัดสินใจคัดเลือกผูจัดการฝายขายเขางาน โดยกลุมเปาหมายใน
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ขั้นตอนกระบวนการนี้คือทําการสัมภาษณผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝาย
ขายและผูสัมภาษณที่มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกผูจัดการฝายขายเขาทํางานที่บริษัทโมเดิรนคาส
อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส
รายละเอียดของขั้นตอนทั้ง 3 มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณวามีการเตรียมตัวใน
สวนใดบาง เพื่อสรางความนาเชื่อถือของผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย
1.1 การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (documentary research) รวบรวมขอมูลจากการ
คนควาหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงาน วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ และงานวิจัยตางๆ ถึง
กระบวนการเตรียมตัวกอนเขารับ การสัมภาษณง าน การสรางความนาเชื่อถือขณะสัม ภาษณงาน
รวมทั้งขอมูลจากทางอินเทอรเน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานในการ
ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก
1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับผูที่ถูกเลือกใหเขารับการสัมภาษณ
กอนที่จะสัมภาษณจริงกับฝายบุคคลและผูบริหาร (ผูสัมภาษณ) เพื่อคนหาแนวทางในการเตรียมตัว
เพื่อสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงาน ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกโดยการ
สร างความคุ น เคยกั บ ผูใ หข อ มูล ผู วิ จัย เริ่ ม แนะนํา ตนเอง ทํ า การอธิ บ ายเค าโครงวิจั ย อธิบ าย
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ ตอบขอซักถามขอคํายินยอมในการใหสัมภาษณและเขารวมการ
วิจัยและขออนุญาตทําการบันทึกขอมูล รวมไปถึงการบันทึกเสียงและภาพจากนั้นทํางานสัมภาษณที่
วางแนวทางไวอยางกวางๆ แตคลอบคลุมประเด็นที่จะศึกษาลําดับของการตั้งคําถามขึ้นอยูกับคําบอก
เลาหรือการตอบข อซัก ถามของผูใหข อมูล แนวคํ าถามควรเริ่ม จากแนวคําถามทั่วไปเชนประวั ติ
การศึกษาและประวัติการทํางาน รวมถึงความสนใจพิเศษในประเด็นตางๆ ผูวิจัย ควรเนนไปที่การฟง
มากกวา การพูดและหลีกเลี่ยงการขัดจัง หวะการเลาของผูใหขอมูล เนื่องจากการตองการความ
ตอเนื่องในการใหขอมูล และการสังเกตอากัปกิริยา การไมขัดจังหวะหรือสอดแทรกเชนนี้ จะทําให
ขอมูลมีความตอเนื่อง ผูใหขอมูลสามารถพรั่งพรูขอมูล ออกมาไดอยางตอเนื่องและเปนธรรมชาติ และ
ผูวิจัยเริ่มคําถามใหมก็ตอเมื่อผูพูดไดบอกเลาขอมูลเสร็จแลว จึงปอนคําถามใหม
แนวคําถามการวิจัยที่ใชในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (in-depth interview) แบงเปน
2 สวน ไดแก สวนแรกคือแนวคําถามเกี่ยวกับประวัติสวนตัว เชนการศึกษา ครอบครัว เพื่อน เปนตน
เพื่อทราบถึงพื้นเพของผูใหขอมูลและ สวนที่สองคือแนวคําถามใหการสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้น
ขณะสัมภาษณงานเพื่อใหไดงาน เชน แนวทางในการตอบคําถามผูสัมภาษณ แนวทางการแสดงออก
ขณะสัมภาษณถึงความซื่อสัตย ไววางในได รวมถึงแนวทางในการสรางบุคลิ กขณะสัมภาษณงานให
ถูกใจผูสัมภาษณ การสัมภาษณในงานวิจัยชิ้นนี้ ใชการสัมภาษณที่เปนทางการในการสัมภาษณ โดย
ปลอยใหการสัมภาษณเปนไปอยางงายๆ ไมเครงครัด และไมเรงรัด เรียกวาเปนการสัมภาษณที่ปลอย
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ใหเปนธรรมชาติที่สุด การสัมภาษณในลักษณะนี้ เหมาะสําหรับการสังเกตอากัปกิริยา ทัศนคติ รวมถึง
การสรางรูปประโยคเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ
ผูวิจัยมีการเตรียมคําถามกึ่งโครงสราง (semi structured interview) และแบบไมมี
โครงสราง (unstructured interview) ซึ่งผูวิจัยสามารถเจาะคําถามหาขอมูลอยางไมจํากัด ซึ่งใชไดดี
ในการวิจัยที่อาศัยการเลาเรื่อง คําถามจะเปนลักษณะปลายเปด กลาวคือ มีการวางคําถามไวใน
ลักษณะกวางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่จะทําการศึกษา ทั้งนี้คําตอบของผูถูกสัมภาษณจะเปนคําถาม
ในขอตอไปเพื่อเปนคําถามที่เจาะลึกลงในรายละเอียดมากที่สุด วิธีวิท ยาดัง กลาวนี้ เ ปนการแตก
ประเด็นที่คนพบจากคําตอบของผูตอบแบบสอบถาม เพราะฉะนั้นผูวิจัยตองมีทักษะการฟงอยางตั้งใจ
และเปนผูตั้งคําถามที่ดี มีป ระสบการณตอเรื่องนั้นๆและการสัมภาษณควรเปนไปอยางธรรมชาติ
สุภางค จันทวานิช (2559) เรียกการวิจัยลักษณะนี้วา การสัมภาษณที่มีความสนใจเฉพาะจุด (focus
interview ) หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) การสัมภาษณในลักษณะนี้ผูวิจัย
มีประเด็นหรือจุดที่สนใจเปนพิเศษอยูแลวซึ่งจะสัมภาษณเจาะลึกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับหัวขอ
ของการวิจัยหรือที่เกี่ยวของโดยในบางประเด็นที่ผู วิจัยไมไดสนใจหรืออยูในประเด็นของการวิจัยผู
สัมภาษณจะไมถามลงลึกในรายละเอียดในทุกขั้นตอน เลือกสัมภาษณเฉพาะประเด็นที่อยูในขอบขาย
ของการวิจัย เมื่อผูถูก สัม ภาษณสนทนาออกนอกประเด็น ผูวิจัยมีห นาที่ในการดึง ใหประเด็นการ
สัมภาษณเหลานั้นกับเขาสูการสนทนา ที่เขากับประเด็นที่ตองการ เพราะฉะนั้น ผูสัมภาษณควรมี
ทักษะในการสัมภาษณในรูปแบบดังกลาวและควรมีการเตรียมตัวเพื่อใหทราบวาประเด็นอะไรที่อยูใน
ขอบขายการวิจัยและขอมูลในประเด็นใดที่ตองการ
คําถามกึ่งโครงสรางในมิติของการสรางความนาเชื่อมี 4 มิติ คือ 1. ความบูรณภาพ
(integrity) ซึ่งประกอบดวย ความซื่อตรง ความสมบูรณ ความมีศีลธรรมจรรยา รวมถึงสํานึก ความมี
คุณธรรม 2. ความไววางใจ (trust) 3. บุคลิกภาพ (character) 4. ความรูความสามารถ (knowledge
& ability) โดยผูวิจัยถามใน 4 มิติดังกลาวโดยไมมีการลงลึกในรายละเอียด เนนใหผูถูกสัมภาษณ
อธิบายตามธรรมชาติ ผูวิจัยมีหนาที่ในการจับประเด็น จัดประเภทขอมูลที่ไดจากผูถูกสัมภาษณใน
ภายหลังเพื่อนํามาวิเคราะห
คําถามแบบไมมีโครงสรางของการสรางความนาเชื่อนั้นผูวิจัยจะไมเจาะลึกในมิตติ า งๆใน
การสรางความนาเชื่อถือ เชน ผูถูกสัมภาษณมีวิธีการอยางไรในการตอบคําถามเพื่อใหไดงาน ผูถูก
สัมภาษณมีวิธีการสรางความประทับใจตอผูสัมภาษณอยางไรเพื่อใหไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน เปน
ตน คําถามลักษณนี้จะเปนคําถามกวางๆ เพื่อเปดใหผูถูกสัมภาษณเปนฝายอธิบาย ผูวิจัยมีหนาที่ใน
การจัดกลุมขอมูล แยกประเภทขอมูลที่ไดจากผูถูกสัมภาษณ คําถามแบบไมมีโครงสรางนั้นจะไมมีการ
เตรียมไวลวงหนาประเด็นที่จะพูดคุยอยูที่คูสนทนา เพื่อการคนพบขอสรุปใหมๆที่ไมไดตีกรอบไว
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ผูวิจัยอาศัยเทคนิคในการสัมภาษณ คือการฟงใหมาก และแสดงความสนใจขณะที่ผูถูก
สัมภาษณกําลังพูด นักวิจัยจะพูดเฉพาะสรางขวัญและกําลังใจใหผูถูกสัมภาษณแสดงออกซึ่งความเปน
จริ ง และอารมณ ที่ เ ก็ บ กดออกมา ผู วิ จั ย ไม มี ก ารโต เ ถี ย ง ไม เ สนอแนะ เพราะการเสนอแนะ
เปรียบเสมือนการสรางประเด็นใหผูถูกสัมภาษณ ออกนอกประเด็นที่เขากําลังแสดงออก ผู วิจัยไม
ตัดสินวาถูกหรือผิดในพฤติกรรมที่ผูถูก สัม ภาษณกําลัง เลาใหนัก วิจัยฟง ไมวาพฤติก รรมนั้นๆ ผิด
ศีลธรรมหรือผิดจรรยาบรรณตามมาตรฐานใดๆ ก็ตาม เพราะนั้นเปนประสบการณโดยตรงของผูที่ถูก
สัมภาษณ นักวิจัยตองการรูความจริงจากปากของเขาหรือไม ผูวิจัยเพียงแตนั่งฟงเพียงอยาเดียว ใน
บางกรณีผูถูกสัมภาษณอยูในอาการเครียดจนพูดออกมาอยาตระกุกตระกัก หรือบางกรณีเขาอาจคิด
คําพูดที่เปนศัพทเทคนิค แตก็คิดไมออกซักที ในสถานการณเชนนี้ นักวิจัยอาจชวยนําทางบางสวน
ดวยคําพูดลักษณะ “อยางนี้ใชไหม” โดยที่ผูวิจัยไมมีการพูดวามันตองเปนอยางนี้แนนอน เพราะอาจ
ทําใหผูถูกสัมภาษณคลอยตาม เพราะคิดวาผูวิจัยยอมมีความรูและขอมูลดีกวา นอกจากนี้ผูวิจัยยังมี
การสรุปคําถามเปนระยะๆ เมื่อผูตอบคําถามนานพอควรแลว ควรหยุดตั้งคําถามเพื่อถามทบทวนวา
ที่เขาตอบมามีสาระพอสรุปไดดังนี้ใชหรือไม หรืออาจมีบางคําตอบที่ผูวิจัยยังจับประเด็นไมได ก็จะ
ถามผูถูกสัมภาษณวาผูวิจัยฟงไดความวาอยางนี้ถูกตองไหม เมื่อผูถูกสัมภาษณตอบจึงอาจเริ่มคําถาม
ตอไปได อยางไรก็ตามการเปดโอกาสใหผูถูก สัม ภาษณท บทวนคําตอบของเขา อาจทําใหเ ขาได
ความคิดเพิ่มเติม ซึ่งนาจะเปนการดีสําหรับนักวิจัย (Whyte., มงคลเลิศ ดานธานินทร แปล, 2556)
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึก ษาโครงสรางการสนทนา ภาษาเทคนิค วิธีการเปดบทสนทนา
ลําดับ ของบทสนทนา การตั้งคําถาม ตลอดจนการยุติบ ทสนทนาระหวางผูสัม ภาษณงานและผูถูก
สัมภาษณ ภายใตเงื่อนไขของความความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางอํานาจของทั้งสองฝาย
การวิเคราะหบทสนทนา (Conversation Analysis ) ปรากฏโฉมครั้งแรกโดยพัฒนาขึ้น
มาจากฐานคิดของ ฮารวี แซค (Harvey Sacks) โดยความรวมมือ รวมกับ เอมมานูเอล สเกลลอฟ
(Emanuel Schegloff ) และ เจล เจฟเฟอร (Gail Jefferson.) โดยแนวคิดดังกลาวถูกพัฒนามาจาก
แนวคิดของ Goffman and โดยทั้ง ฮารวี แซค (Harvey Sacks)และ เอมมานูเ อล สเกลลอฟ
(Emanuel Schegloff ) ทั้งสองเปนศิษย ของ Goffman ที่มหาวิทยาลัย UCLA ในชวงเวลาเดียวกัน
อีกทั้งพวกเขายังไดมีป ฏิสัมพั นธกับ Garfinkel ในหวงเวลานั้น (Schegloff, 1992 cited in
Heritage)
วิธีวิท ยาดัง กลาวเปนที่แพรห ลายสําหรับ การวิเ คราะหวาทกรรม ซึ่ง วิธีดัง กลาวเปน
เครื่องมือในการคิดวิเคราะหเกี่ยวกับการสนทนาที่มุงเนนไปที่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการสนทนา การ
วิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis หรือ CA) คือ กระบวนการการสืบหาโครงสรางและ
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางมนุษย ซึ่งสามารถชวยใหผูวิจัยสามารถเขาถึงความหมาย
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ของการกอรูปของโครงสรางการสนทนา ความหมายที่เ กิดขึ้นจากการสนทนา รวมถึง ปฏิบัติการ
ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณที่เกิดขึ้น โดยที่มีสังคมเปนตัวหลอหลอมใหผูคนไดหลอหลอมกระบวนทัศน
โดยการวิเคราะหบทสนทนาใชวิธีการบันทึกภาพวีดีโอหรือการบันทึกเสียงการสนทนาที่
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธที่เปนธรรมชาติ (Peräkylä, 2011) แนวคิดการวิเคราะหก ารสนทนา เปน
แนวคิดสําคัญที่ใชศึกษาวิเคราะหโครงสรางการสนทนา เนื่องจากการสนทนาเปนกิจกรรมสําคัญใน
สังคมมนุษยที่สะทอนใหเห็นความคิด คานิยม ความเชื่อ การกระทํา อารมณความรูสึก ชีวิตจิตใจของ
ผูพูด การสงตอความรูและภูมิปญหาตางๆ รวมถึงความสัมพันธระหวางคูสนทนาและความสัมพันธ
ระหวางการใชภาษากับวัฒนธรรมของผูใชภาษา (สุจริตลักษณ ศรีผดุง, 2557) กระบวนการวิเคราะห
บทสนทนา (Conversation Analysis) ตระหนักถึงการกระทําหรือปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นภายใตปริทัศน
ทางสังคม โดยมุงเนนพิจารณาการสนทนาที่เกิดขึ้นและปฏิกิริยาตอบโตของการสนทนาของผูกระทํา
การซึ่งในที่นี้หมายถึงคูสนทนา (Potter, 1990; Pchta., et.al, 2004) การวิเคราะหบทสนทนามุงที่
จะอธิบายโครงสรางของการสนทนา (conversational structure) ซึ่งมีสมมุติฐานที่สําคัญที่วา แมวา
ผูคนทั่วไปจะมีการพูดคุยกันโดยมักไมมีการเตรียมการลวงหนาและการสนทนาดูเหมือนวาจะดําเนิน
ไปอยางไมเปนระบบแตจากการศึกษาขอมูลการพูดคุยจํานวนมากกลับไดผลลัพธวาการสนทนาเปน
การเปนกิจกรรมที่สามารถคาดการณไดลวงหนาในระดับหนึ่งวาคูสนทนาจะใชถอยคําแบบใดและมี
ลําดับอยางไรอยางไรบาง ในขณะที่ ฮารวี่ แซค สเกลลอฟ และเจล เจฟเฟอสัน (2006) เรียกการ
สนทนาแบบนี้วา การแลกเปลี่ยนคําพูดที่เปนระบบ (speech exchange systems)
วิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาไมมุงเนนที่จะดูวาสนทนาเรื่องหรือประเด็นอะไรบาง
แตห ากจะมุง เน นไปที่ ก ารศึ ก ษาวิ ธีก ารพูด เชน พู ดอยา งไร นํา เสนออย างไร การอธิ บ าย การ
แลกเปลี่ยน ซึ่งโดยรวมเรียกวา การศึกษาโครงสรางของประโยคที่นําเสนอ ซึ่งในงานที่เปนของนัก
ทฤษฎี การวิเคราะหบทสนทนารุนแรก อยาง เฮอริเทจ (Heritage, 1997: 161-182) ไดมุงเนนอยาง
หนักในการคนหาความหมาย และบริบทในการปฏิสัมพันธ มากกวาที่จะมองบทสนทนาเปนเพียงการ
พูดคุย การศึกษาการวิเคราะหบทสนทนาเปนการศึกษามากไปกวาบทสนทนา แตมุงเนนไปที่ปฏิกิริยา
ตอบสนองหรือปฏิสัม พันธที่เ กิดขึ้นระหว างการสนทนา โดยฟงจากภาษาที่ใช โครงสรางของรูป
ประโยคการสนทนา การวิเคราะห คําพูด การเจรจาตอรอง การเรียกรอง การตอบคําถาม การตอวา
หรือแมกระมั่งเสียงที่เปลงออกมา
การปรับประยุกตวิธีวิทยาดังกลาวในงานวิจัยนี้ เพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณทางสังคม
ที่อุบัติใหมหรือการขามพรมแดนของการศึกษาสูศาสตรแขนงอื่นๆ จึงเปนความทาทายอยางยิ่งในเชิง
ของวิชาการในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยพยายามที่นําวิธีวิทยาในเชิงสังคมศาสตรกาวขามมาสูพรมแดนของ
การศึก ษาในเชิง ธุร กิจ โดยใหความสําคัญ กับ การประกอบสรางขึ้นของบุคคล การตระหนัก ถึง
ธรรมชาติ แหง การประกอบสร างตามมุม มองโลกของนั ก วิจัย ใช ภาษาเปน สื่อในการคนหาการ
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ปฏิสัมพันธอันเชื่อมโยงการเขาใจตอสิ่งที่บุคคลไดกระทํา ผูวิจัยมุงเนนการสะทอนถึงวิถีทางที่ “คํา”
ไดปรากฏในบทสนทนามีความเกี่ยวของบางอยางเฉพาะเจาะจงในการใชคําเหลานี้ วิถีทางในการใช
คําเหลานั้นนําเสนอ บอกเลา และประกอบสรางขึ้นของความเปนจริงเรียกอีกอยางวาเปนการศึกษา
“talk and text in social practice”
การเขาถึงขอมูลของนักวิจัยในวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา (CA)
การเขาถึง ขอมูล ของนัก วิจัยกอนการบันทึก เสียงหรือบันทึกภาพ ผูวิจัยตองแจง แก
กลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย วาจะมีการทําวิจัย
ในลัก ษณะใดบาง รวมทั้ง การขออนุญาตในการวิจัยดังกลาว ในวิธีวิทยาการวิเ คราะหบ ทสนทนา
เครื่องมือที่มีความสําคัญคือการใชวิธีการบันทึกภาพวีดีโอหรือการบันทึกเสียงการสนทนาทีเ่ กิดขึน้ จาก
ปฏิสัมพันธที่เปนธรรมชาติโดยเทปบันทึกเสียงเทปบันทึกเสียง MP3 และเครื่องบันทึกภาพ (VDO)
การบันทึกขอมูลดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญเปนอยางยิ่งในกระบวนการวิเคราะหการสนทนา
ดัง นั้นกอนการทําวิจัยโดยการบันทึก ภาพและเสียงดัง กลาวนัก วิจัยควรมีก ารตรวจสอบอุป กรณ
ดังกลาวใหเรียบรอยกอนการใชงานเพื่อทําใหแนใจวาขอมูลที่ตองการบันทึกนั้นเปนไปอยางเรียบรอย
เพราะหากเกิดกรณีของการชํารุดหรือความไมพรอมของอุป กรณ เชน ความจุ ขอมูล ที่เ ต็ม หรือ
แบตเตอรี่หมดจะทําใหเกิดความเสียหายตอการวิจัย รวมทั้งควรมีอุปกรณจํานวนหลายตัวเพื่อสํารอง
ไว หากเกิดขอบกพรองระหวางการบันทึก เชน เสียงที่ไมชัดเจน การวางตําแหนงของเครื่องบันทึก
หางจากตัวคูสนทนา ทั้งนี้การตั้งกลองควรใหเห็นภาพที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของคูสนทนาทั้งสองฝาย
ทั้งผูเขารับการสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ วิธีวิทยาการสนทนานอกจากจะใหความสําคัญกับการ
วิเ คราะหก ารสนทนาแลวยัง พิจ ารณาภาษาที่เ ปนอวัจนะภาษาคือการสัง เกตุอากัปกิริยาที่เกิดขึ้น
ระหวางการสนทนาอีกดวยทั้งนี้การใหความสําคัญดังกลาวเปนเรื่องจําเปนเพราะในวิธีวิทยาดังกลาว
หัวใจหลักคือการศึกษาบทสนทนาและการดูอากัปกิริยาที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณขอผิดพลาด เชน
เครื่องบันทึกไมทํางาน หรือเสียงที่บันทึกไมมีความชัดเจน นักวิจัยไมสามารถที่จะกลับไปบันทึกการ
สนทนาไดใหม เพราะการพูดคุยเกิดขึ้นในสถานการณและหวงเวลาที่แตกตางกันภายใตบริบทดังกลาว
เหตุการณเกิดขึ้นไดเพียงครั้งเดียว การบันทึกใหมเกิดไดในบางกรณีแตเนื่องจากการสนทนาอาจไม
เกิดขึ้นในรูปแบบเดิมหรือกลุมเปาหมายในการวิจัยอาจไมสามารถเขารวมการวิจัยไดอีก ดังนั้นผูวิจัย
จึงใหสําคัญอยางยิ่งกับอุปกรณการบันทึกภาพและเสียง
ในการวิเคราะหบทสนทนาในขั้นตอนที่ 2 นั้นจะชวยในการคนหาโครงสรางการสื่อสาร
ผานการปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูกสัมภาษณงานภายในบริบทของการสัมภาษณงาน
ในตําแหนง ผูจัดการฝายขายบริษัทบริษัท โมเดิรนคาส อิ นเตอรเ นชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด วิธี
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วิทยาการวิเคราะหบทสนทนาจะชวยใหผูวิจัยเห็นวาผูถูกสัมภาษณงานมีโครงสรางการสนทนาอยางไร
อากัปกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางสัมภาษณงาน สีหนา แววตา ทาทางที่เกิดขึ้นขณะสัมภาษณงาน
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อยืนยันถึงกระบวนการในการสรางความนาเชื่อถือของผูถูกสัมภาษณ
โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝาย
ขายและผูสัมภาษณที่มีอํานาจตัดสินใจในการรับผูจัดการฝายขายเขาทํางานจากบริษัทโมเดิรนคาส
อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด
การสัมภาษณในงานวิจัยชิ้นนี้ ใชการสัมภาษณที่เปนทางการในการสัมภาษณลึก โดย
ปลอยใหการสัมภาษณเปนไปอยางงายๆ ไมเครงครัด และไมเรงรัด เรียกวาเปนการสัมภาษณที่ปลอย
ใหเปนธรรมชาติที่สุด การสัมภาษณในลักษณะนี้ เหมาะสําหรับการสังเกตอากัปกิริยา ทัศนคติ รวมถึง
การสรางรูปประโยคเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใชคําถาม3 ประเภท ประเภท
แรกคือ คําถามกึ่งโครงสราง (semi-structure) คือใชคําถามที่เ ปนหลักกวางๆไว ไมเ ปนคําถาม
เฉพาะเจาะจง (main question) เปนวิธีก ารสัม ภาษณโ ดยใชแนวคําถามเปนหลัก ไวกวางๆ ใน
ขณะเดียวกันก็เปดกวางสําหรับประเด็นที่อาจตามมาในขณะที่สัม ภาษณ คําถามในลักษณะนี้เปน
คําถามที่เปนประเด็นในการสัมภาษณที่ตั้งขึ้นมาที่มีความสอดคลองกับเปาหมายของการวิจัยเปนหลัก
ประเภทที่สองคือ คําถามเพื่อขอรายละเอียดและความชัดเจน (probes) คําถามเหลานี้จะถามเมื่อ
ผูตอบคําถามตอบคําถามหลักแลวแตคําตอบยังไมชัดเจนพอ อาจขาดซึ่งรายละเอียดไป ในขณะที่นัก
สังคมศาสตร อยางสุภางค จันทวานิช เรียกวิธีการสัมภาษณแบบนี้ วา การตะลอมกลอมเกลา คือการ
ลวงเอามโนทัศนสวนลึกหรือความคิดสวนในสุดของผูถูกสัมภาษณออกมาใหไดมากที่สุด การใชคําถาม
แนวนี้จะใชในกรณีที่ผูถูกสัมภาษณจงใจหรืออาจไมตั้งใจที่จะใหขอมูลนั้นๆ แตผูสัมภาษณจําเปนตอง
ไดขอมูลนั้นๆจริง ผูสัมภาษณอาจจะตองใชเทคนิคที่หลากหลายในการที่จะกระตุนใหผูถูกสัมภาษณ
ใหขอมูลดังกลาว ซึ่งเทคนิคในการตัง้ คําถามในลักษณะนี้ เชน การสรุปแบบตีความ ซึ่งหากไมเปนจริง
หรือผูที่ถูกสัมภาษณไมเห็นดวยดังกลาวอาจแสดงเห็นความคิดออกมาโดยที่ไมรูตัวและอีกกลยุทธหนึง่
คือ การตั้งคําถามจากเหตุการณสมมุติ (hypothetical question) ในงานเขียนของ Patton (1990)
การตะลอมกลอมเกลาเพื่อใหไดรายละเอียด (detail-oriented probe) การติดตามเพื่อเติมเต็ม
รายละเอี ยดสํา หรั บ บางประเด็ นประการที่ส อง การตะลอมกล อมเกลาเพื่ อสร างความชัด เจน
(clarification probe)
สวนคําถามในประเภทที่ส ามในงานวิจัยนี้คือ คําถามเพื่อตามประเด็น (follow-up
question ) คําถามดังกลาวเปนคําถามที่เปนลักษณะสําคัญของของการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การใช
คําตอบเปนขอคําถามตอไป การหยิบ ยกประเด็นที่เ พิ่ง คนพบจากคําตอบของผูสัม ภาษณม าเปน
ประเด็นสําหรับการซักถามตอ คําถามประเภทนี้จะเปนการถามเพื่อเพื่อเพิ่มมิติทั้งทางกวางและทาง
ลึกใหแกเรื่องที่ศึกษามากขึ้น คําถามในลักษณะนี้เปนคําถามที่ตองคิดขึ้นเฉพาะหนาซึ่งผูวิจัยเห็นวา
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เปนประเด็นที่มีความสําคัญและเขากับเรื่องที่ศึกษา ซึ่งอาศัยทักษะของผูสัมภาษณเปนสวนประกอบ
หนึ่ง คําถามควรถามทันทีถามีการสัมภาษณในเรื่องๆนั้นอยู เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของประเด็น
นั้นๆ
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. การวิเคราะหขอมูลสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview)
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคุณภาพมักจะไมแยกออกจากกระบวนการเก็บขอมูล
แตเปนสิ่งที่ดําเนินไประหวางเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เปนกระบวนการที่กระทําซ้ําไป
ซ้ํามา (interactive) กลับไปกลับมาระหวางการเก็บขอมูลและการวิเคราะหทั้งนี้การแยกแยะขอมูล
และจัดหมวดหมูดังกลาว จะทําใหเห็นรูปแบบหรือขอมูลที่ปรากฏซ้ําๆ ซึ่งขอมูลดังกลาว สามารถ
นํามาจัดหมวดหมูและทําเปนขอสรุปได (อคิน รพีพัฒน และคณะ, 2546) ในขณะที่ พัฒนา กิติอาษา
(2556) จะทําการวิเคราะหขอมูล หลังเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลในแตละวันในตอนค่ํา ซึ่งจะทําใหผูศึกษา
ไดเห็นประเด็น วามีประเด็นใดขาดตกบกพรองหรือบันทึกไมครบบางก็เพิ่มลงไป ทั้งนี้ยังทําใหผูวิจัยได
เห็นวา ควรจะเก็บขอมูลอะไรเพิ่มเติม อาจสรุปไดวา การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพจะ
แตกต า งจากการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ ร อจนกว า จะได ข อ มู ล ครั บ ถึ ง ลงมื อ วิ เ คราะห ข อ มู ล แต ใ น
ขณะเดียวกันการวิเคราะหขอมูลไปดวยและเก็บขอมูลไปดวยจะทําใหผูวิจัยเห็นขอมูลที่จะพิจารณาวา
ควรเก็บขอมูล โดยการสังเกตหรือสัมภาษณประเด็นใดเพิ่มเติมบาง
การถอดเทปออกมาเปนบทสัมภาษณ ทั้งนี้การถอดเทป ควรมีการจดบันทึกจากเทปให
มีความละเอียดมากที่สุด ควรมีการถอดทุกคําพูดที่เกิดขึ้นในขณะที่ทําการสัมภาษณเชิงลึก เพราะใน
บางครั้งนักวิจัยไมสามารถจดไดละเอียดหรือคลอบคลุมซึ่งอาจทําใหประเด็นตกหลนไดทั้งนี้ ทั่งนี้การ
ถอดเทปยังชวยใหผูศึกษาสามารถวิเคราะหประเด็น (themes) โดย สามารถแยกแยะ และจัดหมวดหมู
ประเด็น ที่ผูถูกสัมภาษณแสดงออกมาผานบทสนทนา บางครั้ง ในบางประโยคอาจถูกกลาวซ้ํากัน
ออกมาหลายรอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูวิจัย จะเกิดการตีความความขึ้นการแยกแยะขอมูล
พัฒนา กิติอาษา (2555) ไดเสนอแนะการแยกขอมูลวา สามารถทําไดหลายวิธี 1) แยก
เปนประเด็นตามคําถามที่ตั้งไวเปนหลัก แยกเปนเรื่อง 2) แยกตามขอมูลหรือรายละเอียดที่เรามีอยูใน
สมุดบันทึก เอาที่อยูในสมุดบันทึกเปนหลัก 3) แยกตามประเด็นที่เราอยากรู หรือแยกตามประเด็นที่
เราจะวิเคราะห
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเนนการแยกขอมูลตามประเด็นที่ผูวิจัยอยากรู หรือแยกตามประเด็น
ที่ผูวิจัยตองการนํามาวิเคราะห จากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย ความนาเชื่อถือ (credibility)
ประกอบดวยองคประกอบ 4 อยางคือ 1. ความบูรณภาพ (integrity) เชน ความซื่อตรง ความสมบูรณ
ความมีศีลธรรมจรรยา รวมถึงสํานึก ความมีคุณธรรม 2. ความไววางใจ (trust) 3. บุคลิกภาพ (character)

78
4. ความรูความสามารถ (knowledge & ability) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
โดยแยกตามองคประกอบของความนาเชื่อถือทั้ง 4 ประเด็น
2. การวิเคราะหขอมูลจากวิธีวิทยาการวิเคราะหบทสนทนา(CA)
การวิเคราะหขอมูลจากวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา(CA) เปนไปตามระเบียบ
วิธีวิทยาของการวิจัยดังกลาวคือ การวิเคราะหผลการวิจัยจะเกิดขึ้นในระหวางชวงเวลาของการทํา
วิจัยอยู ผูวิจัยจะทําการถอดบทสนทนาออกมาจากเทปเสียง (transcript) และภาพที่ไดทําการบันทึก
ผูวิจัยดําเนินการการถอดเทปออกมาเปนบทสนทนา และใสเครื่องหมายกํากับ เชน เสียงหนักเบา
เสียงยาวการพูด เนนคํา (stress) พูดเบาหรือพูดพรอมกัน (overlap speaking) ผูวิจัยใสเครื่องหมาย
เพื่ อ ให เ ห็ น ว า ผู พู ด พู ด อย า งไรเป น ไปในลั ก ษณะใด มิ ใ ช นํ า เสนอเพี ย งคํ า พู ด เท า นั้ น แต ก ารใส
เครื่องหมายกํากับทําใหผูวิจัยเห็นมิติตางๆเพิ่มขึ้น เชน โครงสรางของการสนทนาเปนตน และการ
วิเคราะหบทสนทนาและอากัปกิริยากิริยา ทาทางผูเขารับการสัมภาษณจาก การเฝาดูจาก กลองวีดีโอ
บันทึก ภาพ โดยเป าหมายของการวิเ คราะหในครั้ง นี้ อยูที่ก ารเฝา สัง เกต ทา ทางที่ ผูเ ขา รับ การ
สัมภาษณแสดงออกมาเพื่อสรางความนาเชื่อถือของแกผูสัมภาษณ ในสวนวิธีวิทยาการวิ เคราะหบท
สนทนา ( Conversation Analysis) คือการกระทําการที่เกิดจาการเฝาสังเกตจะเปนการกระทําซ้ําไป
ซ้ํามา อาจมีการเฝาดูวีดีซ้ําไปซ้ํามา มากกวาสิบรอบ เพื่อการวิเคราะหอยางถึงแกนแทวากระบวนการ
โครงสรางของบทสนทนาที่เกิดขึ้นดําเนินการไปในรูปแบบใด ซึ่งไพโรจน วิไลนุช (2554) ไดนําเสนอ
แนวทางของการวิเคราะหภายใตวิธีวิทยาดังกลาวประกอบดวย
การวิเคราะห Turn design
การสนทนาเปนระบบการแลกเปลี่ยนกันพูดของมนุษย (turn talking system) เมื่อมี
คนพูด คนหนึ่งจะฟง แตอยางไรก็ตามคูสนทนาจะเปนผูกําหนดบทบาทของตนเองระหวางที่สนทนา
อยูนั้น ทั้งนี้องคประกอบของบริบทแวดลอมและหนาที่ที่รับผิดชอบมีอิทธิพลอยางสูงตอคูสนทนา เชน
ในงานของ กรชนก นันทกนก (2556) ที่ศึกษาการวิเคราะหโครงสรางการสนทนาระหวางเจาหนาที่
รัฐกับชนกลุมชาติพันธุ ที่กลาววา ถึงแมวาคูสนทนาจะแลกเปลี่ยนกันพูด แตเหตุก ารณที่เ กิดขึ้นที่
สถานที่ราชการ โดยบทบาทของเจาหนาที่รัฐจะเปนผูที่ซักถามขอมูลมากกวากวา ในขณะที่ผูที่ม า
ติดตอ ราชการ ซึ่ง เปน กลุม ชาติ พันธ สวนมากจะเปนผู คอยตอบคําถามหรือใหขอ มูล อยางเดีย ว
เนื่องจากการที่คูสนทนามีอํานาจไมเทาเทียมกัน เชนเดียวกันกับงานวิจัยนี้ กลาวคือเปนการวิเคราะห
บทสนทนาที่คูสนทนามีอํานาจไมเทาเทียม กลาวคือผูสัมภาษณมีอํานาจมากกวาผูถูกสัมภาษณ การ
แลกเปลี่ยนคําพูดระหวางคูสนทนาที่เกิดขึ้นระหวางการสัมภาษณงานนั้นจะขึ้นอยูกับบริบทแวดลอม
และอยูที่การกําหนดบทบาทของตนเองระหวางสนทนา
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การวิเคราะห Social action
เปนการตีความมากกวาในสิ่งที่เห็น ซึ่ง ไพโรจน วิไลนุช (2554) มองวา วิธีวิทยานี้มอง
วาการตีความในประเด็นตางๆ จําเปนตองตีความในลักษณะเชิงซอนหรือ ที่เรียกวา “ตีความซอน
ตีความ” (interpretation of interpretation) ซึ่งนักวิจัยสายสํานักคุณภาพไดใหนิยามวา เปนการ
มองปรากฏการณฉากหลังหรือหลังบานดวย ไมมองปรากฏการที่เห็นเฉพาะฉากหนาที่เกิดขึ้น ใน
งานวิจัยนี้การวิเคราะห social action จะชวยใหเห็นเบื้องหลังหรือฉากหลังของการปฏิสัมพันธของผู
สัม ภาษณง านและผูถูกสัมภาษณงาน สะทอนถึงวิถีท างที่ “คํา” ไดป รากฏในบทสนทนามีความ
เกี่ยวของบางอยางเฉพาะเจาะจงในการใชคําเหลานี้เพื่อการสัมภาษณงาน
การวิเคราะห Sequence organization
การวิเคราะหดังกลาวนี้จะพิจารณาบทสนทนาที่ถูกผลิตขึ้นภายใตบริบทของการสนทนา
วามีจุดเริ่มตนอยางไร เกิดขึ้นในลักษณะใดและจบลงเชนใด งานวิจัยนี้ตองการศึกษาการสรางความ
นาเชื่อถือผานการสื่อสารของผูถูกสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย การนํา Sequence
Organization มาวิเคราะหเพื่อคนหาวาบทสนทนามีการเริ่มตนเชนไร ดําเนินไปอยางไร และจบ
อยางไร ภายใตบริบทการสัมภาษณงาน
การวิเคราะหการ Repair
การแกไขบทพูดใหสมบูรณ ซึ่งโดยวัตถุประสงคแลวผูพูดตองการแกไขหรือเติมเต็มการ
พูดของตนที่ยังไมสมบูรณซึ่งการทําใหเขาใจผิด การซอมบทพูดของคูสนทนาจึงเปนการแกไขปญหา
ดังกลาว การสัมภาษณงานยอมตองใชการพูดคุย และการพูดคุยยอมมีความไมสมบูรณ ของคําพูด
งานวิจัยนี้จะนําการวิเคราะหการแกคํามาศึกษาวามีความหมายอยางไรภายใตบริบทการสัมภาษณ
งาน
การวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหการสนทนา โดยเปาหมายของการวิเคราะหในครั้ง
นี้ อยูที่การสนทนาและการเฝาสังเกต ทาทางที่ผูเขารับการสัมภาษณแสดงออกมาเพื่อสรางความ
นาเชื่อถือของผูถูกสัมภาษณ รวมถึงการศึกษาโครงสรางของบทสนทนาภายใตความความสัมพันธที่ไม
เท าเทียมระหวางอํานาจของทั้ง สองฝาย งานวิจัยนี้ไดนําแนวทางการวิเ คราะหบ ทสนทนาทั้ง 4
ประการคือ turn design, social action, sequence organization และ repair ขางตนมาใชเพื่อ
ศึกษาโครงสรางการสนทนา การสื่อสารขณะสัมภาษณงานระหวางผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณงาน
เพื่อการวิเคราะหอยางถึงแกนแทวากระบวนการ โครงสรางของบทสนทนาที่เกิดขึ้นดําเนินการไปใน
รูปแบบใด
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ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือจากขอมูลภาคสนาม
การวิจัยในแนวปฎิฐานนิยมมุงเนนที่จะทดสอบสมมุติฐานฐานและตรวจสอบทฤษฏี มัก
ใหความสําคัญตอคาความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือจากขอมูลภาคสนามโดยการใชตัวเลขสถิติเขามา
คํานวณและใหความตระหนักเกี่ยวกับวิธีการไดมาของขอมูลวามีความเที่ยงตรงหรือไม อยางไรก็ดี
ภายใตกระบวนทัศนที่แตกตางทางวิธีวิทยาแบบเชิงคุณภาพ ก็ไมไดแปลวาจะไมมีความเที่ยงตรงหรือ
คาความเชื่อมั่นในขอมูลนั้นภายใตกระบวนทัศนในวิธีวิทยา ภววิทยา (ontology) คือสภาวะดํารงค
อยูของความเปนจริงของปรากฏการณหรือสภาวะและธรรมชาติของความจริง ที่ดํารงอยู คําถาม
สําคัญตอแนวคิดนี้คือการคนหาวาความจริงดํารงอยูเกิดขึ้นไดอยางไร เงื่อนไขและปจจัยที่ทําใหความ
จริงดังกลาวเกิดขึ้นและความสัมพันธระหวางองคประกอบของสิ่งนั้นคืออยางไรอาจกลาวอยางยอได
วาภววิทยาของปรากฏการณทางสังคม คือความจริงที่นักวิจัยกําลังศึกษาอยูนั้นเอง ทั้งนี้เพื่อแสดงให
เห็นวาถึงแมในงานวิจัยครั้งนี้จะดําเนินภายใตกรอบภววิทยาดังกลาว ยอมหลีกเลี่ยงไมไดวา การหาคา
ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือจากขอมูลภาคสนามยอมทําไปควบคูกับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถ
อธิบายไดพอสังเขปดังนี้
ความเชื่อมั่นของการวิจัย
หัวใจหลัก ของการวิจัยครั้ง นี้คือ การสั ม ภาษณเ ชิง ลึก และการวิ เ คราะหบ ทสนทนา
(Conversation Analysis) ซึ่งทั้งสองวิธีวิทยาดังกลาว ลวนใชเครื่องมือในการวิจัยรวมกัน คือการ
บันทึก ทั้ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว ความแมนยําของของขอมูล จึง มีสูง เพราะเสียงและอิริยาบถ
อากัปกิริยาตางๆจึงไดถูกบันทึกไวแลว การวิเคราะหขอมูลเกิดขึ้นจากการถอดเทปบันทึกเสียงและ
การดูภาพอิริยาบถจากกลองวิดีทัศน การกระทําเชนนี้นักวิจัยจะกระทําซ้ําไปซ้ํามาเพื่อใหเกิดความ
แนใจและเพื่อใหขอมูลมีความแมนยํา ทั้งนี้การบันทึกดวยเครื่องบันทึกดังกลาวสามารถที่จะกลับไป
ตรวจสอบไดในกรณีเกิดความไมแนใจของขอมูล เพราะฉะนั้นแลวความเชื่อมั่นของขอมูลจึงมีสูง
ความเที่ยงตรงของขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอมูลสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูวิจัยไดใชแนว
คําถามกึ่งโครงสราง ที่ออกแบบมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีทั้งนี้ผูวิจัยไดมีการปรึก ษาแนว
คําถามดังกลาวกับผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อใหแนวคําถามเกิดความเที่ยงตรงมากที่สุด โดยมีการ
ทดสอบเครื่องมือกอนใชจริงในการสัมภาษณกลุมเปาหมาย (pre-test) ซึ่งหลังการทบสอบดังกลาวจะ
มีการปรับแกเพื่อใหการวิจัยไดเขาถึงความจริงของกระบวนการการสรางความนาเชื่อถือของผูเขารับ
การสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายมากที่สุด
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ความนาเชื่อถือ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะหการสนทนา เปนขอมูลที่ไดจากการ
ถอดเทปและการเฝาดูกลองวีดีโอ ถึงไดถูกบันทึก เสียงและภาพไวแลว เสียงและภาพเหลานั้นเปน
เครื่องยืนยันวาขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริง โดยยืนยันจากเครื่องบันทึกเทปและกลองวิดีทัศน
ดังกลาว การสัมภาษณงานก็เกิดขึ้นจริง บทสนทนาเกิดขึ้นจริง เพราะฉะนั้นความนาเชื่อถือของขอมูล
จึงเกิดขึ้นดังกลาว
จริยธรรมในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ในงานวิจัยทุกทางดานสังคมศาสตร ทุกประเภท ปฏิเสธไมไดวายอมเกี่ยวของกับมนุษย
ถึงแมวาจะไมไดมีการกระทําตอรางกายมนุษย เชน การเจาะเลือดเชนในการวิจัยในเชิงการแพทย แต
อยางไรก็ดีงานวิจัยอาจมีผลกระทบตอตัวผูถูกวิจัยทั้งดานครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ ฉะนั้น
แลวงานวิจัยเชิงคุณภาพดานสังคมศาสตรจึงละเลยจริยธรรมดานการวิจัยไมได งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัย
พยายามที่นําวิธีวิทยาในเชิงสังคมศาสตรกาวขามมาสูพรมแดนของการศึกษาในเชิงธุรกิจ แตก็มิได
ละเลยที่จะใหความสําคัญแกจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยใหความสําคัญ กับ จรรยาบรรณในนักวิจัยคุณภาพ โดยในงานนี้มีก ารคํานึง ถึง
ปญหาเชิงจรรยาบรรณตั้งแตขั้นตอนการวางแผนวิจัย เริ่มตั้งแตการเลือกหัวขอวิจัย ปญหาวิจัยบาง
เรื่องอาจถกเถียงไดม ากกวาควรทําหรือไมควรทํา ทําแลวใครไดป ระโยชน ทําแลวไดอะไร ให
ความสําคัญในขั้นตอนของการเผยแพรการวิจัยควรมีการปกปดขอมูลเปนความลับ (confidentiality)
และการไมใชชื่อจริงของผูใหขอมูล (anonymity) ในกรณีที่อาจสงผลกระทบในเชิงลบตอผูใหขอมูล
พยายามรัก ษาดุล ระหวางสิท ธิและหนาที่ของผูวิจัยหรือกลาวอีก นัยหนึ่ง คือระหวางเสรีภาพทาง
วิชาการกับ จรรยาบรรณ ระมัดระวัง ไมใหขอมูล แกฝายใดฝายหนึ่ง ที่อยูในความขัดแยง นําไปใช
ประโยชน (อคิน รพีพัตนและคณะ, 2546) ทั้งนี้ผูวิจัยเคารพสิทธิพื้นฐานความเปนมนุษยและพึง
ระมัดระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแกผูเขารวมโครงการวิจัย ซึ่งการออกแบบการวิจัยในทุกขั้นตอน
ควรนําจริยธรรมในการวิจัยเขาพิจารณาซึ่งถึงแมวาจริยธรรมการวิจัยจะไมไดอยูในกระบวนการวิธี
วิทยาการวิจัย แตเปนวิธีการที่ออกแบบควบคูกันไปได
สรุป
ในงานวิจัยชิ้นนี้จึง มุงเนนที่จ ะปรับ ประยุกตใชศาสตรท างดานสัง คมรวมกับ ศาสตร
ทางดานอื่นๆในการแตกแขนง เพื่อคนหากระบวนการประกอบสรางความนาเชื่อถือของผูเขารับการ
สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย ใชวิธีการการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อ
มุงเนนใหเห็นปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษยที่อยูในสังคมนั้นๆ ซึ่งในการวิจัยครัง้ นีจ้ ะ
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เนนไปที่การประกอบสรางความนาเชื่อถือ และการสรางตัวตนของคนในสังคมที่เนนอาชีพดานฝาย
ขายและระบุเจาะจงลงไปในตําแหนงที่เปนผูจัดการฝายขาย โดยใชการวิเคราะหขอมูลที่เกิดขึ้นจาก
การสัมภาษณเชิงลึก ระบุวิธีการสรางความนาเชื่อถือและการสรางตัวตนภายใตบริบทการสัมภาษณ
งาน โดยมีการใชวิธีการวิเคราะหบทสนทนา (Conversation Analysis) เพื่อศึกษาถึงโครงสรางการ
สนทนา ภาษาที่ใช ปฏิกิริยา ทาทาง การถามตอบระหวางสัมภาษณ การวิเคราะหบทสนทนาเปนการ
ถอดรหัสโลกทัศนของผูเขารับการสัมภาษณงาน ซื่งปฏิเสธไมไดวา โลกทัศนชุดหนึ่งยอมถูกหลอหลอม
โดยผานสังคม วัฒนะธรรม การศึกษา การเลี้ยงดู ซึ่งหากพิจารณาอยางเฉพาะเจาะจงอาจกลาวไดวา
ตัวตนของ “นักขาย” นั้นไดถูกหลอหลอมมาไมเหมือนกัน ฉะนั้นการวิเคราะหบทสนทนาจะชวยให
ผูวิจัยเขาถึงขอมูลเพื่อนําไปสูขอสรุปเบื้องตนไดมากยิ่ง ซึ่งงานลักษณะดังกลาว อานันท กาญจนพันธุ
(2552) เรียกวาเปน “วิธีคิดเชิงซอน”ในการเชื่อมโยงความคิด (conceptualization) ซึ่งกระบวนการ
สําคัญในวิธีวิทยาดังกลาว อยูที่กระบวนการในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งไมไดเกิดจากการตีความของ
นักวิจัยเพียงฝายเดียว แตเกิดจากขอมูลที่ไดมาเปนหลักเบื้องตนที่นําไปสูขอสรุปในเชิงทฤษฎี

บทที่ 4
โครงสรางการสนทนาภายใตบริบทการสัมภาษณงาน
บทนํา
บทที่ 4 และบทที่ 5 เปนบทวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่นํามารายงานในสองบทนี้มาจาก
การเก็บขอมูล 2 อยางคือ 1) การสัมภาษณระดับลึกและ 2) การบันทึกการสนทนา ขอมูลจากการ
สัม ภาษณระดับ ลึก ชวยใหง านวิจัยนี้เห็นวาผูบริหารของบริษัท แบง (categorize) ผูถูก สัม ภาษณ
ออกเปนกลุม ขอมูลในสวนนี้ชวยใหเห็นวาบุคคลใดเปนบุคคลที่สมควรไดรับงาน
ขอมูลจากการสนทนาชวยใหงานวิจัยนี้วิเคราะหโครงสรางของการสนทนาในบริบทการ
สัม ภาษณงานในธุรกิจ เครื่องสําอาง ขอมูล ในสวนนี้มาจากการวิเ คราะหก ารสัม ภาษณระหวางผู
สัมภาษณซึ่งเปนผูบริหารองคกรจํานวน 1 รายและผูเขารับการสัมภาษณจํานวน 10 ราย โครงสราง
ของการสนทนาในบทนี้ถือเปนโครงสรางของการกระทําทางสังคม (structure of social action) คํา
วา “โครงสรางของการกระทําทางสังคม” หมายถึง การพูดคุยของมนุษยเปนการกระทําที่มีภาพแบบ
(pattern) มีขั้นตอน มิไดเกิดขึ้นอยางไมมีที่มาที่ไปในระหวางการสนทนา มิไดเปนไปแบบไรทิศทาง
(ไพโรจน วิไลนุช, 2554)
ในการนําเสนอขอมูล (data presentation) ในบทนี้และบทที่ 5 ผูวิจัยพรรณนาสิ่ง ที่
คนพบกอน จากนั้นผูวิจัยนําบทสัม ภาษณที่เกี่ยวของมานําเสนอ บทสัม ภาษณที่ตัดมานี้เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา excerpt ภายในบทสัมภาษณนี้ผูวิจัยใสเครื่องหมายเพื่อแสดงใหเห็นวาผูพูดพูด
อยางไร ยกตัวอยางในกรณีที่ผูพดู สองคนพูดพรอมกันหรือเหลื่อมกัน ผูวิจัยก็จะใสเครื่องหมาย [
การใสเครื่องหมายในบทสัมภาษณถือเปนขอบังคับของวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา
และขอตกลงรวมกันของนักวิชาการดานการวิเคราะหการสนทนา ขอมูลที่ถอดออกมานี้มิใชขอมูลดิบ
เพียงแตชวยอํานวยความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลเทานั้น (ไพโรจน วิไลนุช, 2556) ขอมูลดิบคือ
ขอมูลที่บันทึกลงในแถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน
บทสัมภาษณที่ยกมาสวนใหญเปนภาษาไทยภาคกลาง ศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานฝาย
ขายและงานการตลาด ในกรณีที่ผูพูดใชภาษาตางประเทศ ผูวิจัยก็จะเขีย นทับศัพทเปนตนวาคําวา
life ford, eyeliner และ eye shadow
นอกจากนี้ในระหวางการวิเคราะหขอมูลหากการสนทนาในชวงใดมีความจําเปนที่ผูวิจัย
ควรนําเสนอภาพ ผูวิจัยก็จ ะนําภาพจริง ที่ตัดจากวีดิทัศนม านําเสนอ แตภาพเหลานี้ไมชัด ผูอื่นไม
ทราบวาผูใหขอมูลคือใคร ผูวิจัยทําใหภาพเหลานี้ไมชัดโดยการปดบังใบหนาและใชคอมพิวเตอรทําให
สีของภาพบางสวนเขมและบางสวนจาง
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ในสวนแรก ผูวิจัยขอใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูถูกสัมภาษณและสัญลักษณที่ใชแทนผูให
สัมภาษณแตละคน การกําหนดสัญลักษณนี้เพื่อประโยชนในการอางอิงวาบทพูดมาจากผูใหสัมภาษณ
คนใด ผูวิจัยขอใชสัญลักษณนี้ตลอดการวิจัย
ผูวิจัยแบงกลุมผูถูกสัมภาษณออกเปน 3 กลุม ตามเกรดที่ไดจากการประเมินตามเกณฑ
ของบริษัท ดังนี้ กลุมแรกคือ กลุม A มีจํานวน 2 คน กลุมที่ 2 คือกลุม B มีจํานวน 4 คน และกลุม
สุดทายคือ กลุม C จํานวน 4 คน ผูวิจัยไดจัดกลุมตามคะแนนเพื่องายตอการนําขอมูลไปวิเคราะห
และเพื่อความสะดวกในการเรียก ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางการจัดกลุมผูถูกสัมภาษณตามเกณฑการประเมิน
กลุม

เพศ

คะแนน

ชื่อแทน

A

หญิง

82

A1

A

ขาย

82

A2

B

หญิง

77

B1

B

ชาย

74

B2

B

ชาย

73

B3

B

ชาย

70

B4

C

ชาย

69

C1

C

หญิง

69

C2

C

หญิง

68

C3

C

ชาย

60

C4

การใชสัญลักษณแทนผูใหขอมูลหลักแตละคนมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดจริยธรรมในการ
วิจัย เปนการรัก ษาความลับของผูใหขอมูล นอกจากสัญลัก ษณแทนแลว ผูวิจัยขอใหร ายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติผูถูกสัมภาษณโดยสังเขปตามที่ผูวิจัยไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกดังนี้
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ประวัติผูถูกสัมภาษณงาน (พอสังเขป)
A1 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศหญิง อายุ 43 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคหกรรม
ศาสตรศึกษา ประสบการณทํางานทั้ งหมด 19 ป ผูสัม ภาษณตัดสินใจรับผูถูกสัม ภาษณทานนี้เขา
ทํางาน
A2 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 38 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา
บริหารการจัดการ ประสบการณการทํางานทั้งหมด 12 ป ผูสัมภาษณตัดสินใจรับผูถูกสัมภาษณทานนี้
เขาทํางาน
B1 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศหญิง อายุ 40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลป
ศาสตรและมนุษยศาสตร ประสบการณทํางานทั้งหมด 14 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณ
ทานนี้ไว 77 คะแนน
B2 คือผูถูก สัม ภาษณง านเพศชาย อายุ 33 ป จบการศึก ษาในระดับ ปริญญาตรีคณะ
มนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ประสบการณทํางานทั้ง หมด 9 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูก
สัมภาษณทานนี้ไว 74 คะแนน
B3 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 42 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะการ
จัดการ สาขาการตลาด ประสบการณทํางานทั้งหมด 20 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสั มภาษณ
ทานนี้ไว 73 คะแนน
B4 คือผูถูก สัม ภาษณง านเพศชาย อายุ 32 ป จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอิเ ล็ก ทรอนิกสและโทรคมนาคม และจบการศึก ษาในระดับ ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ประสบการณทํางานทั้งหมด 9 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณทานนี้ไว
70 คะแนน
C1 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 35 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จิตวิทยา
และจบการศึ ก ษาในระดับ ปริญ ญาโท บริห ารการตลาด ประสบการณทํา งานทั้ง หมด 10 ป ผู
สัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณทานนี้ไว 69 คะแนน
C2 คือผูถูกสัม ภาษณง านเพศหญิง อายุ 36 ป จบการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ศิลปะ
ศาสตร เอกภาษาอังกฤษ และจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด ประสบการณทํางาน
ทั้งหมด 15 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณทานนี้ไว 69 คะแนน
C3 คือผูถูก สัม ภาษณง านเพศหญิง อายุ 40 ป จบการศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรี เอก
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด ประสบการณทํางาน
ทั้งหมด16 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณทานนี้ไว 68 คะแนน
C4 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะการ
จัดการ สาขาการเงินและการบัญชี ประสบการณทํางานทั้งหมด 16 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูก
สัมภาษณทานนี้ไว 60 คะแนน
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ในสวนตอไป ผูวิจัยขอวิเคราะหโครงสรางในการสนทนาซึ่งเปนหัวใจของบทนี้ ขอมูลที่
นํามาวิเคราะหเปนการสนทนาที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ (naturally occurring data) ซึ่งถือเปน
ขอมูล ที่เ กิดขึ้นจริง และมิไดเ กิดมาเพื่องานวิจัยนี้โ ดยตรง แตเ ปนขอมูลที่เกิดขึ้นในองคก รธุรกิจ ที่
องคกรมีในระหวางการสัมภาษณงานจริง
โครงสรางการสนทนาภายใตบริบทการสัมภาษณงาน
ในการวิเคราะหใหเห็นโครงสรางของการสนทนานี้มาจากการศึกษาการสนทนาในวีดิทศั น
ซ้ําไปซ้ํ ามา ขอมู ล จากการสนทนาทํ าใหเ ห็น วาผู สัม ภาษณ และผูถู ก สั ม ภาษณคุย กัน โดยอยูบ น
ความสัมพันธเฉพาะ กลาวคือฝายหนึ่งกําลังจะเปนนายจางและอีกฝายกําลังจะเขามาเปนพนักงานใต
บังคับบัญชา ความสัมพันธนี้จึงทําใหการสื่อสารปรากฏออกมาในลักษณะไมสมดุล (asymmetry) มี
การกระจายอํานาจอยางไมเทาเทียม (กรชนก นันทกนก, 2556) ผูสัมภาษณมีอํานาจมากกวาผูถูก
สัมภาษณ ขอมูลแสดงใหเห็นวาโครงสรางของการสนทนามี 4 ชวง ดังนี้
ชวงที่หนึ่งคือชวงเปดการสนทนา
ชวงที่สองคือชวงเลาประสบการณ
ชวงที่สามคือชวงทดสอบและประเมิน
และชวงที่สี่คือชวงปดการสนทนา
ผูวิจัยขอนําเสนอโครงสรางการสนทนาในรูปตารางเพื่อใหผูอานเขาใจชัดเจนขึ้นและตอ
จากตารางนี้ ผูวิจัยขออธิบายชวงตางๆ ภายใตโครงสรางการสนทนาอยางละเอียด ตอไปนี้เปนการ
นําเสนอตารางแสดงเวลาในการสนทนาแตละชวงของผูถูกสัมภาษณทั้ง 10 ราย ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 โครงสรางการสนทนาผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย

ผูถูก
สัมภาษณ
A1

ชวง

โครงสรางบทสนทนา
เวลาเริ่ม
เวลา
จํานวน
(h:m:s)
สิ้นสุด
นาที

หัวขอสนทนา

เปดการสนทนา

0:00:43

0:00:53

0:00:10

ทักทาย ถามชื่อ

ประสบการณ

0:00:54

0:14:36

0:13:42

ประสบการณทํางาน
ขอมูลเกี่ยวที่ทํางานแตละที่
การศึกษา
ความสําเร็จ

ทดสอบและ
ประเมิน

0:14:37

0:17:56

0:03:19

การถาม-ตอบ
เรื่องทั่วไป, สวนตัว, ครอบครัว, การเดินทาง

A2

ปดการสนทนา

0:17:57

0:24:52

0:06:55

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม

เปดการสนทนา

0:00:11

0:00:46

0:00:35

ทักทาย ถามชื่อ

ประสบการณ

0:00:47

0:08:56

0:08:09

ประสบการณทํางาน
ขอมูลเกี่ยวที่ทํางานแตละที่

ทดสอบและ
ประเมิน

0:08:57

0:34:50

0:25:53

เรื่องสวนตัว
ความสําเร็จในอดีต

B1

ปดการสนทนา

0:34:51

0:41:50

0:06:59

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม

เปดการสนทนา

0:00:00

0:00:20

0:00:20

ทักทาย ถามชื่อ ถามที่อยู

ประสบการณ
ทดสอบและ
ประเมิน

0:00:21

0:06:52

0:06:31

ประสบการณทํางาน

0:06:53

0:24:40

0:17:47

ถามความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑDCASH
ชีวิตสวนตัว การเลี้ยงลูก ครอบครัว

B2

ปดการสนทนา

0:24:41

0:44:30

0:19:49

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม

เปดการสนทนา

0:00:02

0:01:09

0:01:07

ผูสัมภาษณเคยเปนอาจารยสอนผูถูกสัมภาษณ
ทักทาย ถามสารทุกขสุกดิบ

ประสบการณ

0:01:10

0:06:55

0:05:45

ประสบการณทํางาน
การศึกษา

ทดสอบและ
ประเมิน

0:06:56

0:15:23

0:08:27

ความรูเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ
พูดคุยทั่วไป

ปดการสนทนา

0:15:24

0:17:57

0:02:33

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม
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ตารางที่ 3 โครงสรางการสนทนาผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย (ตอ)
ผูถูก
สัมภาษณ
B3

ขั้นตอน

โครงสรางบทสนทนา
เวลาเริ่ม
เวลา
จํานวน
(h:m:s)
สิ้นสุด
นาที

หัวขอสนทนา

เปดการสนทนา

0:00:03

0:00:35

0:00:32

สวัสดีทักทาย เชิญนั่ง

ประสบการณ

0:00:36

0:25:30

0:24:54

ประสบการณทํางาน
เรื่องสวนตัว ครอบครัว

ทดสอบและประเมิน

0:25:31

0:38:50

0:13:19

การวางแผน การบริหารงาน
ความรูเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ

B4

ปดการสนทนา

0:38:51

0:54:20

0:15:29

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม

เปดการสนทนา

0:00:00

0:00:40

0:00:40

ทักทาย พูดคุยเรื่องสินคาตัวอยางที่นํามา

ประสบการณ

0:00:41

0:17:40

0:16:59

ประสบการณทํางาน
การศึกษา

C1

ทดสอบและประเมิน

0:17:41

0:19:17

0:01:36

แนวทางการบริหารงาน

ปดการสนทนา

0:19:18

0:40:56

0:21:38

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม

เปดการสนทนา

0:00:48

0:01:28

0:00:40

เชิญเขาหอง ทักทาย เชิญนั่ง

ประสบการณ

0:01:29

0:08:59

0:07:30

ประสบการณทํางาน
ที่อยูอาศัย
การศึกษา

ทดสอบและประเมิน

0:09:00

0:42:00

0:33:00

แนวทางการบริหารงาน
ความรูเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ

C2

ปดการสนทนา

0:42:01

0:55:33

0:13:32

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม

เปดการสนทนา

0:00:46

0:01:08

0:00:22

ทักทาย เชิญนัง่

ประสบการณ

0:01:09

0:15:25

0:14:16

ประสบการณทํางาน
เรื่องครอบครัว

ทดสอบและประเมิน

0:15:26

0:17:55

0:02:29

ความรูเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ
แนวทางการบริหารงาน

C3

ปดการสนทนา

0:17:56

0:20:47

0:02:51

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม

เปดการสนทนา

0:00:03

0:00:17

0:00:14

ทักทาย เชิญนัง่

ประสบการณ

0:00:18

0:08:41

0:08:23

ประสบการณทํางาน
เรื่องครอบครัว

ทดสอบและประเมิน

0:08:42

0:16:47

0:08:05

ความรูเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ
ความถนัด และความชอบ

ปดการสนทนา

0:16:48

0:18:00

0:01:12

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม
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ตารางที่ 3 โครงสรางการสนทนาผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย (ตอ)

ผูถูกสัมภาษณ
C4

ขั้นตอน

โครงสรางบทสนทนา
เวลา
จํานวน
เวลาเริ่ม (h:m:s)
สิ้นสุด
นาที

หัวขอสนทนา

เปดการสนทนา

0:00:00

0:00:05

0:00:05

ทักทาย เชิญนัง่

ประสบการณ

0:00:06

0:06:37

0:06:31

ประสบการณทํางาน
เรื่องชีวิต life style ทั่วไป

ทดสอบและประเมิน

0:06:38

0:18:45

0:12:07

ความรูเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ
การบริหารงาน

ปดการสนทนา

0:18:46

0:22:07

0:03:21

เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม

ชวงเปดการสนทนา

ชวงเปดการสนทนานี้เปนชวงที่ใชเวลานอยที่สุด เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยอยูที่ 31 วินาที ฉาก
ของการเปดการสนทนาเริ่มตนจากผูถูกสัมภาษณเดินเขามาในหองสัมภาษณ จากนั้นก็มีการทักทาย
กัน เชน การสวัสดี การยกมือไหว ผูสัมภาษณเชิญใหผูถูกสัมภาษณนั่ง ในระหวางนี้มีการแสดงออก
ทางภาษากายในลักษณะตางๆ เชน ยิ้ม หนาเฉยหรือผงกศีรษะ
เมื่อการนั่งเรียบรอยแลว ผูสัมภาษณเริ่มตนการสนทนาโดยเปนผูถามคําถาม การถาม
ในชวงนี้เปนการถามในเรื่องประสบการณและเริ่ม เขาสูชวงเลาประสบการณซึ่งเปนชวงที่ 2 ของ
โครงสรางการสนทนาในการสัมภาษณงาน
ตอไปนี้เ ปนการยกตัวอยางบทสนทนาในชวงเปดการสนทนา ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูล
บางสวนในชวงเปดการสนทนา หลังจากผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการสนทนาแลว ผูวิจัยขอนําเสนอ
ภาพผูถูกสัมภาษณที่เกี่ยวของมาประกอบเพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหขอมูล เปนตนวาภาพใน
ขณะที่ผูถูกสัมภาษณเดินเขามาในหองสัมภาษณและยกมือไหวหรือภาพทาทางของผูถูกสัมภาษณใน
ระหวางรอใหผูสัมภาษณถาม
#4.1[DCASH-Sales Manager-A1-2016-00:00:43] [วีดิทัศน]
[การนําเสนอบทสนทนาเพื่อประกอบการอธิบายในการวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิทยา ผูวิจัย
ตองบอกที่มาของขอมูลอยางนอย 3 สวน แตสําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยนําเสนอที่มาของขอมูล 5 สวน
คือ สวนที่ 1 บอกถึงบริษัทที่งานวิจัยที่ไดเขาไปทําการวิจัยและเก็บขอมูล สวนที่ 2 บอกถึงตําแหนงที่
งานวิจัยนี้ไดนํามาวิเคราะหและเก็บขอมูล สวนที่ 3 ระบุสัญลักษณแทนผูใหขอมูลแตละคน สวนที่ 4
แสดงเวลาของบทสนทนาที่นํามาวิเ คราะหจากการวีดิทัศน เชน 00:01:11 หมายถึงบทสนทนานี้
เกิดขึ้นนาทีที่ 1 วินาทีที่ 11 เปนตน]
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1

ผูสัมภาษณ



เรียนเชิญคับ (.) คุณ A1

2

ผูถูกสัมภาษณ



สวัสดีคะ ((หยุดยืนหนาประตูและยกมือไหว))



ขออนุญาตคะ

3
4

ผูสัมภาษณ



เชิญนั่งคับ

5

ผูถูกสัมภาษณ



((นั่งทีเ่ กาอี)้ ) ขอบคุณคะ



((วางสมุดบันทึกและเปดสมุดบันทึก))

6

ในการสัมภาษณงานครั้งนี้ ผูถูกสัมภาษณมากอนเวลา 30 นาที กอนที่จะมีการสนทนานี้
ผูถูกสัมภาษณไดเดินมารอหนาหองสัมภาษณเพื่อรอใหผูสัมภาษณเรียกเขามาในหองเมื่อพรอม
ในบรรทัดที่ 1 ผูสัมภาษณซึ่งเปนผูบริหารขององคกรเชิญผูถูกสัมภาษณที่มาสมัครงาน
เขามาในหองสัมภาษณโดยกลาววา “เรียนเชิญคับ (.) คุณA1” เห็นไดวาผูสัมภาษณเปนผูเริ่มการ
สนทนาโดยการเชิญ
ในบรรทัดที่ 2 และ 3 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองโดยกลาววา “สวัสดีคะ” ในขณะที่กลาว
คํานี้ผูถูก สัม ภาษณหยุดยืนอยูหนาประตูและยกมือไหว ” หลังจากนั้นจึง ขออนุญ าตเพื่อเขาสูหอง
สัมภาษณ บทสนทนาโตตอบนี้มีขอสังเกตคือเมื่อผูสัมภาษณกลาวเชิญผูถูกสัมภาษณเขามาในหอง ผู
ถูกสัมภาษณควรจะตอบโดยใชคําวาขอบคุณหรือตอบรับคําเชิญโดยใชคําวา “คะ” ซึ่งการปฏิบัตินี้
เปนการทําตามบรรทัดฐานทางสังคม แตขอมูลแสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณกลับเลือกตอบสนองโดย
ทักทายดังที่เธอกลาววา “สวัสดีคะ”
ในบรรทัดที่ 4 ผูสัมภาษณเชิญใหผูถูกสัมภาษณนั่ง เมื่อผูถูกสัมภาษณไดยินดังนั้น จึงนั่ง
บนเกาอี้และกลาววา “ขอบคุณคะ” ดังปรากฏในบรรทัดที่ 5 การกลาวคํานี้แสดงใหเห็นวาผูถูก
สัมภาษณตีความบทพูดกอนหนาวาเปนคําเชิญจึงตอบรับคําเชิญและกลาวขอบคุณ ในผลัดการพูดนี้ผู
ถูกสัมภาษณวางสมุดบันทึกลงบนโตะและเปดสมุดบันทึก การเปดสมุดบันทึกอาจจะสื่อใหเห็นวามี
ความพรอมในการพูด คุย เราคงไมป ฏิเ สธวาหากมีคนปฏิบัติเ ชนนี้ตอ หนาเรา เราก็คงอาจจะมี
ความเห็นวาบุคคลนี้ตองการไดงานและเปนบุคคลที่มีความพรอมในการเขาทํางาน ขอมูลจากวีดิทัศน
แสดงใหเห็นดวยวาผูถูกสัมภาษณยิ้มในระหวางการรอสัมภาษณ เพื่อใหผูอานเห็นอิริยาบถในชวงที่
ผูวิจัยพรรณนาไวอยางชัดเจน ผูวิจัยขอนําภาพในชวงดังกลาวมานําเสนอตามภาพที่ 4.1 และ 4.2
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงการไหวกอนเขาของผูถูกสัมภาษณ A1
จากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นถึงทาทางขณะที่ผูถูกสัมภาษณ A1 เดินเขามาหยุดที่หนาประตู
แลวกลาวทักทายผูสัมภาษณงาน

ภาพที่ 6 ภาพแสดงทาทางของผูถูกสัมภาษณ A1 ขณะอยูในทาพรอมและรอใหผูสัมภาษณถาม
#4.2 [DCASH-Sales Manager-A2-2016-00:00:11] [วีดิทัศน]
1

ผูถูกสัมภาษณ



((เดินเขามาในหอง)) สวัสดีคราบ:::

2

ผูสัมภาษณ



((เงยหนาขึ้นมอง)) สวัสดีคับ (.) เชิญ (.) เชิญ (.)



เชิญคับเชิญ (.) เชิญนั่งคับ



((จับเกาอี้เลื่อนออก)) หวัดดีคับ (.) หวัดดี



((นั่งลง จัดระเบียบตัวเอง))

3
4
5

ผูถูกสัมภาษณ
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ผูถูกสัมภาษณรายนี้เปนผูถูกสัมภาษณลําดับที่ 2 ของวันสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณ
รายแรกออกจากหองสัมภาษณไปประมาณ 3 นาทีกอนหนาที่ผูถูกสัมภาษณรายนี้จะเขามา ขณะเขา
มาผูสมั ภาษณกําลังเปดเอกสารใบสมัคร
ในบรรทัดที่ 1 ผูถูกสัมภาษณเดินเขามาในหองสัมภาษณพรอมกลาววา “((เดินเขามาใน
หอง)) สวัสดีคราบ:::” เพื่อใหผสู ัมภาษณทราบวาตนไดเขามาในหองสัมภาษณ เห็นไดวาฝายทีเ่ ริม่ การ
สนทนาคือผูถูกสัมภาษณโดยการทักทาย บทสนทนานี้มีขอสังเกตคือเมื่อผูถูกสัมภาษณสงั เกตเห็นวาผู
สัมภาษณกําลังใหความสนใจกับสิ่งอื่นและไมไดเชิญตนเขาหอง แตตนตองเขามาในหองเพื่อรับการ
สัมภาษณตามตารางเวลาที่กําหนดไว ผูถูกสัมภาษณจงึ เปนฝายเริ่มการสนทนาโดยการทักทาย
ในบรรทัดที่ 2 และ 3 ผูส ัมภาษณตอบสนองการทักทายของผูถูกสัมภาษณโดยการเงย
หนาขึ้นมองและกลาววา “สวัสดีคบั (.) เชิญ (.) เชิญ (.) เชิญคับเชิญ (.) เชิญนั่งคับ” ผูสัมภาษณได
กลาวทักทายกลับและเชิญผูถูกสัมภาษณนั่ง บทสนทนานี้แสดงใหเห็นวาผูส ัมภาษณอาจจะใหความ
สนใจในการเปดเอกสารโดยไมไดสังเกตเห็นวาผูถูกสัมภาษณกําลังเขามาใหหอ งสัมภาษณ เห็นไดจาก
การกลาวคําวา “เชิญ” หลายครัง้
ในบรรทัดที่ 4 ผูถูกสัมภาษณกลาวทักทายอีกครั้งวา “((จับเกาอี้เลื่อนออก)) หวัดดีคับ (.)
หวัดดี ” พรอมกับ เลื่อนเกาอี้ออกเพื่อนั่ง และจัดระเบียบตนเอง เห็นไดวาผูถูก สัมภาษณร อใหผู
สัมภาษณเชิญนั่งกอน ขอสังเกตคือเมื่อผูสัมภาษณกลาวเชิญนั่ง ผูถูกสัมภาษณควรจะตอบโดยใชคําวา
ขอบคุณ แตจากขอมูลแสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณกลับเลือกตอบโดยการกลาววา “หวัดดี” ซึ่งเปน
การทักทาย อาจเนื่องมาจากความตื่นเตน ทําใหการสนทนานี้ไมเปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคม
ขอมูลจากวีดิทัศนแสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณนั่งรอในทาที่สํารวมและยิ้มระหวางรอใหผูสัมภาษณ
เปนฝายถามตนกอน เพื่อใหผูอานเห็นอิริยาบถในชวงนี้ผูวิจัยขอนําเสนอภาพของผูถูกสัมภาษณรายนี้
ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 7 ภาพแสดงใหเห็นอิริยาบถของผูถูกสัมภาษณ A2 ขณะนั่งรออยูในทาสํารวมใหผูสัมภาษณ
เปนฝายถามกอน
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#4.3 [DCASH-Sales Manager-B1-2016-00:00:03] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ



โอเค (.) เชิญเลยคับ (.) เชิญๆเลย

2

ผูถูกสัมภาษณ



((เดินคอมตัวมานัง่ )) ขออนุญาตนั่งนะคะ

3

ผูสัมภาษณ



จะ ((จัดระเบียบโตะ อุปกรณ เตรียมเอกสาร))

4

ผูถูกสัมภาษณ



((นั่งลง จัดระเบียบเสือ้ ผาใหเรียบรอย จับซอง



เอกสารทีเ่ ตรียมมาวางใหเรียบรอย จับจมูกและ

5
6

ผูสัมภาษณ

รอ)) ((สวมแวนตา เปดเอกสาร)) ชื่ออะไรนะคับ

ผูถูกสัมภาษณรายนี้เปนผูถูก สัมภาษณลําดับแรกของวันสัมภาษณง าน โดยมาถึงกอน
เวลาสัมภาษณ 30 นาทีในขณะที่ผูถูกสัมภาษณมาสายกวาเวลาที่นัดไว 15 นาที ดังนั้นเมื่อผูสัมภาษณ
มาถึงจึงเห็นผูถูกสัมภาษณนั่งรออยูที่หนาหองสัมภาษณแลว
ในบรรทัดที่ 1 เมื่อผูสัมภาษณเขามาในหองสัมภาษณและพรอมแลวจึงกลาววา “โอเค
(.) เชิญเลยคับ (.) เชิญๆเลย” เพื่อเปนการเชิญใหผูถูกสัมภาษณที่รอหนาหองเขามาในหองสัมภาษณ
ฝายที่เริ่มการสนทนาครั้งนี้คือผูสัมภาษณงานโดยการกลาวเชิญ ขอสังเกตในการเปดการสนทนานี้คือ
การเปดการสนทนาโดยปกติมักเริ่มตนดวยการทักทาย โดยการกลาว “สวัสดี” แตในการเปดการ
สนทนานี้เริ่มดวยการกลาวเชิญซึ่งไมเปนไปตามบรรทัดฐานฐานสังคม อาจเนื่องมาจากความเกรงใจ
ของผูสัมภาษณที่ใหผูถูกสัมภาษณรอหนาหองสัมภาษณเปนเวลา 15 นาที ผูสัมภาษณจึงขามการ
ทักทายและรีบเชิญผูถูกสัมภาษณเขาหองทันทีที่ตนพรอม
ในบรรทัดที่ 2 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการกลาวเชิญของผูสัมภาษณดวยการกลาววา
“((เดินคอมตัวมานั่ง)) ขออนุญาตนั่งนะคะ” ขณะที่กลาวตอบผูถูกสัมภาษณเดินคอมตัวดวยความ
นอบนอมมานั่งที่เกาอี้ ในบริบทสังคมไทยผูที่อายุนอยกวามักเดินคอมตัวเมื่อมีการเดินผานผูที่อาวุโ ส
กวาเพื่อแสดงความเคารพในวัยวุฒิและคุณวุฒิ เชนเดียวกันกับการแสดงทาทางการเดินคอมตัวในผูถ กู
สัมภาษณรายนี้ การแสดงทาทางการเดินคอมตัวอาจจะสามารถบงบอกไดถึงการแสดงความใหเกียรติ
และเคารพผูสัมภาษณ
ในบรรทัดที่ 3 ผูสัมภาษณตอบกลับการขออนุญาตนั่งของผูถูกสัมภาษณดวยการกลาววา
“จะ” เพื่อเปนการขานรับคําที่ผูถูกสัมภาษณกลาวกอนหนา ขณะที่ขานรับนั้นผูสัมภาษณมีการจัด
ระเบียบโตะตนเอง และเตรียมเอกสาร
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ในบรรทัดที่ 4 และ 5 ผูถูกสัมภาษณนั่งลง จัดระเบียบเสื้อผาตนเองใหเรียบรอย รวมถึง
นําซองเอกสารใบการสมัครงานวางไวบนโตะ นํามือขวาทับมือซายวางบนเอกสารที่วางไวบนโตะกอน
หนา การวางเอกสารไวบนโตะอาจจะสื่อใหผูสัมภาษณเห็นวาตนมีการเตรียมตัวมาดี ความตั้งใจใน
การมาสัมภาษณงาน รวมถึง ความอยากที่จ ะไดนับคัดเลือกเขาทํางาน เพื่อใหเ ห็นความชัดเจนใน
อิริยาบถขณะที่ผูถูก สัม ภาษณ นั่ง เรียบรอยและอยูในทาพรอมใหผูสัม ภาษณถามคําถาม ผูวิจัยขอ
นําเสนอภาพประกอบ ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ภาพแสดงทาทางของผูถูกสัมภาษณ B1 ขณะรอผูส ัมภาษณเปดประเด็นชวงเลา
ประสบการณ
สรุปโครงสรางการสนทนาชวงเปดการสนทนา
จากการศึกษาบทพูดและวิดีทัศนของผูถูกสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 10 ราย รวมถึงการ
วิเคราะหบทพูดประกอบภาพจากตัวอยางขางตนจํานวน 3 รายนั้น สามารถสรุปชวงการเปดบท
สนทนาไดดังนี้
ประการที่หนึ่งคือบทสนทนาเริ่มตนดวยการทักทาย แมวาการทักทายดูเหมือนเปนการ
ทักทายปกติ แตแทจริงแลวเปนการทักทายกันเพื่อใหการปฏิสัมพันธเปนไปอยางมีเปาหมายเพื่อสราง
ระเบียบทางสังคมเกิดขึ้น (social order) ระเบียบดังกลาวเปนการกําหนดแนวทางและประเด็นของ
เรื่องที่จะพูดคุยตอไป ดังบทพูดที่ไดยกตัวอยางไปกอนหนา แสดงใหเห็นวา ฝายใดเปนผู เ ริ่ม การ
ทักทายกอนก็ไดทั้งผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณสวนใหญจะหยุดยืนที่หนาประตูและ
ยกมือไหวกอนเขามาในหองผูสัม ภาษณ ถาผูสัม ภาษณเปนผูเริ่มบทสนทนากอนดวยการกลาววา
“สวัสดีคับ” ผูถูกสัมภาษณจะตอบคําสวัสดีกลับพรอมยกมือไหว เปนการแสดงความเคารพและให
เกียรติผูสัมภาษณ ในบางทานมีการใชคําวา “ขออนุญาตนะคะ/คับ” กอนเขามาในหองสัมภาษณ การ
ขออนุญาตแสดงใหเห็นถึงการวางบทบาทของตนเองใหดอยกวาผูสัมภาษณงาน ประเด็นที่นาสนใจ
คือ กรณีผูถูกสัมภาษณ C3 และผูถูกสัมภาษณ C4 ผูสัมภาษณเปดการสนทนากอนดวยคําวา “สวัสดี
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คับ” แตตัวผูถูกสัมภาษณไมมีการกลาวทักทายกลับ การพูดคุยจําเปนตองมีคูสนทนา บทสนทนานั้นๆ
จึงสมบูรณ แตในกรณีนี้เมื่อไมมีการตอบกลับจากผูถูกสัมภาษณ C3 และ C4 ผูสัมภาษณขามไปถาม
เกี่ยวกับประสบการณอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูถูกสัมภาษณไมมีการตอบกลับ จากกรณีนี้แสดงใหเห็น
วาเมื่อมีการทักทายคูสนทนา และคูสนทนาไมมีการตอบกลับ ฝายที่ทักทายกอนไดขามหัวขอในการ
พูดคุยไปประเด็นอื่นทั้งนี้ผูวิจัยเชื่อวาอาจเกิดจากความตื่นเตน แตเมื่อผูสัมภาษณรูสึกไดจึงพยายาม
ปรับโครงสรางการสนทนาดวยการสอบถามเรื่องอื่น ทั้งนี้เพื่อใหการสนทนาดําเนินตอไปได
ประการที่สองคือหลังการทักทายผูถูกสัมภาษณรอใหผูสัมภาษณเปนฝายเปดประเด็นใน
การเขาสูชวงตอไป การสนทนาของมนุษยในชีวิตประจําวันในบางเรื่องนั้น มนุษยมิไดเริ่มหรือพูดคุย
กันอยางตรงไปตรงมาหรือคิดจะเริ่มเมื่อใดก็เริ่ม (Benson and Hughes, 1983) มนุษยตองคํานึงถึง
วาคนที่จะคุยดวยคือใคร คุยเรื่องอะไรและควรเริ่มคุยอยางไร ดังนั้นการเปดประเด็นจึงเปนเรื่องสําคัญ
โดยเฉพาะเมื่อตองพูดคุยกับคนอื่น ทั้งคนพูดและคนฟงตองรวมมือและมีความเขาใจรวมกันจึงจะทํา
ใหการสนทนาเกิดขึ้นได การเปดประเด็นที่ตองการจึงเกิดขึ้น ซึ่งในการสนทนาโดยทั่วไปคูสนทนาทั้ง
สองคนสามารถเปนผูเปดประเด็นการพูดคุยไดทั้งคู
ชวงเลาประสบการณ
ชวงเลาประสบการณนี้เปนชวงที่ตอเนื่องมาจากชวงเปดการสนทนา เวลาที่ใชโดยเฉลี่ย
อยูที่ 12 นาที การสนทนาในชวงนี้เปนการบอกเลาประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน จากอดีตถึงปจจุบัน ประเด็นในการบอกเลาของผูถูกสัมภาษณถูกกําหนดโดยการตั้งคําถาม
ของผูสัมภาษณงาน
ตอไปนี้เปนการยกตัวอยางบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ การยกบท
พูดที่เริ่มนําเขาสูชวงเลาประสบการณ และบทพูดที่เปนประเด็นในการวิเคราะหโครงสรางการสนทนา
ชวงเลาประสบการณพรอมภาพประกอบในการแสดงทาทางในบทพูดที่เปนประเด็น
#4.4 [DCASH-Sales Manager-A1-2016-00:00:54] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ

2

ผูถูกสัมภาษณ

ยังทํางานอยูคะ ((ผงกศีรษะ))

3

ผูสัมภาษณ

อยูที่สตารนี่นะ

4

ผูถูกสัมภาษณ

ใชคะ ((ผงกศีรษะ))

5

ผูสัมภาษณ

6



ตอนนี้คุณA1ทํางานอยูมั้ยคับ ((เปดดูเอกสาร))



sanitary ware (.) ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคับ



(.) สินคาเปนอะไรคับนี่ ((เงยหนาขึ้นจาก
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7

ผูถูกสัมภาษณ



เอกสาร)) ออ::: ((ประสานมือกําวางไวที่ขอบ

8



โตะ)) สินคาเปนสุขภัณฑในหองน้ําคะ พวก

9



สุขภัณฑแลวก็พวกอาง ((ยกมือสองขางหมุนไป-

10



มา)) แลวก็ accessory

บทพูด นี้เ ปน บทพูด ที่ต อเนื่อ งจากชว งเป ดการสนทนาที่ ได ยกตัว อย างไปกอ นหน า
หลัง จากผูถูก สัมภาษณนั่ง ลงที่เกาอี้ นําสมุดพกวางบนโตะ นํามือทั้ง สองประสานกันและรอใหผู
สัมภาษณเปนฝายถามคําถามตนกอน
ในบรรทัดที่ 1 ผูสัมภาษณเปดประเด็นการถามเพื่อเขาสูชวงเล าประสบการณโดยการ
กลาววา “ตอนนี้คุณA1ทํางานอยูมั้ยคับ ((เปดดูเอกสาร))” ขณะที่ถามผูสัมภาษณเปดเอกสารไปดวย
ซึ่งการเปดเอกสารอาจจะเพื่อทบทวนประวัติผูสัมภาษณและนํามากําหนดประเด็นในการตั้งคําถาม
ตอไป เห็นไดวาผูเริ่มการสนทนาในชวงนี้คือผูสัมภาษณงานโดยการตั้งคําถาม
ในบรรทัดที่ 5 และ 6 ผูสัมภาษณมีขอสงสัยเกี่ยวกับสินคาที่ผูถูกสัมภาษณดูแลจึงได
กลาวถามวา “sanitary ware (.) ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคับ สินคาเปนอะไรคับนี่ ((เงยหนาขึ้นจาก
เอกสาร))” การถามคําถามของผูสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงความไมรูเกี่ยวกับสินคานั้นๆ สังเกตเห็นได
จากการถามคําถามซ้ํากัน 2 ครั้ง
ในบรรทัดที่ 7-10 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองโดยการกลาววา “ออ::: ((ประสานมือกําวาง
ไวที่ขอบโตะ)) สินคาเปน สุขภัณฑในหองน้ําคะ พวกสุขภัณฑแลวก็พวกอาง ((ยกมือสองขางหมุนไปมา)) แลวก็ accessory” ผูถูกสัมภาษณรายนี้แสดงทาทางขณะพูดคําวา “อาง”โดยการพยามยกมือ
ทั้งสองขึ้นทํารูปอาง เพื่อความชัดเจนผูวิจัยขอนําเสนอภาพชวงดังกลาวตามภาพที่ 8

ภาพที่ 9 ภาพแสดงใหเห็นการพยายามยกมือสองขางขึ้นทํารูปอางของผูถูกสัมภาษณ A1
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ประเด็นในการวิเคราะหจากการดูวีดิทัศนซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบของผูถูกสัมภาษณรายนี้
แสดงใหเห็นวา ผูถูกสัมภาษณแสดงทาทางประกอบการอธิบายขณะตอบคําถามในทุกครั้ง เชน การ
พยักหนา การสับมือ การผงกศีรษะ การพยายามทําทาทางตางๆ ประกอบการอธิบายคําตอบของตน
การสื่อสารที่ดีเพื่อใหผูฟงเขาใจไดอยางชัดเจนเหมาะสมและถูกตอง ผูพูดจะตองมี ความสามารถใน
การเลือกใชถอยคํา น้ําเสียง รวมถึงพฤติกรรมที่ไมใชคําพูด (Non-Verbal Language) อันไดแก สี
หนา สายตา ทาทางประกอบการพูดใหสอดคลองไดอยางคลองแคลว เหมาะสม ถูกตองกับโอกาส
และสถานการณ ตลอดจนตองมีมารยาทในการพูดที่ถูกตองตามวัฒนธรรมและประเพณีนิยมของ
สัง คมนั้นๆ ดวย (สุว รรณี พันธุพ รึก ส และ ฌัล ลิ ก า มหาพู นทอง, 2550) ซึ่ง การแสดงท าทาง
ประกอบการอธิบายเปนพฤติก รรมที่ไมใชคําพูด ทาทางที่เ หมาะสมกับ การตอบคําถามชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ และปองกันการสื่อสารที่อาจผิดพลาด
ได
#4.5 [DCASH-Sales Manager-A2-2016-00:00:47] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ



2
3

((กมหนาเปดเอกสาร)) บานอยูแถวนี้เหรอคับ
((เงยหนาขึ้นมอง))

ผูถูกสัมภาษณ



เออ::: ตอนนี้คือผมพักอยูทสี่ าทรคับ ((มือซาย

4



ยกขึ้นอธิบาย)) เพราะวาพอดีไปอยูพักชั่วคราว

5



(.) แตวามีสําเนาทะเบียนบานนี่คืออยูก รมทา

6



สามเศียร (.) คับ

7

ผูสัมภาษณ



ออ:::

8

ผูถูกสัมภาษณ



แตก็คือเรื่องการเดินทางไมใชปญหาคับ



((ยกมือซายขึ้นโบกไปมา))

9
10 ผูสมั ภาษณ

ตอนนี้ยังทํางานอยูม ั้ย ((มือซายค้ําคาง))

11 ผูถูกสัมภาษณ

อา::: ((ยกมือซายขึ้น)) เพิ่งออกมาเมื่อเดือนธันวา

11

คับ (.) คือเปนจังหวะที่แฟนผม คลอดพอดี (.) ก็
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12

เลย (.)คลอดเดือนกุมภา (.) ตอนนั้นก็เลย-

13 ผูสมั ภาษณ

เพิ่งลูกคนแรก

14 ผูถูกสัมภาษณ

ใชคับ ((ผงกศีรษะ))

เพื่อความตอเนื่องในการวิเคราะห ผูวิจัยขอยกบทพูดของผูถกู สัมภาษณ A2 ซึ่งผูวิจัยได
ยกบทพูดในชวงเปดการสนทนาไปกอนหนา
ในบรรทัดที่ 1 และ 2 ผูสัมภาษณกมหนาเปดอานเอกสารสมัครงานผูถูกสัมภาษณและ
กลาวถามวา “((กมหนาเปดเอกสาร)) บานอยูแถวนี้เหรอคับ” เมื่อผูสัมภาษณกลาวเสร็จไดเงยหนาขึ้น
มองผูถูกสัมภาษณ
ในบรรทัดที่ 3-6 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการถามดวยการกลาววา “เออ::: ตอนนี้คือผม
พักอยูที่สาทรคับ ((มือซายยกขึ้นอธิบาย)) เพราะวาพอดีไปอยูพักชั่วคราว (.) แตวามีสําเนาทะเบียน
บานนี่คืออยูก รมทาสามเศียร (.) คับ” ขณะตอบคําถามผูถูก สัมภาษณแสดงทาทางประกอบการ
อธิบ าย โดยการยกมือซายขึ้นในระดับ ใตร าวนม นิ้วมือสี่นิ้วไดแก นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย
ติดกันตลอดเวลา ผูวิจัยเชื่อวาการแสดงทาทางเชนนี้ เพื่อความสุภาพในการแสดงทาทาง จากการ
วิเคราะหของผูวิจัย การยกมือซายขึ้นอาจจะเพื่อประกอบการแกตางเนื่องจากบริษัทที่ตนไปสัมภาษณ
ตั้งอยูบริเวณบางนา แตปจจุบันตนพักที่สาทร ผูถูกสัมภาษณไดกลาวตอไปวาเปนการพักเพียงคราว
และสําเนาทะเบียนบานอยูที่กรมทาสามเศียรซึ่งใกลบางนามากกวาสาทร เพื่อความชัดเจนในอิรยิ าบถ
ที่ผูถูกสัมภาษณแสดง ผูวิจัยขอนําเสนอภาพประกอบตามภาพที่ 9

ภาพที่ 10 ภาพแสดงทาทางผูถูกสัมภาษณ A2 ใชมือในการอธิบายการตอบคําถาม
ในบรรทัดที่ 7 ผูสัมภาษณตอบกลับดวยการกลาววา “ออ:::” โดยมีการลากเสียงยาว
ขณะตอบคําถาม เปนการแสดงความสงสัยวาพัก อยูบริเวณสาทรแลวมาทํางานที่บ างนาซึ่ง ระยะ

99
ทางไกลกันมากจะสะดวกหรือไม แตเมื่อผูสัมภาษณชี้แจงตอวาสําเนาทะเบียนบานอยูที่กรมทาสาม
เศียรจึงทําใหผูสัมภาษณหมดความสงสัย
ในบรรทัดที่ 8-9 ผูถูกสัมภาษณใหขอมูลเพิ่มเติมตอดวยการกลาววา “แตก็คือเรื่องการ
เดินทางไมใชปญหาคับ ((ยกมือซายขึ้นโบกไปมา))” ขณะที่แกตางผูถูกสัมภาษณไดยกมือซายขึ้นโบก
ไปมาในระดับหนาอกประกอบคําวา “ไม” จากการวิเคราะหของผูวิจัยเชื่อวา การใหขอมูลเพิ่มเติมนี้
เพื่อเปนการยืนยันวาตนไมมีปญหาในเรื่องการเดินทาง
#4.6 [DCASH-Sales Manager-B1-2016-00:00:47] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ

((จัดระเบียบโตะ อุปกรณ เตรียมเอกสาร

2

สวมแวนตา เปดเอกสาร)) ชื่ออะไรนะคับ

3

ผูถูกสัมภาษณ

ชื่อ:: B1 (.) [นามสกุล คะ

4

ผูสัมภาษณ

[ออ:: B1

5

ผูถูกสัมภาษณ

ชื่อเลนชื่อB1คะ

6

ผูสัมภาษณ



บานอยูไหนเนี่ย ((เปดเอกสาร))

7

ผูถูกสัมภาษณ



บานอยูตรง::: เคซีเนเจอรอล ซิตี้ (.) พระรามเอย



ตรง สุขาภิบาล3 คะ (.) เลียบมอเตอรเวยคะ

8
9

ผูสัมภาษณ

อืม:: แลวตอนนี้ทํางานอยูมั้ยคับ

10 ผูถูกสัมภาษณ

ตอนนี้ยังทํางานอยูคะ (.) ที่บริษัท (.) ทริปเปล

11

เอ็มซูเลชั่น (.) คะ

12 ผูสัมภาษณ

อืม::: บริษัททําอะไรอะ

13 ผูถูกสัมภาษณ

บริษัททําเกี่ยวกับพวกซอฟแวรแลว (.) ก็แลวก็

14

ไอที (.) ในสวน ของ IT network

15

ตางตางนะคะ (.) ในสวนของ ระบบ solution
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16

ทั้งหมด (.) และก็ consult ดวยคะ

17 ผูสมั ภาษณ

แลวเราทําในสวนไหน

18 ผูถูกสัมภาษณ



B1 ((ยกมือที่วางบนตักมาประสานไวบนโตะ

19



ขึ้นเล็กนอย แลวเอามือขวาทาบหนาอก))

20



เรียก (.) อา

21 ผูสมั ภาษณ



อะ(.) คุณ B1 (.) คุณ B1ก็ได

22 ผูถูกสัมภาษณ



คุณ B1ก็ไดนะคะ ((มือตีอกเบาๆ พรอมพยัก

23



หนาสองครั้ง แลววางมือกลับมาประสานไวบน

24



โตะ)) B1ทําในสวนของ เซลลมา (.) ในสวนของ

25



เซลลนะคะ เปน sale exclusive director เอย

26



(.) ((ยกมือซายขึ้นเล็กนอย)) เปน manager คะ

บทพูดนี้เปนบทพูดที่ตอเนื่องมาจากชวงเปดการสนทนาของผูถูกสัมภาษณ B1 เมื่อผูถูก
สัมภาษณนั่งรอในทาสํารวม เพื่อใหผูสัมภาษณเปนฝายถามตนกอน เมื่อผูสัมภาษณเริ่มถามคําถาม
ในชวงเลาประสบการณดวยการถามชื่อ ผูถูกสัมภาษณไดตอบคําถามดวยชื่อและนามสกุลของตน
พรอมบอกชื่อเลน
ในบรรทัดที่ 6 ผูสัมภาษณกําหนดประเด็นการถามตอไปดวยการถามถึงที่อยูวา “บานอยู
ไหนเนี่ย ((เปดเอกสาร))” ขณะที่พูดผูสัมภาษณไดเปดเอกสารการสมัครงานไปดวย จากการวิเคราะห
ของผูวิจัยเชื่อวาการถามถึงที่อยูอาจเนื่องมาจากในเอกสารสมัครงานไมปรากฏที่อยูปจจุบัน หรือที่อยู
ปจจุบันที่ปรากฏอาจเปนตางจังหวัด
ในบรรทัดที่ 7-8 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองตอการถามดวยการกลาววา “บานอยูตรง:::
เคซีเนเจอรอล ซิตี้ (.) พระรามเอยตรงสุขาภิบาล3 คะ (.) เลียบมอเตอรเวยคะ” จากการวิเคราะหของ
ผูวิจัย การตอบคําถามของผูถูกสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงความไมมั่นใจประกอบกับความตื่นเตน เห็น
ไดจ ากการลากเสียงยาวเมื่อพูดคําวา “บานอยูตรง:::” และคําวา “เอย” ซึ่ง โดยปกติคนเราตอง
สามารถตอบที่อยูตนเองไดอยางชัดเจนและถูกตอง แตในบริบทการสัมภาษณงานอาจมีความแตกตาง
จากสภาวะแวดลอมอื่นๆ รวมถึงการแกคํา (repair) โดยผูถูกสัมภาษณเองเมื่อรูสึกตัววาตนนั้นตอบผิด
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ตอจากนั้นผูสัมภาษณถามเกี่ยวกับเรือ่ งการทํางานในปจจุบัน ประเภทธุรกิจของบริษัทที่
ทําอยู ผูถูกสัมภาษณไดอธิบายวาปจจุบันทํางานในธุรกิจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตนก็เปน
ที่ปรึกษาอยูดวย จากนั้นผูสัมภาษณถามตอวา “แลวเราทําในสวนไหน” (บรรทัดที่ 17) กลาวคือ
ทํางานฝายใด แผนกใด
ในบรรทัดที่ 18-20 ผูถูกสัมภาษณมิไดตอบคําถามทันทีแตมีการแสดงทาทางพรอมกับ
กลาววา “B1 ((ยกมือที่วางบนตักมาประสานไวบนโตะขึ้นเล็กนอยแลวเอามือขวาทาบหนาอก)) เรียก
(.) อา” ผูถูก สัม ภาษณเรียกแทนตนเองเปนชื่อเลน และยกมือวางทาบที่ห นาอกเมื่อกลาวชื่อเลน
ตนเอง ผูวิจัยเห็นวาการเรียกแทนตนเองดวยชื่อเลน อาจจะชวยเรียกความมั่นใจขณะตอบคําถามได
มากกวาแทนตนเองดวยชื่อจริง หรือผูถูกสัมภาษณเองอาจจะพยายามสรางความคุนเคย เพื่อใหเขาถึง
ผูสัมภาษณไดเร็วขึ้น
ในบรรทัดที่ 21 ผูสัมภาษณตอบสนองตอการเรียกแทนตนเองของผูถูกสัมภาษณดวยการ
ใชชื่อเลนวา “อา คุณ B1 (.) คุณ B1ก็ได” ผูสัมภาษณมิไดตอบทันทีวาได แตมีการเวนระยะดวยคํา
วา “อา” จากการวิเคราะหของผูวิจัยเชื่อวาการเวนระยะนั้นแสดงใหเห็นถึงความไมเห็นดวยที่เรียก
แทนตนเองดวยชื่อเลน เนื่องจากวาโดยปกติถาคนเราเห็นดวยกับสิ่งใดมักตอบแสดงความเห็นดวย
ทันที เชน “โอเค” “จะ” “คับ” “ไดคับ” เปนตน แตในการสนทนานี้ไมเ ปนเชนนั้น ตอมาผูถูก
สัมภาษณกลาวทายประโยคดวยคําวา “ก็ได” แสดงใหเห็นวาก็มิไดเห็นดวยซึ่งสอดคลอ งกับการเวน
ระยะดวยคําวา “อา” กอนหนา
ในบรรทัดที่ 22-26 ผูถูกสัมภาษณยืนยันอีกครั้งวาเรียกตนเองดวยชื่อเลนไดหรือไม และ
เปนการตอบคําถามที่ผูสัมภาษณไดถามไปกอนหนาในบรรทัดที่ 15 ถึงฝายหรือแผนกที่ตนอยูปจจุบัน
ผูถูกสัมภาษณกลา วตอบวา “คุณ B1 ก็ไดนะคะ ((มือตีอกเบาๆ พรอมพยักหนาสองครั้ง

แลววางมือกลับมาประสานไวบนโตะ)) B1ทําในสวนของเซลลมา (.) ในสวนของเซลลนะ
คะ เปน sale exclusive director เอย (.) ((ยกมือซายขึ้นเล็กนอย)) เปน manager คะ”
เพื่อใหเกิดความชัดเจนผูวิจัยขอนําเสนอภาพขณะที่ผูถูกสัมภาษณตบอกตนเองเบาๆ เมื่อ
กลาวชื่อเลนตนเอง ตามภาพที่ 10
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงทาทางผูถูกสัมภาษณ B1 ขณะเรียกแทนตนเองดวยชื่อเลน
ประเด็นที่นาสนใจในการสนทนานี้มี 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือการยืนยันวาเรียกตนเอง
แทนชื่อเลนไดหรือไม การยืนยันอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการตอบของผูสัมภาษณที่แสดงถึงความไม
เห็นดวยกอนหนา ประเด็นที่สองคือการแสดงทาทางดวยการตบหนาอกตนเองเบาๆ ทุกครั้งที่เรียกชื่อ
เลนตนเอง การทําเชนนี้อาจจะเพื่อเปนการปลอบใจตนเองเนื่องจากไมแนใจวาผูสัมภาษณพึงพอใจ
ตนเองหรือไม ประเด็นสุดทายคือการแกคํา (repair) โดยผูถูกสัมภาษณเอง เนื่องจากผูถูกสัมภาษณ
เกิดความตื่นเตนขณะตอบคําถาม และคําวา “เอย” แสดงใหเห็นวาตนนั้นทราบวาตอบผิด
สรุปโครงสรางการสนทนาชวงเลาประสบการณ
จากการศึกษาบทสนทนาและดูวีดิทัศนของผูถูกสัมภาษณ 10 ราย ผูวิจัยสามารถสรุป
เปนประเด็นการสนทนาในชวงเลาประสบการณไดดังนี้
ประการที่ห นึ่ ง คือ หัวข อการพูด คุยในชว งเลาประสบการณ ในช วงนี้ ผูสัม ภาษณใ ห
ความสําคัญในเรื่องประสบการณทํางานจากอดีตถึงปจจุบันของผูถูกสัมภาษณ ผูสัมภาษณสอบถามผู
ถูก สัม ภาษณในประเด็น ของหนาที่ ความรับ ผิดชอบ ประเภทธุร กิจ ที่เ ชี่ ยวชาญ เขตพื้นที่ ที่ ดูแ ล
รับผิดชอบรวมถึงยอดขายที่เคยทําได นอกจากนี้ผูสัมภาษณไดใหความสําคัญในการถามประเด็นเรื่อง
การศึกษา เรื่องเกรดเฉลี่ย เรื่องครอบครัว เปนตน
ประการที่สองคือผูสัม ภาษณเปนผูกําหนดประเด็นในการถาม การแลกเปลี่ยนคําพูด
ระหวางคูสนทนาที่เกิดขึ้นระหวางการสัม ภาษณงานนั้นจะขึ้นอยูกับบริบ ทแวดลอม และอยูที่การ
กําหนดบทบาทของตนเองระหวางสนทนา ในงานวิจัยนี้ผูสัมภาษณเปนผูกําหนดประเด็นในการถาม
เนื่องจากบทบาทที่ถูกกําหนดโดยโครงสรางทางสังคม (social action) ผูสัมภาษณเปนฝายตั้งคําถาม
ผูถูก สัม ภาษณเปนฝายตอบคําถามตลอดชวงเลาประสบการณ จากกรณีศึก ษาทั้งหมด 10 ราย
ปรากฏวาทั้ง 10 ราย ผูที่เริ่ม (initiates) เปดประเด็นในชวงเลาประสบการณคือผูสัมภาษณงาน
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เนื่องจากผูถูกสัมภาษณรอใหผูสัมภาษณเปนฝายเปดประเด็นเขาสูชวงนําเสนอประการณ และการรอ
ใหผูสัมภาษณเปนฝายเปดประเด็นคือระเบียบทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใตบริบทการสัมภาษณงาน
ประการที่สามคือผูถูกสัม ภาษณงานใหความสําคัญ ในการใชภาษากายประกอบการ
อธิบายขณะตอบคําถามผูสัมภาษณ ดังตัวอยางบทพูดที่ยกมา ขณะที่ผูถูกสัมภาษณพูดคําวา “อาง”
ได ยกมื อทั้ ง สองขา งขึ้น เพื่อ ทํ าลั ก ษณะเหมือ นอา งประกอบการตอบคํ า ถาม การแสดงท าทาง
ประกอบการอธิบายชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารขณะสัมภาษณงานระหวางผูสัมภาษณและผู
สัมภาษณงานสงผลดีตอการสัมภาษณงาน และปองกันการสื่อสารที่ผิดพลาด (miscommunication)
ที่อาจะเกิดขึ้นได รวมถึงการใชภาษากายที่เ หมาะสมชวยเพิ่มความมั่นใจ (confident) ขณะตอบ
คําถามผูสัมภาษณได
ชวงทดสอบและประเมิน
ชวงทดสอบและประเมินเปนชวงที่ตอเนื่องมาจากชวงเลาประสบการณ เมื่อผูส ัมภาษณ
หมดขอสงสัยหรือประเด็นที่อยากถามใหชวงเลาประสบการณ ผูสัมภาษณจะเปนฝายกําหนดประเด็น
ในการถามเพือ่ ใหเขาสูชวงทดสอบและประเมินทันที การสนทนาในชวงนี้ใชเวลาเฉลี่ยอยูท ี่ 13 นาที
ซึ่งใชเวลาใกลเคียงกับชวงเลาประสบการณ ชวงนี้เปนการสนทนาในเรื่อง ความรูในการบริหารจัดการ
ทีม ความรูในผลิตภัณฑและธุรกิจเครื่องสําอาง มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจความงาม ความเชี่ยวชาญ เปน
ตน เพื่อทดสอบทักษะตางๆ ที่ตําแหนงผูจัดการฝายขายควรมีตามเกณฑการคัดเลือกที่วางไว
ตอไปนี้เปนการยกบทสนทนาระหวางผูส ัมภาษณและผูถูกสัมภาษณในชวงทดสอบและ
ประเมิน บทพูดที่เปนประเด็นในการวิเคราะหโครงสรางการสนทนาชวงทดสอบและประเมินพรอม
ภาพประกอบในการแสดงทาทางบทพูดที่เปนประเด็น
#4.7 [DCASH-Sales Manager-B4-2016-00:17:41] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ



อา (.) เรื่องภาษา แลวถาเกิดพี่จะตองรับเราเขา

2



มาทํางานเนี่ย ดวยเหตุผลอะไร ((จับสมารท

3



โฟนวางไวดานขางโตะ))

4

ผูถูกสัมภาษณ



เออ:::

5

ผูสัมภาษณ



ใหตอบได 2 ขอ ((วางมือทั้งสองบนโตะ



พิงเกาอี้คอ นขางแรง))



°2 ขอเหรอคับ° (5.0) ((มือซายทับมือขวา นิ้วชี้

6
7

ผูถูกสัมภาษณ
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8



มือขวาเคาะโตะ)) ถาในตําแหนง sales

9



manager นะคับพี่ (.) คือผมคิดวาผมมีวิธีการ

10



((ยื่นมือขวาออกไปดานหนา)) ที่จะดูแลลูกนอง

11



(.) แลวก็ (.) ดึง ((ดึงมือขวาเขามา)) ยอดขาย

12



ขึ้นมาได

13 ผูสมั ภาษณ

อือฮึ ((ผงกศีรษะ))

14 ผูถูกสัมภาษณ

คือผม (.) ผมไมไดกลัวการเปดลูกคาใหม

15

((มือสองขางโบกที่โตะ)) ไมไดกลัวการคุยกับคน

16 ผูสัมภาษณ

อือ

17 ผูถูกสัมภาษณ

คือ::: ถะถามีลูกนองผมอาจจะสอนใหเขาคุยใน

18

ระดับbusiness to businessได ((ขยับมือสอง

19

ขางตามจังหวะการพูดคุย)) business to

20

รานคาได (.) คุยกับลูกคาตองได (.) อยางงีอ้ ะคับ

21 ผูสมั ภาษณ

โอเค

22 ผูถูกสัมภาษณ

ก็คือจะตองใหเขาเกง (.) ในทุก (.) levels (.)

23

ในการคุยกะคน

24 ผูสมั ภาษณ

อือฮึ

25 ผูถูกสัมภาษณ



แลวก็อีกขอหนึง่ ก็คง (3.0) ผมรับผิดชอบ

26



((ประกบมือทั้งสอง เขาหากัน ยกขึ้นลง)) นะคับ

27



พี่

28 ผูสมั ภาษณ



((พยักหนา)) อือ::
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29 ผูถูกสัมภาษณ



คือถาผมยอดขายไดเปามาผมก็ตองmanageละ

30

((หมุนมือ)) กับลูกทีมแลววาเรามี BA กี่คน

31

((วาดมือขวา)) เซลกี่คนดูพื้นทีท่ ี่ไหนลูกคาเปน

32

อยางไง (.) จะรีดเอามาจากเขาไดอยางไง

สืบเนื่องจากบทสนทนากอนหนานี้ที่มีการพูดคุยกันเรื่องทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใน
บทสนทนานี้บรรทัดที่ 1-3 ผูสัมภาษณไดกําหนดคําถามเพื่อทดสอบผูถูกสัมภาษณรายนี้ดวยการกลาว
วา “อ า (.) เรื่ อ งภาษา แล ว ถ า เกิ ด พี่ จ ะต อ งรั บเราเข า มาทํา งานเนี่ ย ด วยเหตุ ผ ลอะไร ((จั บ
โทรศัพทมือถือไวดานขางโตะ))” การสนทนานี้มีการเนนเสียงตามที่ผูวิจัยไดทําตัวหนาไว ขณะที่พูด ผู
สัมภาษณจับโทรศัพทมือถือยายไปวางดานซายของโตะคอนขางแรง จากการวิเคราะหของผูวิจัย การ
เนนเสียงและการวางโทรศัพทมือถือคอนขางแรงนั้นเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผูสัมภาษณเพื่อสราง
ความกดดันแกผูถูกสัมภาษณ วัตถุประสงคของการทําเชนนี้เพื่อทดสอบความสามารถในการรับความ
กดดันซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญตอตําแหนงนี้
ในบรรทัดที่ 4 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองดวยการกลาวคําวา “เออ:::” โดยมีการลากเสียง
ยาว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเครียดที่กําลังกอตัวขึ้นขณะตอบคําถาม
ในบรรทัดที่ 5-6 ผูสัมภาษณสรางความกดดันอยางตอเนื่องดวยการกลาววา “ใหตอบได
2 ขอ ((วางมือทั้งสองบนโตะ พิงเกาอี้คอนขางแรง))” จากการวิเคราะหของผูวิจัยเห็นวา ผูสัมภาษณ
จํากัดการตอบ พรอมกับแสดงทาทางโดยการเปลี่ยนอิริยาบถอยางฉับพลันดวยการวางมือทั้งสองบน
โตะและพิงเกาอี้ที่ตนนั่งคอนขางแรงเพื่อความกดดัน จากนั้นผูสัมภาษณไดจองไปที่ผูถูกสัมภาษณเพื่อ
ดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบผูถูกสัมภาษณ
ในบรรทัดที่ 7-12 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการจํากัดคําตอบดวยกลาววา “°2 ขอเหรอ
คับ° (5.0) ((มือซายทับมือขวา นิ้วชี้มือขวาเคาะโตะ)) ถาในตําแหนง sales manager นะคับพี่ (.) คือ
ผมคิดวาผมมีวิธีการ ((ยื่นมือขวาออกไปดานหนา)) ที่จะดูแลลูกนอง (.) แลวก็ (.) ดึง ((ดึงมือขวาเขา
มา)) ยอดขายขึ้นมาได” การสนทนานี้มีประเด็นที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห 3 ประเด็น
ประเด็นแรกคือการทวนการจํากัดคําตอบดวยการกลาวเบาๆ วา “2 ขอเหรอคับ” การ
ทวนนี้แสดงใหเห็นวาตนรับทราบถึงขอจํากัดในการตอบแลว
ประเด็นที่สองคือการเงียบ ทักษะการเงียบแบงเปน 2 ประเภท คือ การเงียบเชิงบวก
และการเงียบเชิงลบ การเงียบในเชิงบวกแสดงใหเห็นถึงการใชความคิด และการเงียบเชิงลบแสดงให
เห็นถึงการตอตาน ไมสมัครใจ (ศักดิ์ชัย ภูเจริญ, 2548) การเงียบในบทสนทนานี้ที่มีระยะเวลา 5
วินาทีแสดงใหเห็นถึงการพยายามใชความคิดเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดเพื่อใหผูสัมภาษณประทับใจ
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ประเด็นสุดทายคือการแสดงทาทางขณะที่เงียบ 5 วินาทีโดยการนํามือซายทับมือขวา นิ้วชี้มือขวา
เคาะโตะ การศึกษากิริยาอาการ การเคลื่อนไหวโดยผานภาษากายชวยใหเราเขาใจคนอื่นไดมากขึ้น
คนที่กระวนกระวายใจ มักจะแสดงกิริยา อาการผานทาทางคือ การใชอุปกรณเชนปากกาหรือนิ้วหรือ
มือเคาะโตะเบาๆ (สุทธิชัย ปญญโรจน, 2558) การใชนิ้วชี้เคาะโตะแสดงใหเห็นวาเมื่อผูถูกสัมภาษณ
ถูก จํากัดการตอบทําใหเกิดความเครียด ประกอบกับการอยูตอหนาผูสัม ภาษณและไมมีเวลาคิด
คําตอบจึงทําใหเกิดความกระวนกระวายใจในการตอบคําถาม เพื่อใหผูอานเห็นอิริยาบถ ผูวิจัยขอ
นําเสนอภาพในการสนทนานี้ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12 ภาพขณะที่ผูถูกสัมภาษณ B4 เงียบ 5 วินาที ทาทางที่แสดงออกมาคือการนํามือซายทับมือ
ขวา นิ้วชี้มือขวาเคาะโตะ
#4.8 [DCASH-Sales Manager-C1-2016-00:09:00] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ

2



รูจักยีห่ ออะไรบางตอนนี้ (.) ทีเ่ รารูจักในวงการ



เกี่ยวกับผม

3

ผูถูกสัมภาษณ



เลฟรอน (2.0) โลแลน (1.0) แลวก็อีกตัวหนึ่ง-

4

ผูสัมภาษณ



อยางดีแคชรูจักมั้ยคับ ((ถอดแวน มองหนาคู



สนทนา))



ดีแคชรูจักอยูแลวคับ (.) ดีแคชเปนแบรนดเบือ้ ง



ตน (.) เปนแบรนดแรกๆ (.) ทีร่ ูจกั คับ ((ผงก

5
6
7

ผูถูกสัมภาษณ
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8
9
10
11

ศีรษะ))
ผูสัมภาษณ
ผูถูกสัมภาษณ



อา (.) อา (.) อา (.) อา((พยักหนา))



แลวก็อีกตัวหนึ่ง ก็:: (3.0) ((หันหนาไปทางซาย))



ชวาสค็อบ

ผูสัมภาษณตองการทดสอบความรูในธุรกิจความสวยความงามซึ่งเปนธุรกิจหลักของทาง
บริษัทจึงไดกลาวถามดังจะเห็นไดจากบทสนทนาในบรรทัดที่ 1-2 ที่วา “รูจักยี่หออะไรบางตอนนี้ (.)
ที่เรารูจักในวงการเกี่ยวกับผม”
ในบรรทัดที่ 3 ผูถูกสัม ภาษณตอบสนองการสนทนาดวยการกลาวตอบวา “เลฟรอน
(2.0) โลแลน (1.0) แลวก็อีกตัวหนึ่ง-” หลังจากตอบสินคายี่หอแรกผูถูกสัมภาษณเงียบไป 2 วินาที ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงการเงียบเชิงบวกคือกําลังใชความคิดเพื่อหาคําตอบใหแกผูสัมภาษณ
หลังจากนั้นผูถูกสัมภาษณกลาวตอบยี่หอที่สองไปและเงียบอีก 1 วินาทีเพื่อใชความคิดคนหาคําตอบ
ตอไป
ในบรรทัดที่ 4-5 ผูสัมภาษณตัดบทขณะที่ผูถูกสัมภาษณกําลังตอบคําถาม และกลาวถาม
ตอวา “อยางดีแคชรูจักมั้ยคับ ((ถอดแวน มองหนาคูสนทนา))” ผูสัมภาษณกลาวถามตัดบทพรอมกับ
ถอดแวนสายตาและมองไปที่ผูถูกสัมภาษณ จากการวิเคราะหของผูวิจัยเอง การกลาวตัดบทเนื่องจาก
ผลิตภัณฑของทางบริษัทเองมีชื่อเสียงโดงดังในตลาดผลิตภัณฑยายอมผม แตเมื่อผูสัมภาษณถามถึง
ยี่หอที่ผูถูกสัมภาษณรูจักกลับไมมีผลิตภัณฑของทางบริษัทอยูในคําตอบ ผูสัมภาษณจึงไดตัดบทและ
ถามตอไปวารูจักยี่หอ “ดีแคช” ซึ่งเปนผลิตภัณฑของทางบริษัทหรือไม
ในบรรทัดที่ 6-8 ผูถูกสัมภาษณตอบคําถามวา “ดีแคชรูจักอยูแลวคับ (.) ดีแคชเปนแบ
รนดเบื้องตน (.) เปนแบรนดแรกๆ (.) ที่รูจักคับ ((ผงกศีรษะ))” ผูถูกสัมภาษณรายนี้อาศัยการแกตาง
โดยชี้แจงผูสัมภาษณวารูจักผลิตภัณฑของทางบริษัทดีอยูแลว เห็นไดจากการกลาวซ้ําความหมายใน
คําวา “ดีแคชเปนแบรนดเบื้องตน” และ “เปนแบรนดแรกๆ (.) ที่รูจักคับ” เพื่อยืนยันวาตนรูจัก
ในบรรทัดที่ 10-11 ผูถูกสัมภาษณพยายามตอบคําถามที่คางไวจากบรรทัดที่ 2 ที่ถูกผู
สัมภาษณตัดบท ดวยการกลาววา “แลวก็อีก ตัวหนึ่ง ก็:: (3.0) ((หันหนาไปทางซาย)) ชวาสค็อบ”
ขณะที่เงียบไป 3 วินาทีผูถูก สัมภาษณหันหนาไปทางซาย แสดงใหเ ห็นถึง การใชความคิดในการ
สัมภาษณงานครั้งนี้ เพื่อความชัดเจนของผูอาน ผูวิจัยขอนําเสนอรูปภาพประกอบตามภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 13 ภาพขณะที่ผูถูกสัมภาษณ C1 เงียบเปนเวลา 3 วินาที ในการสนทนาบรรทัดที่ 2
สรุปโครงสรางการสนทนาชวงทดสอบและประเมิน
จากบทพูดประกอบกับภาพที่ยกมาบางสวน ในชวงทดสอบและประเมิน ผูวิจัยไดศึกษา
บทสนทนาและวีดิทัศน สามารถสรุปชวงทดสอบและประเมินออกมาไดดังนี้
ประการที่ห นึ่ ง คื อผู สัม ภาษณมี วัต ถุป ระสงค ในการตั้ง คํา ถามแตกต างจากชว งเล า
ประสบการณ ภายใตบริบทการสัมภาษณงานผูสัมภาษณมีอํานาจเหนือกวา การพูดคุยดูเหมือนจะ
เปนไปอยางธรรมชาติ แตแทจริงแลว การสนทนามิไดเปนไปแบบไรทิศทางหรือผูพูดนึกจะพูดอะไรก็
พูด ถาดูเผินๆ อาจเขาใจวาเปนชวงเลาประสบการณ ความแตกตางระหวางชวงเลาประสบการณและ
ชวงทดสอบและประเมินนั้นคือวัตถุประสงคในการตั้งคําถาม กลาวคือ วัตถุประสงคการตั้งคําถาม
ในชวงเลาประสบการณเ พื่อคนหาความจริงที่เ กิดขึ้นในอดีตจนถึงปจจุบัน วัตถุป ระสงคในการตั้ง
คําถามในชวงนี้ มีขึ้นเพื่อทดสอบและประเมินทัศนคติ อารมณ ความสามารถในการบริหารจั ดการ
ความสามารถทางดานตางๆ เปนตน ดังนั้นแนวคําถามจึงมีความแตกตางกัน ดังภาพขางลาง
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ภาพที่ 14 แสดงคําถามที่แตกตางระหวางชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน
ประการที่สองคือความเครียด ความวิตกกังวลและความกดดันในการตอบคําถาม ในชวง
ทดสอบและประเมิน ผูสัมภาษณไดใหความสําคัญในการทดสอบผูถูกสัมภาษณ จากลักษณะคําถามที่
แตกตางจากชวงเลาประสบการณ กอใหเกิดความเครียด ความวิตกกังวลและความกดดันแกผูถูก
สัมภาษณ สังเกตเห็นไดจากภาษากายที่สื่อออกมาขณะตอบคําถาม เชน การหันหนาไปใดทางหนึ่ง
เปนเวลานาน การเงียบ การกํามือแนน การแคะเล็บ การกัดริมผีปาก การใชนิ้วเคาะโตะ เปนตน
ภาษากาย หรือ Body language เปนสิ่งที่สื่อสารออกมาโดยที่ไมรูตัว การสื่อสารภาษากายที่ถูกวิธี
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและชวยเพิ่ม โอกาสความสําเร็จได แตในทางตรงขามหากสื่อ
ออกมาผิดวิธี ภาษากายสามารถบั่นทอนความมั่นใจ และลดประสิท ธิภาพในการสื่อสารนั้นลงได
เชนเดียวกับการสัมภาษณงานผูถูกสัมภาษณงานบางรายแสดงภาษากายขณะตอบคําถามเพื่อแสดงถึง
การใชความคิดไดเหมาะสม แตในบางรายมีการเงียบนานเกินไป จนทําใหเกิดความไมมั่นใจในการ
ตอบคําถาม
ชวงปดการสนทนา
ชวงปดการสนทนาเปนการสนทนาที่ตอเนื่องจากชวงทดสอบและประเมิน การสนทนา
ในชวงปดการสนทนาเปนการผลัดเปลี่ยนผูถาม-ตอบ จาก 3 ชวงกอนหนา ไดแก ชวงเปดการสนทนา
ชวงเลาประสบการณ ชวงทดสอบและประเมิน ผูสัมภาษณเปนฝายถาม และผูถูกสัมภาษณเปนฝาย
ตอบ แตชวงปดการสนทนาผูสัมภาษณเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดถามดวยการกลาววา “มีอะไร
ถามผมมั้ย” หรือเปนคําถามในลักษณะเดียวกันวาผูถูกสัมภาษณมีขอสงสัยประการใดหรือไม หัวขอที่
พูดคุยในชวงปดการสนทนาเปนเรื่อง ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณ
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วันที่ป ระกาศผลการสัม ภาษณ สวัส ดิก ารของบริษัท อยางละเอียด พื้นที่ในการดูแลลูก คา รวมถึง
ยอดขายหรือเปาหมายที่ตองดูแล เปนตน การสนทนาในชวงนี้ใชเวลาโดยเฉลี่ยที่ 10 นาที
ตอไปนี้เ ปน การยกบทสนทนาระหว างผูสัม ภาษณและผูถูก สัม ภาษณในชวงปดการ
สนทนา บทพูด ที่เ ปนประเด็ นในการวิเ คราะหโ ครงสร างการสนทนาชว งปด การสนทนาพรอ ม
ภาพประกอบในการแสดงทาทางบทพูดที่เปนประเด็น
#4.9 [DCASH-Sales Manager-A2-2016-00:34:51] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ

ก็นี่แหละ (.) มันเปน talent ของคุณนะ

2

ผูถูกสัมภาษณ

ออคับ

3

ผูสัมภาษณ



จริงจริงคุณเหมาะกับดานตําแหนงงานขายมาก

4



(.) จากดู personality แลวเนี่ย (.) เวลาคุย

5



ลูกคาสวนใหญ นาจะชอบคุณเยอะ ((ศอกวาง

6



บนโตะ เอาคางวางบน มือสองขางที่ประกบกัน))

7



เพราะวาคุยแลวดูสุภาพ (.) ออนโยน(.) อะไร

8

ผูถูกสัมภาษณ

9

ผูสัมภาษณ

อยางเงี้ยคับ ((พยักหนา))


ไม (.) ไม (.) ไมดูแลวมุทะลุ (.) พูดจารูเ รื่อง (.)

10



((วนศีรษะไปทางขวาเปนวงกลม)) อะไรอยางเงี้ย

11



(.) ((พยักหนาหนึ่งครัง้ ))แลวก็ถือวาเปนเสนห

12



อยางหนึ่งนะ ((พยักหนาหนึง่ ครัง้ ))

13 ผูถูกสัมภาษณ

ขอบคุณคับ ((พยักหนาอยางตอเนื่อง))

การสนทนากอนหนาเปนการเลาถึงความสามารถในการดูแลลูกคา ผูถูกสัมภาษณบอก
เลาวาตนนั้นไดรับความไววางใจจากลูกคาที่ดูแลอยูเสมอ มีปญหาอะไรหรือแมแตเรื่องสวนตัวก็โทรหา
ตนเป นอั นดั บ แรก จากนั้ นผู สัม ภาษณ ได ก ล าวชื่ นชมว าการได รับ ความไวว างใจจากลู ก ค าเป น
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ความสามารถพิเศษของผูถูกสัมภาษณ และหลังจากนั้นการสนทนาไดเขาสูชวงปดการสนทนา โดยผู
สัมภาษณอาศัยเทคนิคการใหความหวังเพื่อเปลี่ยนบทบาทในการสนทนาชวงนี้
ในบรรทัดที่ 3-7 ผูสัมภาษณกลาวชมเชยในบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงงานฝาย
ขายวา “จริงๆคุณเหมาะกับดานตําแหนงงานขายมาก (.) จากดู personality แลวเนี่ย (.) เวลาคุย
ลูก คา สวนใหญน าจะชอบคุ ณเยอะ ((ศอกวางบนโตะ เอาคางวางบนมือสองขา งที่ป ระกบกัน ))
เพราะวาคุยแลวดูสุภาพ (.) ออนโยน(.) อะไรอยางเงี่ย” ขณะที่กลาวชม ผูสัมภาษณนํามือทั้งสอง
ประกอบกัน วางศอกไวบนโตะ แลวนําคางวางบนมือที่ประกบกัน การกลาวชมเชยอีกครั้งเพื่อนํา
ประเด็นการสัมภาษณเขาสูชวงปดการสนทนา จะเห็นไดจ ากการใชสิท ธิในการพูดที่ยาวและนาน
มากกวาชวงกอนหนา เพื่อความชัดเจนแกผูอาน ผูวิจัยขอนําเสนอรูปภาพประกอบการสนทนานี้ ดัง
ภาพที่ 14

ภาพที่ 15 ภาพแสดงทาทางของผูสมั ภาษณขณะชมเชยผูถูกสัมภาษณ
จากการวิเคราะหของผูวิจัย การชมเชยผูถูกสัมภาษณหลายครั้งและตอเนื่อง เพื่อเปน
การยืนยันการกลาวชมกอนหนา หรือเพื่อทํา ใหการสนทนามีความตอเนื่อง ดัง จะเห็นไดจากบท
สนทนาในบรรทัดที่ 3-7 และ บรรทัดที่ 9-12
#4.11 [DCASH-Sales Manager-B3-2016-00:34:51] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ

((หัวเราะ)) อืม อืม อืม อืม(3.0) โอเค (.) ผม

2

เขาใจแลว ((เปดเอกสาร)) มีอะไรถามผมมั้ยคับ

3

(.) อยากถามผมบางมั้ย

4

ผูถูกสัมภาษณ

ผมก็ (.) ก็ไดถามบางอยางแลวฮะ((กมดูสมุด
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5

บันทึก))แลวผมก็ (.) ก็ (.) คือวาที่นี่ก็คงทํางาน-

6

ผูสัมภาษณ

รูจักกันอยูแลวนี่เนาะ (.)

7

ผูถูกสัมภาษณ

ใช ((พยักหนา))

8

ผูสัมภาษณ

ดีแคชก็ (.) กับลอรีอลั ก็มาอยูก ารตลาดใกลกัน

9
10

อยูแลว ((มือค้ําโตะ ยื่นศีรษะไปขางหนา))
ผูถูกสัมภาษณ

ใชทํางานไมไดตางกันหรอก (.) เพียงแตวาอยู

11

ลอรีอัลตําแหนงทีม่ าก็คือตําแหนงที่สงู กวา

12

ถาผมไดรับโอกาส

13

ผูสัมภาษณ

คับ ((พยักหนาหนึ่งครั้ง))

14

ผูถูกสัมภาษณ

คับ (.) สวนในเรื่องของ (.) ((มองลองลาง))

15

อา (.) งานที่เกี่ยวกับฝายขายนี่

16

ผมมั่นใจวาผม (.) ผม-

17 ผูสมั ภาษณ



คุณทําได (.) คุณทําได (.) ผมดูคาแรกเตอรคุณ

18



แลว (.) ((หัวเราะเล็กนอย ยิ้ม)) คุณเอายีป่ วผม

19



อยู( .) อยูแลวละ ((ขยับตัวไปหยิบที่เย็บกระดาษ

20



มาเย็บกระดาษ))

21 ผูถูกสัมภาษณ



((เกาะศีรษะ หัวเราะ))

22



ใจเย็นพูดอยางนี้ (.) ยี่ปวชอบพวกเฮียๆซอๆผม

23



นะชอบ นุมๆอยางนี้ (.) คอยๆ พูด (.) เขาจะ

24



ชอบ ((หัวเราะ)) กับตลาดผมมาก ((หัวเราะ เกา

25



แกม))

ผูสัมภาษณ
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ชวงปดการสนทนาในผูถูกสัมภาษณรายนี้ ผูส ัมภาษณอาศัย 2 เทคนิค คือ การเปด
โอกาสใหถามและการใหกลาวชมเชยและใหความหวังแกผูถกู สัมภาษณ
ผูสัมภาษณอาศัยเทคนิคการเปดโอกาสใหถาม จากการสนทนาในบรรทัดที่ 2-3 ที่วา
“((เปดเอกสาร)) มีอะไรถามผมมั้ยคับ (.) อยากถามผมบางมั้ย” กอนที่จะกลาวผูสัมภาษณเปดเอกสาร
การสมัครไปมาแลวจึงเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถามในประเด็นที่สงสัย จากการวิเคราะหของผูวิจัย
เชื่อวาการเปดเอกสารไปมาอีกครั้งกอนการเปดโอกาสใหถาม แสดงใหเห็นวาผูสัมภาษณมั่นใจวาตน
ไมมีคําถามที่อยากถามอีก จึงไดนําการสนทนาเขาสูชวงปดการสนทนา
อีกหนึ่งเทคนิคที่ผูสัมภาษณใชคือการกลาวชมเชยและใหความหวังผูถูกสัมภาษณ จาก
การสนทนาในบรรทัดที่ 17-20 ที่วา “คุณทําได (.) คุณทําได (.) ผมดูคาแรกเตอรคุณแลว (.) ((หัวเราะ
เล็กนอย ยิ้ม)) คุณเอายี่ปวผมอยู (.) อยูแลวละ” และผูสัมภาษณไดใชเทคนิคนี้อีกครั้งในบรรทัดที่ 2224 ที่วา “ใจเย็นพูดอยางนี้ (.) ยี่ปวชอบพวกเฮียๆซอๆผมนะชอบ นุมๆอยางนี้ (.) คอยๆ พูด (.) เขา
จะชอบ ((หัวเราะ)) กับตลาดผมมาก ((หัวเราะ เกาแกม))” การชมเชยผูถูกสัมภาษณหลายครั้งและ
ตอ เนื่ อ ง เพื่ อ เป นการยื นยั น การกล าวชมก อนหนา หรื อเพื่อ ทํ าให ก ารสนทนามี ค วามต อ เนื่ อ ง
เชนเดียวกันกับบทพูดที่ไปยกไปกอนหนาในชวงปดการสนทนา
ในบรรทัดที่ 21 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองตอการกลาวชมเชยจากผูส ัมภาษณโดยการ
หัวเราะคอนขางดังและเกาศีรษะ จากการวิเคราะหของผูวจิ ยั เชื่อวาการหัวเราะและการเกาศีรษะนี้
แสดงใหเห็นวาผูถกู สัมภาษณเกิดอาการเขินจากการกลาวชมเชยกอนหนา

ภาพที่ 16 ภาพแสดงอาการของผูถูกสัมภาษณ B3 เมื่อถูกกลาวชมเชยโดยผูส ัมภาษณสรุปโครงสราง
การสนทนาชวงปดการสนทนา
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จากบทพูดประกอบกับภาพที่ยกมาบางสวนในชวงปดการสนทนา ผูวิจัยไดศึกษาบท
สนทนาและวีดิทัศนวนไปมาหลาย สามารถสรุปชวงปดการสนทนาดังนี้
ประการที่หนึ่งคือผูสัมภาษณงานใชเทคนิคตางๆ เพื่อยุติการสนทนา บางครั้งใชเทคนิค
ในการยุติการสนทนาเพียงครั้งเดียว หรือใชเทคนิคดังกลาวมากกวาหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ ยังอาศัยการ
ใชเทคนิคในการยุติการสนทนามากกวาหนึ่ง วิธีก ารประกอบกัน เพื่อใหก ารพูดคุยเปนไปตามที่ผู
สัมภาษณงานตองการ ตัวอยางคําพูดที่ผูสัมภาษณใชเพื่อนําบทสนทนาเขาสูชวงปดการสนทนา ในทั้ง
10 กรณีศึกษา คือ “มีอะไรถามผมมั้ย” และอีกเทคนิคที่ผูสัมภาษณงานใช คือ การชมเชยและให
ความหวังผูถูกสัมภาษณงาน เชน “ลูกคาผมสวนใหญนาจะชอบคุณเยอะนะ” เปนตน
ประการที่สองคือการใชสิทธิ์ในการพูด (turn) ของผูสัมภาษณงานมีความยาวกวา 3 ชวง
กอนหนา เมื่อผูสัมภาษณงานตองการนําบทสนทนาเขาสูชวงปดการสนทนา เกือบทุกกรณีศึกษาผู
สัมภาษณงานเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณงานถามคําถามในประเด็นที่สงสัย ผูถูกสัมภาษณเปนฝาย
ถามและผูสัมภาษณเปนฝายตอบ รวมถึงการที่ผูสัมภาษณพูดเพื่อใหความหวังแกผูถูกสัมภาษณงาน
ซึ่งเปนเทคนิคเฉพาะของผูสัมภาษณงานในการวิจัยครั้งนี้
สรุปการวิเคราะหโครงสรางการสนทนา
ในการศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานของผู
ถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจ ัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด
ผูวิจัยใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) เนื่องจากการสนทนาเปน
กิจกรรมสําคัญในสังคมมนุษยที่สะทอนใหเห็นความคิด คานิยม ความเชื่อ การกระทํา อารมณ
ความรูสึก ชีวิตจิตใจของผูพูด รวมถึงความสัมพันธระหวางคูส นทนาและความสัมพันธระหวางการใช
ภาษากับวัฒนธรรมของผูใ ชภาษา และเพื่อใหตระหนักถึงการกระทําหรือปฏิสัมพันธทเี่ กิดขึ้นภายใต
บริบททางสังคม โดยมุงเนนพิจารณาการสนทนาที่เกิดขึ้นและปฏิกิริยาตอบโตของการสนทนาของ
ผูกระทําการสื่อสารซึ่งในที่นี้หมายถึงผูส ัมภาษณและผูถูกสัมภาษณงาน เนนความจริงทีเ่ กิดขึ้นของคู
สนทนาในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ ผูใหขอมูลหลักทุกคนมีที่มาที่ไป มีหลักฐานรายละเอียดตรงตาม
ขอบเขตที่งานวิจัยกําหนด สามารถตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความนาเชื่อถือของขอมูลได ซึ่งเราอาจไม
เคยตั้งคําถามแบบนีก้ ับผูใหขอมูลหลักของงานวิจัยในบางกระบวนทัศน
ขอมูลที่ไดของงานวิจยั นี้เปนการพูดคุยขณะสัมภาษณงานในตําแหนงผูจ ัดการฝายขายที่
เกิดขึ้นจริงจํานวนทั้งหมด 10 กรณีศึกษา และขอมูลการสนทนาระหวางผูส ัมภาษณงานและผูถูก
สัมภาษณที่นํามาวิเคราะห ทําใหเห็นวาโครงสรางการสื่อสารมี 4 ชวงดังนี้
ชวงเปดการสนทนา (opening) ชวงนี้เปนชวงของการทักทาย โดยฝายใดเปนผูเริ่มกอน
ก็ได ผูถูกสัมภาษณบางรายยกมือไหวกอนเขาหองสัมภาษณ บางรายขออนุญาตเขาในหองสัมภาษณ
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หลังจากนั้นผูส ัมภาษณมีการเชิญนั่ง เมื่อผูถูกสัมภาษณนั่งและจัดเรียบตนเองเรียบรอย ผูถูกสัมภาษณ
ทุกกรณีศึกษา เงียบรอเพือ่ ใหผูสมั ภาษณเปนฝายประเด็นในชวงตอไป
ชวงเลาประสบการณ (experience) ผูสัมภาษณอาศัยเทคนิคในการตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ประวัติผูถกู สัมภาษณจากอดีตถึงปจจุบัน ผูถูกสัมภาษณเปนผูบอกเลาความจริงเหลานั้น ประเด็นใน
การพูดคุยเชน การศึกษา เกรดเฉลี่ย ครอบครัว ประวัติการทํางานเปนตน
ชวงทดสอบและประเมิน (testing & evaluation) ผูส ัมภาษณอาศัยเทคนิคในการตั้ง
คําถามเชนเดียวกันกับชวงเลาประสบการณ วัตถุประสงคในการตั้งคําถามเพื่อทดสอบความรู
ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะตางๆ เพื่อนํามาประเมินผลการสัมภาษณใหเหมาะสมกับตําแหนง
ผูจัดการฝายขาย
ชวงปดการสนทนา (closing) ผูสัมภาษณอาศัย 2 เทคนิค เพื่อยุติการสนทนา เทคนิคที่
หนึ่งคือการเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถามในประเด็นทาสงสัย และเทคนิคที่สองคือการชมเชยและ
ใหความหวังผูส ัมภาษณ ซึ่งเทคนิคทั้งสองทําใหการใชสิทธิ์ในการพูด (turn) ของผูส ัมภาษณยาวกวา
ทั้ง 3 ชวงกอนหนา

บทที่ 5
เทคนิคและแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือ
บทนํา
บทนี้เปนการวิเคราะหเทคนิคและแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือ ขอมูลที่นําเสนอในบทนี้
มาจาก 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลการสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณที่ผูวิจัยบันทึกวีดิทัศน
สวนที่ 2 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูถูกสัมภาษณที่เกิดขึ้นกอนการสัมภาษณจริง
ผูวิจัยบันทึกขอมูลที่เปนเสียงลงในอุปกรณอื่นที่ไมใชกลองวีดีทัศน เชน โทรศัพทมือถือและเอ็มพีสาม (MP3)
สวนที่ 3 ข อมู ลจากการสัมภาษณเ ชิงลึ กกั บผูสั มภาษณที่เ ปนผูบริ หารที่ มีอํา นาจในการให
คะแนน ประเมินผูถูกสัมภาษณและตัดสินใจรับบุคคลที่เหมาะสมเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย
การวิเคราะหในบทนี้เปนการเชื่อมโยงขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน จาก
การสัมภาษณ เชิ งลึ กผู สัมภาษณ งานซึ่ งเปนผูบ ริห ารของบริษั ทและมีอํานาจในการตั ดสิ นใจรั บตํ าแหน ง
ผูจัดการฝายขายเขาทํางาน ทําใหผูวิจัยทราบถึงเกณฑการใหคะแนนรวมถึงผลคะแนนของผูถูกสัมภาษณทั้ง
10 ราย ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานไดรับคะแนนจากการประเมินเกิน 80 คะแนน มีจํานวน 2
ราย และ อีก 8 ราย มีคะแนนต่ํากวา 80 ลดหลั่นกันมา
เพื่อใหเ กิด ความชั ดเจน ผูวิจัยขอนํา เสนอเกณฑที่ใชในการคั ดเลื อกและผลคะแนนจากการ
ประเมิน จากนั้ นผูวิจัยขอนําเสนอเทคนิคและแนวทางในการสรางความน าเชื่อที่ คนพบ และสรุปเทคนิ ค
ทางการสื่อสารของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางาน
เกณฑการคัดเลือกในการสัมภาษณครั้งนี้เปนเกณฑของบริษัทซึ่งมีอยูกอนแลว ทางบริษัทอาศัย
เกณฑการคัดเลือกนี้เพื่อสรรหาตําแหนงผูจัดการฝายขายเทานั้น จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณงาน
ทําใหทราบวาเกณฑนี้อิงตามทฤษฎี Iceberg Theory (David C. McClelland, 1973) เพื่อคนหาวาสิ่งที่
เห็นภายนอกเชน การแตงตัว บุคลิกภาพ การแสดงออกตางๆ สอดคลองกับทัศนะคติ อารมณ หรือสิ่งที่เปน
ตัวตนภายในหรื อไม เกณฑการประเมินดังกล าวแบงออกเปน 5 สวน ดัง นี้ 1. ความรูแ ละประสบการณ
(knowledge and experience) 2. ทักษะการสื่อสาร (communication skills) 3. ความเปนผูนํา
(leadership skills) 4. ทักษะในการประสานงาน (coordination skills) 5. บุคลิกภาพ (character)
เกณฑแรกคือความรูและประสบการณ (knowledge and experience) ในสวนนี้ผูสัมภาษณ
พิจารณาจากความรูและประสบการณในงานฝายขายเปนหลัก รวมถึงความรูในธุรกิจเครื่องสําอาง ยายอม
ผม ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ผูจัดการฝายขายพึงมี ผูสัมภาษณตั้งคะแนนในเกณฑนี้ไว 10 คะแนน
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เกณฑ ที่ ส องคื อ ทัก ษะการสื่อ สาร (communication skills) ในสว นนี้ ผู สัม ภาษณ
พิจารณาจากการตอบคําถามในชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน วาผูสัมภาษณ
สามารถนําเสนอตัวเองใหผูสัมภาษณสนใจไดมากนอยเพียงใด การตอบคําถามผูสัมภาษณมีความ
ชัดเจน รูเรื่องมากนอยเพียงใด ทักษะการสื่อสารเปนหนึ่งในทักษะที่ผู จัดการฝายขายพึงมีเพื่อการ
ติดตอสื่อสารที่ราบรื่นกับลูกคาและทีมงาน ผูสัมภาษณตั้งคะแนนในเกณฑนี้ไว 10 คะแนน
เกณฑที่สามคือความเปนผูนํา (leadership skills) ในสวนนี้ผูสัมภาษณพิจารณาจาก
ประสบการณในการบริหารทีมงานที่ผานมาของผูถูกสัมภาษณงาน วาเคยบริหารทีมงานกี่คน มีความ
เขาใจในการกระตุนในทีมงานทํางานใหไดตามเปาหมายอยางไร มีการวางแผนงานอยางไรเพื่อให
ทีมงานทํางานอยางราบรื่น ทั้งนี้ทักษะความเปนผูนํามีความสําคัญอยางยิ่งในตําแหนงผูจัดการฝาย
ขาย เพราะตองรับผิดชอบในการบริหารพนักงานขายตามพื้นที่ ผูสัมภาษณตั้งคะแนนในเกณฑนี้ไว 20
คะแนน
เกณฑที่สี่คือทัก ษะในการประสานงาน (coordination skills) ในสวนนี้ผูสัมภาษณ
พิจารณาจากประสบการณและการตอบคําถามผูสัมภาษณ วาเปนชอบทํางานเปนทีม หรือไม อยู
รวมกับผูอื่นไดงายมากนอยอยางไร เปนทักษะที่จําเปนในการทํางานเปนทีม ผูสัมภาษณตั้งคะแนนใน
เกณฑนี้ไว 20 คะแนน
ผูวิจัยขอนําเสนอผลคะแนนจากการประเมินผูถูกสัมภาษณทั้ง 10 รายโดยเรียงลําดับ
ตามการสัมภาษณงานจริง ตามตารางที่ 4

ทักษะการสื่อสาร

ความเปนผูนํา

ทักษะในการประสานงาน

บุคลิกภาพ

คะแนนเต็ม
ผูถูกสัมภาษณ
ผูถูกสัมภาษณ 1
ผูถูกสัมภาษณ 2
ผูถูกสัมภาษณ 3

10

10

20

20

30

Total
100

8
9
7

8
9
7

17
18
14

17
18
14

27
28
26

77
82
68

B
A
C

ปฏิเสธ
รับเขาทํางาน
ปฏิเสธ

ผูถูกสัมภาษณ 4
ผูถูกสัมภาษณ 5
ผูถูกสัมภาษณ 6
ผูถูกสัมภาษณ 7

9
8
6
7

7
8
7
8

16
16
14
15

13
15
7
16

24
26
26
28

69
73
60
74

C
B
C
B

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

เกณฑการคัดเลือก

ความรูและประสบการณ

ตารางที่ 4 ผลการคัดเลือกผูส มัครตําแหนงงานฝายขาย

Grade

Result
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ทักษะการสื่อสาร

ความเปนผูนํา

ทักษะในการประสานงาน

บุคลิกภาพ

คะแนนเต็ม
ผูถูกสัมภาษณ

10

10

20

20

30

Total
100

ผูถูกสัมภาษณ 8
ผูถูกสัมภาษณ 9
ผูถูกสัมภาษณ 10

9
8
8

9
7
8

18
14
14

18
14
14

28
26
26

82
69
70

เกณฑการคัดเลือก

ความรูและประสบการณ

ตารางที่ 4 ผลการคัดเลือกผูส มัครตําแหนงงานฝายขาย (ตอ)

Grade

Result

A
C
B

รับเขาทํางาน
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

ในการวิเคราะหการสนทนา ผูวิจัยศึกษาวีดิทัศนหลายรอบเพื่อวิเคราะหการพูดคุยทุก
กรณีศึกษาพบวาในแตละขั้นตอนผูถูกสัมภาษณใชเทคนิคแตกตางกันเพื่อสรางความนาเชื่อถือ แตใน
งานวิจัยนี้เลือกนําเสนอเฉพาะเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ํา (recurring) จนเปนที่สังเกตได จํานวน 5 เทคนิค
ไดแก
เทคนิคที่หนึ่งคือการใหชุดของเหตุผล 3 ประการ
เทคนิคที่สองคือการทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลาย
ความนาเชื่อถือ
เทคนิคที่สามคือการเตรียมสินคาตัวอยางมาเพื่อใชในการอธิบายประสบการณ
เทคนิคที่สี่คือการถามคําถามกลับ
เทคนิคที่หาคือการชื่นชมผลิตภัณฑของบริษัท
ในการอธิบายแตละเทคนิค ผูวิจัยกลาวถึงรายละเอียดของเทคนิคนั้นๆ ซึ่งเปนขอคนพบ
กอนจากนั้นนําบทสนทนาที่เกี่ยวของมานําเสนอเพื่อสนับสนุนขอคนพบ เทคนิคแรกที่ผูวิจัยตองการ
กลาวถึงคือการใชชุดของเหตุผล 3 ประการ
เทคนิคที่ผูถูกสัมภาษณใชเพื่อสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงานผานการสื่อสาร
การใชชุดของเหตุผล 3 ประการ
การใชชุดของเหตุผ ลหรือที่ภาษาอังกฤษใชคําวา List-construction เปนเทคนิคที่
กลาวถึงในวิธีวิทยา นักวิชาการที่มีบทบาทในการกลาวถึงเรื่องนี้คือเจฟเฟอร สัน (Jefferson, 1990)
เขากลาววาการใชชุดของเหตุผล 3 ประการเปนเทคนิคที่มนุษยใชในการใหเหตุผลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเหตุผลที่มนุษยยกมานั้นจะเปนชุด ภายในชุดประกอบดวยเหตุผล 3 อยางหรือของ 3 สิ่งหรือ
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องคประกอบ 3 ลักษณะ (listing of three items) ในบทพูด (ไพโรจน วิไลนุช, 2554) การใช listconstruction เปนเรื่องที่อยูในชีวิตประจําวันแตกลับถูกมองขาม
เทคนิคนี้สําคัญเพราะทําใหประโยคนั้นๆ สมบูรณ ชวยใหการพูดของผูพูดสําเร็จลงโดย
การพูดจะไมถูกคุกคาม การยกตัวอยางก็เชนกันไมจําเปนจะตองเปน 3 อยาง อาจนอยกวาหรือ
มากกวาก็ได แตหากการยกตัวอยางนอยกวา 3 อยางอาจถูกคูสนทนาตัดบทการสนทนานั้นได การใช
ชุดของเหตุผล นั้นไมจําเปนตองใชผูพูดคนเดิมเทานั้น อาจเปนคูสนทนาชวยเต็มเติมประโยคนั้นๆ ให
สมบูรณ ขึ้น เปนการประสานกันของระบบทางสังคม (social coordination system) เพื่อการ
ปฏิสัมพันธผานการสนทนา (Sack, Schegloff, & Jefferson, 1974)
ตอไปนี้เปนตัวอยางของการใชชุดของเหตุผล (list-construction) ของผูถูกสัมภาษณ
บางคนเพื่อสรางความนาเชื่อถือขณะถูกสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส
อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด พรอมภาพประกอบ
#5.1 [DCASH-Sales Manager-A1-2016-00:01:11] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ



sanitary ware (.) ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคับ (.)



สินคาเปนอะไรคับเนี่ย ((เงยหนาขึ้น))



ออ:: ((ประสานมือกําวางไวที่ขอบโตะ))

4



สินคาเปนสุขภัณฑในหองน้ําคะ

5



พวกสุขภัณฑแลวก็พวกอาง

6



((ขยับมือสองขางหมุนไป-มา)) แลวก็

7



accessory

2
3

ผูถูกสัมภาษณ

8

ผูสัมภาษณ

ยี่หอสตาร ((เงยหนาขึ้นมอง))

9

ผูถูกสัมภาษณ

ใชคะ ((พยักหนาหนึง่ ครั้ง))

10 ผูสัมภาษณ



ขายอยูที่ไหนเนี่ย ((พลิกเอกสาร))

11 ผูถูกสัมภาษณ



ก็สตารเราจะขาย Modern trade ((วางสองมือ

12



บนขอบโตะ ซอยมือขวาขนานกับมือซาย))
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13



รานคาแลวก็สวนใหญจะสงออกตางประเทศดวย

การสนทนานี้เปนการสนทนาเกี่ยวกับ ประเภทสินคาและผลิตภัณฑที่ผูถูก สัม ภาษณ
รับผิดชอบในปจจุบัน รวมถึงชองทางการจัดจําหนายสินคา
ในบรรทัดที่ 1 -2 ผูสัมภาษณถามผูถูกสัมภาษณวา “sanitary ware (.) ทําเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรคับ (.) สินคาเปนอะไรคับเนี่ย ((เงยหนาขึ้น))” จากการพูดทําใหเห็นวาหลังจากถามเสร็จสิ้นผู
สัมภาษณเงยหนาขึ้นจากเอกสาร การปฏิบัติเชนนี้ทําใหเห็นวากอนหนานี้ผูสัมภาษณไดอานเอกสาร
การสมัครงานกอนแลวแตในเอกสารสมัครงานอาจจะมิไดเขียนอธิบายประเภทสินคาไวจึง ทําใหผู
สัมภาษณเกิดขอสงสัย จากบทพูดนี้ผูอานคงสังเกตเห็นวาการถามในเรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ํา 2 ครั้งคือคําวา
“ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคับ” และ “สินคาเปนอะไรคับเนี่ย”
ผูถูกสัมภาษณเริ่มตอบคําถามดวยการแสดงใหเห็นถึงความลังเล จากที่กลาววา “ออ::
((ประสานมือกําวางไวที่ขอบโตะ))” ในบรรทัดที่ 3 ความลังเลที่เกิดขึ้นทําใหการสนทนามีความลาชา
(delay) กวาปกติ ดังนั้นผูถูกสัมภาษณรายนี้ใชเทคนิคการใหเหตุผล 3 ประการเกี่ยวกับประเภท
สินคาหรือผลิตภัณฑที่ดูแลดังนี้
“สินคาเปนสุขภัณฑในหองน้ําคะ” (บรรทัดที่ 4)
“พวกสุขภัณฑแลวก็พวกอาง” (บรรทัดที่ 5)
“แลวก็ accessory” (บรรทัดที่ 6 และ 7)
ขณะที่กลาวคําวาอางในบรรทัดที่ 5 ผูถูกสัมภาษณแสดงทาทางยกมือทั้งสองขางขึ้น
พยายามทําเปนรูปอางเพื่อประกอบการใหเหตุผล 3 ประการครั้งนี้ เพื่อความชัดเจนของผูอานผูวิจัย
ขอนําเสนอภาพประกอบ ตามภาพที่ 15 ดานลางนี้

ภาพที่ 16 ภาพแสดงทาทางประกอบคําวา “อาง” ของผูถูกสัมภาษณ A1
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ในบรรทัดที่ 10 ผูสัมภาษณกลาวถามวา “ขายอยูที่ไหนเนี่ย ((พลิกเอกสาร))” เมื่อถาม
เสร็จสิ้นผูสัมภาษณเปดเอกสารไปมา จากการวิเคราะหของผูวิจัย การเปดเอกสารไปมาหลังจากทีถ่ าม
เสร็จสิ้นเปนการตรวจสอบวาขอมูลที่ตนถามไปมีปรากฏอยูในเอกสารหรือไม
ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการกลาวถามโดยอาศัยการใหชุดของเหตุผล 3 ประการอีกครั้ง
จากคํากลาวที่วา
“ก็สตารเราจะขาย Modern trade”
“((วางสองมือบนขอบโตะ ซอยมือขวาขนานกับมือซาย)) รานคา”
“แลวก็สวนใหญจะสงออกตางประเทศดวย”
การแสดงทาทางในการใชมือประกอบการอธิบ ายเพื่อยืนยันในสิ่ง ที่ตนพูด เพื่อความ
ชัดเจนในอิริยาบถของผูถูกสัมภาษณขณะใหชุดของเหตุผล 3 ประการนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอภาพขณะที่
ผูถูกสัมภาษณนํามือซายขึ้นสับลงบนมือขวาที่วางไวบนโตะกอนกลาวคําวา “รานคา” ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 17 ภาพแสดงการใชมือประกอบการอธิบายขณะใหชุดของเหตุผล 3 ประการของผูถูก
สัมภาษณ A1
จากการสัม ภาษณเชิง ลึก ผูถูก สัมภาษณร ายนี้กอนเขารับการสัม ภาษณง านจริง ผูถูก
สัม ภาษณใหขอมูลถึงแนวทางการเตรียมขอมูล สวนตัว ขอมูลการทํางานแตละที่ โดยการกลับ ไป
ทบทวนและเรียบเรียงสิ่งที่เคยไดทํา เนื่องจากเมื่อเวลาลวงเลยไปอาจจะลืมรายละเอียดบางอยาง
นอกจากนี้ผูถูกสัมภาษณรายนี้กลาวถึงการศึกษาขอมูลธุรกิจความสวยความงามและประวัติบริษัทที่
กําลังเขารับการสัมภาษณงานเพิ่มเติม และผูถูกสัมภาษณไดกลาววาขณะสัมภาษณงานตนตองมีสติ
ตอบคําถามใหตรงประเด็นที่สุด สิ่งใดที่ไมทราบใหตอบไปวาไมทราบ โดยไมนําขอมูลที่ไมเปนความ
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จริงมาตอบ น้ําเสียงขณะตอบคําถามตองมีความ “นาฟง” เนื่องจากตนทํางานในฝายขาย น้ําเสียงจึง
เปนสิ่งที่สําคัญขณะตอบคําถามก็เชนกัน ซึ่งในสวนนี้ทําใหผูถูกสัมภาษณสามารถอธิบายขอมูลเกี่ยว
ประเภทสินคาและชองทางการจัดจําหนายไดโดยอาศัยการใหชุดเหตุผล 3 ประการโดยที่ผูถูก
สัมภาษณเองไมรูตัว ประกอบกับผลการสัมภาษณที่ออกมา ผูสัมภาษณประเมินและใหคะแนนผูถูก
สัมภาษณรายนี้ 82 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งผานเกณฑและไดรับคัดเลือกเขาทํางาน
ผูถูกสัมภาษณรายนี้ไดรับคะแนนในทุกเกณฑการประเมินสูงกวาผูถูกสัมภาษณรายอื่น
ดังนั้นจากการวิเคราะหของผูวิจัยเชื่อวา เนื่องจากผูถูกสัมภาษณมีการเตรียมตัวในดานขอมูลมาอยาง
ดี จึงมีขอมูลเพียงพอในการตอบคําถาม สงผลใหคะแนนดานความรูและประสบการณสูง และเมื่อมี
ขอมูลเพียงพอจึงทําใหตอบคําถามดานการบริหารงานดี สงผลใหคะแนนความเปนผูนําดี การระลึก
เสมอวาตนตองมีสติขณะตอบคําถามและน้ําเสียงตองนาฟง สงผลใหคะแนนดานทักษะการสื่อสาร
ทักษะในการประสานงานดี และบุคลิกภาพดี ทําใหผูถูกสัมภาษณรายนี้ผานเกณฑการคัดเลือกและ
ไดรับเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย
เทคนิคการทํา ใหต นกลั บมามีความนา เชื่อ ถือ เมื่อ ถูก ตั้งคํ า ถามเพื่อทํ า ลายความ
นาเชื่อถือ
ในบริบทการสัมภาษณงานในตําแหนงฝายขาย ผูถูกสัมภาษณตองประสบกับการที่ตน
เปนฝายตอบคําถามและผูสมั ภาษณเปนฝายกําหนดประเด็นในการถาม การถูกตั้งคําถามเพื่อทําลาย
ความนาเชื่อถือ (discredit) เปนหนึ่งในสิ่งที่ผูถูกสัมภาษณเผชิญในการสัมภาษณงานครั้งนี้ จากการ
สัม ภาษณเ ชิง ลึกกับ ผูสัมภาษณ การถามคําถามทําลายความนาเชื่อถือมิไดเ กิดขึ้นอยางไรเ หตุผ ล
หากแตผูสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบทักษะ การแกปญหาเฉพาะหนา รวมถึงปฏิภาณไหว
พริบของผูถูกสัมภาษณ เพื่อนํามาประเมินในการคัดเลือก
คําวา discredit แปลวา loss of trust ทําใหเสียชื่อเสียง หรือทําใหขายหนา หรือทําให
หมดความนาเชื่อถือ (พนิตนาฎ ชูฤกษ, 2004) ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยแปลความหมายในสวนของคําถาม
discredit วาเปน “คําถามทําลายความนาเชื่อถือ” คําถามทําลายความนาเชื่อถือของผูสัมภาษณงาน
เชน
“ทําไมตอนเรียนคุณไดเกรดเฉลี่ยนอยจัง มัวแตเที่ยวหรอ”
“เรียนมาก็ไมตรงสายจะมาทําอะไรฝายขายการตลาด ฮึ”
“ที่ทํางานเดิมก็ดเู หมาะกับคุณอยูแลวนะ จะอยากเปลี่ยนทําไม ผมไมเขาใจ” เปนตน
ตอไปนี้เปนการยกบทพูดระหวางผูถูกสัมภาษณและผูสัมภาษณพรอมภาพประกอบเพื่อ
นํามาวิเคราะหการทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลายความนาเชื่อถือ
ลักษณะการตอบคําถามเปนดังบทพูดตอไปนี้
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ผูสัมภาษณ

((หัวเราะ)) ดูเกรดเนี่ย 2.06 เนี่ย
ใชๆ (.) คับ ((ยิ้ม))
มีบางเทอมเรียนได 1 กวาๆ (.) ดวย (.) ไปทํา
อะไรนี่ (.) กําลังเฮฮาปารตี้รึวาอะไร ((วางปากกา
เงยหนาขึ้นมอง))
เออ:: (1.0) ใชคับ (.) คือจริงๆแลว (.) ((สับมือ
ขวา)) ถาตอนสมัย มัธยมกับตอนเรียนมหาลัย 8
นี่ (.) ก็คือจะเปนคนละเรื่องกันเลย (.)
อา ((กอดอก ถอดแวนตาวางบนโตะ
เอามือขวาค้ําคาง))
เพราะวาตอนเรียนมหาลัยแลวนี่ (.) ((ยกมือซาย
ขึ้น)) คือ (.) คือ (.) กลุมเพื่อนที่เคยเรียนอยูดวย
กัน (.) ((สับมือขวาบนมือซายระดับใตโตะ)) ที่
อะไรอยูดวยกันนี่ (.) ((สับมือขวาบนมือซาย))
ปกติแลวเขาจะเรียนมากกวา ((หัวเราะ
เล็กนอย))
อืม ((พยักหนา))
แตพอมาเรียนมหาลัย (.) พอทุกคนไดแยก
ยาย (.)หรือวาไดมีการ (2.0) คือ (.) คือ (.) ((ยก
มือซายขึ้นอธิบาย)) ไปเรียนแตละที่ (.) ซึ่ง
ติดตอกันยากไงคับ
อืม ((พยักหนา))
เราก็จะไดเจอสังคมกลุมใหม (.) ซึง่ (2.0) จะดี
บาง (.) ไมดีบาง (.) บางทีเราก็ ไปกับเพือ่ นบาง
((ยกมือซายซอยแลววาง)) อะไรบาง
อืม (.) อืม (.) อืม ((พยักหนามือเทาคาง))

124
บทพูดนี้เปนการสนทนาในเรื่องผลการเรียนของผูถูกสัมภาษณที่ไดเกรดเฉลี่ยต่ําในชวง
เรียนมหาวิทยาลัย บทพูดนี้แสดงใหเห็นถึงการทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกตั้งคําถาม
เพื่อทําลายความนาเชื่อถือ
ในบรรทัดที่ 1 ผูสัม ภาษณกลาววา “((หัวเราะ)) ดูเกรดเนี่ย 2.06 เนี่ย” ผูสัมภาษณ
พยายามเริ่มการสนทนาเพื่อใหเขาสูคําถามทําลายความนาเชื่อถือโดยการหัวเราะเสียงดัง และการ
กลาวถึงเกรดเฉลี่ยที่ต่ํา ผูวิจัยเชื่อวา การหัวเราะกอนการสนทนามีจุดประสงคบางอยาง เพราะโดย
ปกติคนเราไมหัวเราะกอนการสนทนาถาไมมีวัตถุประสงคบางอยางแอบแฝง
ในบรรทัดที่ 2 ผูถูกสัมภาษณไดตอบสนองการสนทนากอนหนาวา “ใชๆ (.) คับ ((ยิ้ม))”
ผูถูกสัมภาษณพูดวา “ใช” หลังจากนั้นมีการหยุด 1/10 วินาที กอนที่จะพูดตอวา “คับ” แลวยิ้ม
ประเด็นการวิเคราะหคือปกติคนเราไมมีการเวนในคําวา “ใชคับ” หรือ “ใชคะ” ซึ่งการปฏิบัตินี้เปน
การทําตามบรรทัดฐานทางสังคมแตขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณเลือกที่ตอบสนองโดยมีการ
เวนระยะระหวางคําทั้งสอง
ในบรรทัดที่ 3-5 ผูสัมภาษณกลาวตอไปวา “มีบางเทอมเรียนได 1 กวาๆ (.) ดวย (.) ไป
ทําอะไรนี่ (.) กําลังเฮฮาปารตี้รึวาอะไร ((วางปากกาเงยหนาขึ้นมอง))” ผูสัมภาษณพยายามนําเรื่อง
การสนทนาในบรรทัดที่ 1 มาเปนประเด็นเพื่อทําลายความนาเชื่อ ประกอบกับทาทางที่แสดงโดยการ
วางปากกาอยางแรงและเงยหนาขึ้นมองผูถูกสัมภาษณเหมือนเปนการทาทาย ซึ่งการถามดังกลาวเปน
ลักษณะคําถามที่ทําลายความนาเชื่อถือ
ในบรรทัดที่ 6-8 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองตอคําถามทําลายความนาเชื่อถือดวยการกลาว
วา “เออ:: (1.0) ใชคับ (.) คือจริงๆแลว (.) ((สับมือขวา)) ถาตอนสมัยมัธยมกับตอนเรียนมหาลัยนี่ (.)
ก็คือจะเปนคนละเรื่องกันเลย (.)” ผูถูกสัมภาษณลากเสียงยาวในคําวา “เออ” แสดงใหเห็นถึงการ
ลังเล ประกอบกับการเงียบอีก 1 วินาที แสดงใหเห็นถึงการใชความคิด ตอจากนั้นผูถูกสัมภาษณได
กลาวยอมรับแลวพยายามชี้แจงวาสมัยที่ตนเรียนมัธยมและสมัยที่ตนเรียนมหาวิทยาลัยนั้นมีความ
แตกตางกันมาก จากการวิเคราะหของผูวจิ ัย เมื่อผูถูกสัมภาษณถูกตั้งคําถามเพื่อทําลายความนาเชื่อ
โดยการแสดงทาทางทาทายประกอบ ทําใหผูถูกสัมภาษณเกิดความเครียด ความกังวลมากกวาการ
ถามคําถามโดยไมมีทาทางประกอบ
ในบรรทัดที่ 9-10 ผูสัมภาษณตอบสนองการตอบคําถามของผูถูกสัมภาษณโดยการกลาว
วา “อา ((กอดอก ถอดแวนตาวางบนโตะ เอามือขวาค้ําคาง))” หลังจากเสร็จสิ้นการพูด ผูสัมภาษณได
ถอดแวนสายตาที่ใสอยู แลววางบนโตะคอนขางแรง แลวเอามือขวาค้ําคาง
ผูถูกสัมภาษณเห็นการแสดงทาทางของผูสัมภาษณ จึงรีบใชสิทธิ์ในการพูดทันที และพยายามเรียก
ความนาเชื่อถือกลับคืนมาโดยการกลาววา “เพราะวาตอนเรียนมหาลัยแลวนี่ (.) ((ยกมือซายขึ้น)) คือ
(.) คือ (.) กลุมเพื่อนที่เคยเรียนอยูดวยกัน (.) ((สับมือขวาบนมือซายระดับใตโตะ)) ที่อะไรอยูดวยกันนี่
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(.) ((สับมือขวาบนมือซาย)) ปกติแลวเขาจะเรียนมากกวา ((หัวเราะเล็กนอย))” (บรรทัดที่ 11-16) ผู
ถูกสัมภาษณหยุดเงียบ 1/10 วินาที 4 ครั้ง ขณะที่ตอบคําถามผูถูกสัมภาษณงานมีการแสดงทาทาง
โดยการสับ มือ ขวาบนมือซ ายระดั บ ใตโ ต ะ เพื่อ ให เ ห็น ความชั ดเจนแกผู อาน ผู วิจัย ขอนําเสนอ
ภาพประกอบ ซึ่งภาพเปนภาพจากกลองที่ติดตั้ง ไวห ลัง ผูถูก สัมภาษณเ พื่อสัง เกตทาทางที่ไมอาจ
มองเห็นไดจากกลองหลักซึ่งติดตั้งไวดานหนาผูถูกสัมภาษณ ตามภาพที่ 17

ภาพที่ 18 ภาพแสดงการสับมือขวาบนมือซายระดับใตโตะของผูถูกสัมภาษณ A2
ประเด็นที่ผูวิจัยตองการนํามาวิเคราะหคือการแสดงทาทางของผูถูกสัมภาษณโดยการสับ
มือขวาบนมือซายในระดับใตโตะซึ่งเปนระดับที่ผูสัมภาษณไมสามารถมองเห็นได ภาษากายที่แสดงถึง
ความไมมั่นใจขณะสัมภาษณงาน สามารถบงบอกไดวาคนๆ นั้นมีความประหมา ความเครียด ไมมนั่ ใจ
ขณะตอบคําถามหรือไม การแสดงทาทางเชนการแคะนิ้วในระดับใตโตะสามารถบงบอกไดวาคนๆ นั้น
มีความเครียดขณะตอบคําถาม การโบกมือใดมือหนึ่งระดับต่ํากวาที่ผูสัมภาษณงานเห็นได แสดงให
เห็นวาคนๆ นั้นมีความไมมั่นใจในการตอบคําถาม (เอกชัย ศรีวิลาศ, 2552) ในงานนี้ผูวิจัยเชื่อวาการ
แสดงทาทางนี้เ นื่องจากผูถูกสัม ภาษณไมมั่นใจวาคําตอบที่ตอบไปดีพอหรือไมเพื่อที่จะเรียกความ
นาเชื่อถือใหกลับมา
ในบรรทัดที่ 18-21 และ 23-25 ผูถูก สัมภาษณพยายามชี้แจงเพิ่ม เติม หลังจากที่ผู
สัมภาษณตอบสนองการชี้แจงกอนหนาดวยคําวา “อืม ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่ 16 การชี้แจง
เพิ่มเติมของผูถูกสัมภาษณดวยการกลาววา “แตพอมาเรียนมหาลัย (.) พอทุกคนไดแยกยาย (.) หรือ
วาไดมีการ (2.0) คือ (.) คือ (.) ((ยกมือซายขึ้นอธิบาย)) ไปเรียนแตละที่ (.) ซึ่งติดตอกันยากไงคับ” ใน
บรรทัดที่ 18-21 และ “เราก็จะไดเจอสังคมกลุมใหม (.) ซึ่ง (2.0) จะดีบาง (.) ไมดีบาง (.) บางทีเราก็
ไปกับเพื่อนบาง ((ยกมือซายซอยแลววาง)) อะไรบาง” ในบรรทัดที่ 23-25
การสนทนาในการชี้แจงนี้มีการหยุด 1/10 วินาที 8 ครั้ง การหยุดนี้สามารถบงบอกไดถึง
ความประหมา อาจเนื่องมาจากการเงียบของผูสัมภาษณ นอกจากนี้ผูถูกสัมภาษณยังหยุด 2 วินาที 2
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ครั้ง จากการวิเ คราะหของผูวิจัยการเงียบนี้เปนการเงียบเชิงบวก กลาวคือ ผูถูก สัมภาษณมีการใช
ความคิดเพื่อหาคําตอบและเพื่อใหการสนทนาดําเนินตอไป
จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณ กอนเขารับการสัมภาษณ
งานถึงแนวทางการเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณ ทําใหทราบวาผูถูกสัมภาษณรายนี้มีการเตรียม
ตัวกอนสัมภาษณงานโดยการทบทวนความรูในการคํานวณกําไร ขาดทุนและตนทุนสินคา เตรียมใน
เรื่องของการศึกษาขอมูลการเดินทางเพื่อไปถึงสถานที่สัมภาษณกอนเวลา การไปกอนเวลาเพื่อธุระ
สวนใหเรียบรอย เดินดูบริเวณรอบๆ บริษัท ดูผลิตภัณฑที่ตั้งโชว (ถามี) เตรียมตัวในเรื่องเครื่องแตง
กายตองสะอาด เสื้อเชิ้ตตองสีออน นอกจากนี้ผูถูกสัมภาษณรายนี้ยังใหความสําคัญในการจัดแตงทรง
ผม เนื่องจากผูชายไมควรใสเ ครื่องประดับ ไปขณะสัม ภาษณง าน และสิ่งที่เ ปน “จุดขาย” ขณะ
สัมภาษณงานคือรูปลัก ษณะภายนอก ผูวิจัยเชื่อวาการใหความสําคัญในรูป ลักษณะภายนอกทําให
คะแนนในสวนของบุคลิกภาพของผูถูกสัมภาษณรายนี้ได 28 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 ซึ่งเปน
คะแนนที่สูงที่สุด การทบทวนความรูในการคํานวณกําไร ขาดทุนและตนทุน ทําใหผูถูกสัมภาษณได
คะแนนในสวนของความรูและประสบการณ 9 คะแนน จาก 10 คะแนน ผูถูกสัมภาษณทํางานใน
ตําแหนงฝายขายมาโดยตลอดและการเลาถึงประสบการณการทํางานที่ผานมา การประสานงานกับ
สํานักงานใหญ การคุมทีมงานดี ไมเคยมีปญหากับเพื่อนรวมงาน รวมถึงการไดรับความไววางใจจาก
ลูกคา และสามารถยกตัวอยางเหตุการณประกอบการชี้แจงคําตอบไดเสมอ ทําใหผูสัมภาษณเชื่อวา
ทัก ษะการสื่อสาร ทัก ษะในการประสานงานดี รวมถึง มีความเปนผูนํา ซึ่ง ผูถูก สัมภาษณร ายนี้ได
คะแนนรวม 82 คะแนน จาก 100 คะแนน และไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน
การนําเสนอสินคาตัวอยาง
ในการสัมภาษณงาน เปนที่ทราบกันวาคงมิไดมีผูที่ผานสูรอบสัมภาษณเพียงคนเดียว ผู
ถูกสัมภาษณท ราบดีวามีคูแขงอีก ที่มาจากหลากหลายธุร กิจ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณมากกว า มี
ความรูมากกวา ดังนั้นผูถูกสัมภาษณจึงตองพยายามหาแนวทางในการนําเสนอตนเอง เพื่อใหไดรับ
คัดเลือกเขาทํางาน ซึ่งแนวทางมีการสรางความนาเชื่อถือนั้นมีหลากลาย หนึ่งในแนวทางเพื่อสราง
ความนาเชื่อที่คนพบในงานวิจัยนี้ คือการนําเสนอสินคาตัวอยางที่ตนดูแล สินคาตัวอยางที่นํามาเปน
ผลิตภัณฑประเภทเครื่องสําอาง ซึ่งเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกันกับบริษัทที่ตนเขารับการสัมภาษณ
ครั้งนี้ การนําเสนอสินคาตัวอยางนี้เปนเทคนิคเฉพาะบุคคล จากการบันทึกวีดิทัศนในงานวิจัยนี้พบวา
มีผูถูกสัมภาษณที่นําเทคนิคนี้มาใชเพียง 1 ราย จากผูถูกสัมภาษณทั้งหมด 10 ราย
ตอไปนี้เ ปนการยกตัวอยางการสนทนาระหวางผูสัม ภาษณและผูถูก สัมภาษณพรอม
ภาพประกอบ ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นถึงแนวทางการสรางความนาเชื่อถือโดยอาศัยการนําเสนอสินคา
ตัวอยางประเภทเครื่องสําอางของบริษัทปจจุบันที่ตนทํางานอยู
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#5.6 [DCASH-Sales Manager-B4-2016-00:11:22] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ

ตอนนี้ยังทําอยูใชมั้ยเนี่ย ((เปดเอกสารไปมา))

2

ผูถูกสัมภาษณ

ยังอยูที่เดิมคับ ((พยักหนา))

3

ผูสัมภาษณ

ดูแบนนี้อยูใชมั้ย ((กมเขียนบนกระดาษ))

4

ผูถูกสัมภาษณ

คับ ((ผงกศีรษะ))

5

ผูสัมภาษณ

6



ไหนผมขอดูสินคาหนอยสิ ((เงยหนาขึ้น))



ผมคุนๆนะวาเคยเห็น ((วางปากกา))

7

ผูถูกสัมภาษณ



ผมหยิบมาไมหมดนะคับพี่ ((เริ่มหยิบสินคาออก

8

ผูสัมภาษณ



มา)) อืม ((จับดูสินคา))

9

ผูถูกสัมภาษณ



นี่แกะดูไดเลยนะคับ ((หยิบสินคาออกมา))

10 ผูสมั ภาษณ



ไมเปนไรๆ ((หยิบสินคามาดูทีละชิ้น))

11 ผูถูกสัมภาษณ



เพราะวาผม (.) เบิกไวใช ((หยิบสินคาออกมา))

12 ผูสมั ภาษณ



ออเหรอ ((เพงดูที่ตราสินคา))

13 ผูถูกสัมภาษณ

คับ อันนี้เปนตัวแมสเขาเซเวน (.) คับ

14

((หยิบสินคามาวางดานหนา))

15 ผูสมั ภาษณ

อืม::: ((เพงดูสินคา))

16 ผูถูกสัมภาษณ



อันนี้โบวชัว

(.)

17



คอนขางจะเกานิดหนึ่ง

((หยิบโบวชัวขึ้นมาวาง))
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ผูถูกสัมภาษณเดินเขามาใหหองสัมภาษณพรอมถือสินคาที่เตรียมใสไวในถุงกระดาษ ผู
สัมภาษณใหความสนใจโดยการมองในสิ่งที่ผูถูกสัมภาษณเตรียมมาตั้งแตกอนมีการทักทายกัน เมื่อผู
สัมภาษณและผูถูกสัมภาษณทักทายกันเรียบรอย ผูถ ูกสัมภาษณนําถุงกระดาษที่ใสสินคาตัวอยางวาง
ไวบนโตะผูสัมภาษณ เพื่อความชัดเจนแกผูอาน ผูวิจัยขอนําเสนอภาพขณะที่วางสินคาตามภาพที่ 5.4

ภาพที่ 19 ภาพแสดงการวางสินคาตัวอยางของผูถูกสัมภาษณ B4
ผูสัมภาษณเ ปดประเด็นการสนทนาโดยการถามวา “ตอนนี้ยัง ทําอยูใชมั้ยเนี่ย ((เปด
เอกสารไปมา))” ในบรรทัดที่ 1 ผูถูกสัมภาษณไดตอบวา “ยังอยูที่เดิมคับ ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่
2 การสนทนาตั้งแตเริ่มมีการผลัดเปลี่ยนกันพูดอยางโดยไมมีการหยุด หรือการเงียบ แสดงใหเห็นวา
เปนการสนทนาที่ราบรื่น จากนั้นผูสัมภาษณมุงประเด็นไปที่ผลิตภัณฑที่ผูถูกสัมภาษณเตรียมมา
ในบรรทัดที่ 5-6 ผูสัมภาษณแสดงความสนใจดูสินคาที่ผูถูกสัม ภาษณเตรียมโดยการ
กลาววา “ไหนผมขอดูสินคาหนอยสิ ((เงยหนาขึ้น)) ผมคุนๆนะวาเคยเห็น ((วางปากกา))” การแสดง
ทาทางของผูสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงความสนใจในสินคาที่เตรียมมาโดยการเงยหนาขึ้นจากเอกสารที่
อานอยูกอน แลววางปากกาเพื่อเตรียมหยิบสินคาที่ผูถูกสัมภาษณนําออกจากถุง
ในบรรทัดที่ 7 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการขอดูสินคาดวยการกลาววา “ผมหยิบมาไม
หมดนะคับพี่ ((เริ่มหยิบสินคาออกมาทีละชิ้น))” เมื่อกลาวเสร็จผูถูกสัมภาษณหยิบสินคาที่นํามา
ออกมาทีละชิ้น การสนทนานี้มีขอสังเกตคือเมื่อผูสัมภาษณขอดูสินคา ผูถูกสัมภาษณควรตอบวา “ได
คับ” หรือ “คับ” ซึ่งการตอบลักษณะนี้เปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคมเมื่อมีการขอ แตในการ
สนทนานี้ผูถูกสัมภาษณเลือกตอบวา “ผมหยิบมาไมหมดนะคับพี่” จากการวิเคราะหของผูวิจัยเชื่อวา
การตอบเชนนี้เ พื่อแสดงใหผูสัม ภาษณเ ห็นวาตนดูแลสินคาประเภทเครื่องสําอางมาหลากหลาย
อาจจะสื่อใหเห็นวาตนเหมาะสมกับตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณ เพื่อความชัดเจนมากขึ้น ผูวิจัยขอ
นําเสนอภาพขณะที่ผูถูกสัมภาษณหยิบสินคาออกมาทีละชิ้น และผูสัมภาษณหยิบจับสินคาตัวอยาง
ดวยความสนใจ ตามภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงการหยิบสินคาออกมาทีละชิ้นของผูถูกสัมภาษณ B4
ในบรรทัดที่ 8 ผูสัมภาษณตอบสนองการสนทนากอนหนาวา “อืม ((จับดูสินคา))” เมื่อ
กลาวเสร็จสินผูสัมภาษณมิไดใชสิทธิ์ในการพูดตอ แตผูสัมภาษณเลือกจับสินคามาดูทีละชิ้นดวยความ
สนใจ การตอบรับวา “อืม” เปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคมเมื่อมีการบอกกลาว
ในบรรทัดที่ 9 ผูถูกสัมภาษณกลาวตอไปวา “นี่แกะดูไดเลยนะคับ ((หยิบสินคาออกมา
อยางตอเนื่อง))” เมื่อกลาวเสร็จผูถูกสัมภาษณยังคงหยิบสินคาออกมาอยางตอเนื่อง ประเด็นในการ
วิเคราะหคือผูถูกสัมภาษณเรียกใชสิท ธิ์ในการพูดทันทีที่ผูสัมภาษณพูดเสร็จ เนื่องจากผูสัม ภาษณ
แสดงความสนใจในสินคาที่นํามา จึงพยายามนําเสนอสินคาและแจงผูสัมภาษณวาสามารถเปดสินคาดู
ไดหากตองการ
ผูสัมภาษณตอบกลับวา “ไมเปนไร” ในบรรทัดที่ 10 หลังจากนั้นผูสัมภาษณไดเพงดูที่
ตราสินคา และถามคําถามเกี่ยวกับสินคาตัวอยางที่ผูถูกสัมภาษณเตรียมมา
ในบรรทัดที่ 16-17 ผูถูกสัมภาษณเลือกใหสิทธิ์ในการพูดหลังจากที่ผูสัมภาษณตอบรับคํา
บอกกลาวกอนหนาวา “อันนี้โบวชัว (.) ((หยิบโบวชัวขึ้นมาวาง)) คอนขางจะเกานิดหนึ่ง” ผูสัมภาษณ
กลาวพรอมหยิบโบวชัวรสินคาขึ้นมาวาง ผูถูกสัมภาษณรายนี้ใชสิทธิ์ในการพูดทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเพื่อ
แสดงใหเห็นวามีการเตรียมพรอมและมีความรูในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เห็นไดจากบทพูดที่ยกมา เรา
คงปฏิเสธมิไดวาหากมีคนปฏิบัติเชนนี้ เราก็คงมีความเห็นวาบุคคลนี้ตองการไดงาน
ผูถูกสัมภาษณรายนี้ไดใหขอมูลแกผูวิจัยขณะเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกอนเขา
รับ การสัม ภาษณง านวาเขามีแนวทางในการเตรี ยมตัวโดยการศึก ษาประวัติบ ริษัท และประวัติ ผู
สัมภาษณงานวาเรียนจบอะไรมา เคยทํางานบริษัทใดมาบาง ผูถูกสัมภาษณกลาววา “รูเขารูเรา รบ
รอยครั้งชนะรอยครั้ง” รวมถึงการทบทวนความรูดานการขายและวิธีบริหารคนเนื่องจากตนนั้นไมมี
ประสบการณในการบริหารคนมากอน ในการสัมภาษณเชิงลึกผูถูกสัมภาษณมิไดกลาวถึงการเตรียม
สินคาตัวอยางเพื่อนําเสนอ แตในวันสัมภาษณงานจริงผูถูกสัมภาษณรายนี้ไดเตรียมมา
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ผูสัมภาษณรายนี้ไดคะแนนจากผลการสัมภาษณ 70 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งไม
ผานเกณฑการคัดเลือก คะแนนที่โดดเดนที่สุดคือคะแนนในสวนของบุคลิกภาพ ซึ่งได 26 คะแนนจาก
30 คะแนน จากการวิเคราะหของผูวิจัยเชื่อวาการนําเสนอสินคาตัวอยางชวยเสริมใหผูถูกสัมภาษณ
รายนี้มีบุคลิกภาพของพนักงานในระดับปฏิบัติการของฝายขาย คะแนนที่ไดต่ําคือคะแนนสวนของ
ความเปนผูนําและทักษะในการประสานงาน ซึ่งได 14 คะแนน จาก 20 คะแนน อาจเนื่องมาจากการ
พฤติกรรมการเสนอขายสินคา ซึ่งผิดจากวัตถุประสงคในการสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝาย
ขาย ไมใชพนักงานขาย การนําเสนอขายสินคาตัวอยางทําใหดูเหมือนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงพนักงานขายมากกวา มิใชระดับผูจัดการ จากการสนทนาระหวางการสัมภาษณนี้มีการหยุด
การเงียบ ตอบไมตรงคําถามบอยครั้ง จึงสงผลใหคะแนนในสวนการประสานงานนอยกวาที่ควรเปน
คะแนนในสวนของความรูและประสบการณได 8 คะแนนจาก 10 คะแนน ผูวิจัยเชื่อวามาจากการ
เตรียมตัวในประวัติบริษัท ประวัติผูสัมภาษณและการทบทวนความรูดานการขายที่ไดใหขอมูลไวกอน
หนา และคะแนนในส วนสุดทายคือทัก ษะการสื่อสาร ซึ่ง ได 8 คะแนนจาก 10 คะแนน อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุเดียวกันกับการไดคะแนนในสวนการประสานงานนอย
ในการสัมภาษณงานความมั่นใจเปนสิ่งที่ดี แตบางครั้งความมั่นใจที่มีมากจนเกินไปอาจ
ทําใหตนเองดูแย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสัมภาษณง าน ผูสัมภาษณควรมีความมั่นใจในการตอบ
คําถามประกอบกับความรูและประสบการณ จะชวยใหการตอบคําถามนั้นๆดูมีความนาเชื่อถือแตหาก
การตอบคําถามมีเพียงความมั่นใจแตขาดองคความรูและประสบการณแลว ความมั่นใจนั้นอาจสงผล
ทําใหตนเองดูไมมีความนาเชื่อถือและทําใหไมไดรับการคัดเลือก
การถามคําถามกลับ
ในบริบทการสัมภาษณงานผูที่เปนฝายกําหนดประเด็นในการตั้งคําถามมักเปนผู
สัมภาษณ นอกจากวาผูส ัมภาษณงานจะเปดโอกาสใหถามคําถาม เทคนิคในการสรางความประทับใจ
และสรางความนาเชื่อถือเพื่อใหไดรับการคัดเลือกของผูถูกสัมภาษณแตละรายมีความแตกตางกัน จาก
การดูวิดีทัศนที่บันทึกซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบผูวิจัยพบวาหนึ่งในเทคนิคในการสรางความนาเชื่อถือคือ
การถามคําถามกลับ การถามคําถามกลับอาจมีสาเหตุมาจากการไมไดเตรียมตัว ทําใหตอบคําถามผู
สัมภาษณไมได จึงใชเทคนิคถามคําถามกลับเพื่อกลบเกลื่อน อาจเพื่อพยายามแสดงใหผูสมั ภาษณเห็น
วาตนเปนคนที่มีวิสัยทัศน หรืออาจเพือ่ พยายามรักษาสมดุลทางอํานาจบางอยางผานการสื่อสารขณะ
สัมภาษณงาน
ตอไปนี้เปนการยกตัวอยางการสนทนาระหวางผูส ัมภาษณและผูถูกสัมภาษณที่แสดง
ใหเห็นถึงการใชเทคนิคการถามคําถามกลับเพื่อสรางความนาเชื่อถือ พรอมรูปภาพประกอบเพื่อความ
ชัดเจน
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#5.7 [DCASH-Sales Manager-C1-2016-00:10:23] [วีดิทัศน]
1 ผูสมั ภาษณ

พี่มีชอปทีเ่ ซ็นทรัลพระรามเกา

2

((ยกมือขวากวักตามจังหวะการพูดคุย))

3

เซ็นทรัลหาดใหญ (.) เซ็นทรัลขอนแกน (.) มี

4

ประมาณสิบกวาที่ตอนนี้ ((มือขวาจับแวน))

5 ผูถูกสัมภาษณ

คับ ((พยักหนาหนึ่งครั้ง))

6 ผูสมั ภาษณ

ก็มีขายๆ (.) คลายๆ (.) กับของคารมารทนั่น (.)

7

แหละ เออ (.) อันนี้ (.) สนใจมั้ยตัวนี้ (.)

8

เครื่องสําอาง (.) หรือเบื่อแลว ((ถือแวนตา))

9 ผูถูกสัมภาษณ



มันตอง (.) ตองมาดูกันพี่ (.) มันตองมาคุยกัน

10



กอนพี่ (.) ((ผงกศีรษะ)) วาในมุมของพี่ (.) ((ผงก

11



ศีรษะ)) เครือ่ งสําอางเนี่ย (.) ((ผงกศีรษะ)) ตั้งธง

12



มันไวยังไง (.) ((ผงกศีรษะ)) พี่วางแผนกันมาไว

13



เบื้องตนยังไง ((ผงกศีรษะ))

14 ผูสมั ภาษณ
15 ผูถูกสัมภาษณ

อืม ((พยักหนา))


16 ผูสมั ภาษณ
17 ผูถูกสัมภาษณ

อีก 3 ปพี่จะเอาอะไรกับมันบาง (.) ((พยักหนา))
อืม ((พยักหนา))



แลวดูวาสิ่งที่พหี่ วัง (.) วาผมทําใหไดรเึ ปลา

18

((ผงกศีรษะ))

19 ผูสมั ภาษณ

คือจริงๆแลว (.) ((ผงกศีรษะ)) ของพีก่ ็มาโมเดล

132
20

คลายคลายกับคารมารทนั่นแหละ(.) เพราะพี่ก็

21

มี ขายในตลาด (.) ((วนศีรษะเปนวงกลม)) มี

22

ช็อปของตัวเองดวยสวนหนึ่ง (.) ((เอียงศีรษะ

23

และผงก)) ขณะเดียวกันพี่ก็ขายในทีที (.)

24 ผูถูกสัมภาษณ

คับ ((ผงกศีรษะ))

25 ผูสมั ภาษณ

ขายในเอ็มทีดวย (.) ((ผงกศีรษะ)) ก็ทําหมด (.)

26

แตของพี่จะ (.) อา (.) ไม (.) ไม (.) ยัง (.) ((ยาย

27

โทรศัพทมือถือจากขวาไปซาย)) ยังไมไดทําเปน

28

แฟรนไชน (.) ((ผงกศีรษะ)) คือพี่บริหารดวยเด็ก

29

ของพี่เอง (.) ทีมของพีเ่ อง (.) ทําเองทั้งหมด

30

((ผงกศีรษะ))

31 ผูถูกสัมภาษณ

คับ ((ผงกศีรษะ))

32 ผูสมั ภาษณ



พี่ไมคลายคารมารท (.) ((แบมือทั้งสองขางตั้ง

33



ขนานกับโตะ)) ไมใช cosmetic พี่ ((มือขวาสาย

34



ตามจังหวะการพูด)) เพราะพีจ่ ะออกทาง hair

35



ออกทาง skin care (.) แลวก็ทางเมคอัพ

36



ในเวลาเดียวกัน ((มือสองขางจับที่แวนตา)) ก็คือ

37



line ของการทํา (.) ก็คือจะไปใน direction

38



คลายคลายกับโอพี (.) อืม (.) ยูมองยังไง ((ยกมือ

39



ขวาขึ้นชี้นิ้วในระดับต่ํา))
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การสนทนานี้เ ปนการพูดคุยในเรื่องจํานวนสาขาที่บริษัท ไปเปดเพื่อจัดจําหนายสินคา
ประเภทเครื่องสําอาง ผูสัมภาษณยกตัวอยางแกผูถูกสัมภาษณวาทางบริษัทมีเปดสาขาที่ เซ็นทรัล
พระรามเกา เซ็นทรัลหาดใหญ เซ็นทรัลขอนแกน และอีกสิบกวาสาขา ในบรรทัดที่ 1-4 จากนั้นผู
สัมภาษณไดอธิบายเพิ่มเติมวาสินคาที่จัดจําหนายคลายกับสินคาของบริษัทที่ผูถูกสัมภาษณทํางานอยู
ปจจุบัน และผูสัมภาษณไดถามวาผูถูกสัมภาษณยังสนใจขายสินคาประเภทเครื่องสําอางอยูหรือไม
ในบรรทัดที่ 9-13 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองดวยการสนทนากอนหนาดวยกลาววา “มัน
ตอง (.) ตองมาดูกันพี่ (.) มันตองมาคุยกันกอนพี่ (.) ((ผงกศีร ษะ)) ในมุม ของพี่ (.) ((ผงกศีร ษะ))
เครื่องสําอางเนี่ย (.) ((ผงกศีรษะ)) พี่ตั้งธงมันไวยังไง (.) ((ผงกศีรษะ)) พี่วางแผนกันมาไวเบื้องตนยังไง
((ผงกศีร ษะ))” ขณะที่พูดผูถูกสัม ภาษณผ งกศีรษะเปนระยะๆ มือทั้ง สองขางวางบนตัก ตนเอง
ขอสังเกตในการสนทนานี้คือการตอบคําถามของผูถูกสัมภาษณ โดยปกติเมื่อมีคนถามเราวายังอยาก
ขายสินคาประเภทเครื่องสําอางอยูหรือไม เราคงตอบไปวาในสํานองวา อยากขายอยูหรือไมอยากขาย
แลว ซึ่งการตอบในลักษณะนี้เปนการตอบคําถามที่เปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคมเมื่อมีการถาม แต
ในการสนทนานี้ผูถูกสัมภาษณเลือกที่จะถามกลับ ซึ่งเนื้อหาการตอบไมเกี่ยวของกับการถามของผู
สัมภาษณเลย ผูถูกสัมภาษณรายนี้เลี่ยง (evasive) การตอบคําถามโดยการถามคําถามกลับ
เมื่อผูสัมภาษณมีการตอบสนองโดยการกลาววา “อืม ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่ 14
พรอมการพยักหนาหนึ่งครั้ง ผูถูกสัมภาษณใชสิทธิ์ในการพูดตอทันทีโดยกลาววา “อีก 3 ปพี่จะเอา
อะไรกับ มันบาง (.) ((พยัก หนา))” ในบรรทัดที่ 15 ผูถูก สัม ภาษณถามคําถามกลับ อยางตอเนื่อง
จากนั้นผูสัมภาษณตอบสนองดวยการกลาววา “อืม ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่ 16 พรอมพยักหนา ผู
ถูกสัมภาษณกลาวตอวา “แลวดูวาสิ่งที่พี่หวัง (.) วาผมทําใหไดรึเปลา”
การถามกลับของผูถูกสัมภาษณในการสนทนานี้เริ่มจากบรรทัดที่ 9-13, 15 และ สิ้นสุดที่
บรรทัดที่ 17 จากการศึกษาวีดิทัศนหลายรอบในกรณีศึกษานี้ ผูวิจัยพบวาเกือบทุกครั้งที่ผูสัมภาษณ
ถามคําถามในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณรายนี้มีการถามคําถามกลับเกือบทุกครั้ง จาก
การวิเคราะหของผูวิจัยเชื่อวาการทําเชนนี้เพื่อเปนเลี่ยงการตอบคําถาม เนื่องจากผูถูกสัมภาษณไม
แนใจวาคําตอบทีต่ อบไปจะถูกหรือผิด หรืออาจจะเพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาเปนคนมองการณ
ไกล มีวิสัยทัศน กอนการตอบคําถามใดคําถามหนึ่งจําเปนตองมีขอมูลที่เพียงพอตอการตอบคําถาม
ผูสัมภาษณตอบสนองคําถามที่ผูถูกสัมภาษณถามกลับโดยการอธิบายถึงความคลายคลึง
ในผลิตภัณฑและชองทางจัดจําหนายของบริษัทผูสัมภาษณและบริษัทที่ผูถูกสัมภาษณทํางานอยู
ในบรรทัดที่ 32-39 ผูสัมภาษณอธิบายตอไปวา “พี่ไมคลายคารมารท (.) ((แบมือทั้งสอง
ขางตั้งขนานกับโตะ)) ไมใช cosmetic พี่ ((มือขวาสายตามจังหวะการพูด)) เพราะพี่จะออกทาง hair
ออกทาง skin care (.) แลวก็ทางเมคอัพในเวลาเดียวกัน ((มือสองขางจับที่แวนตา)) ก็คือ line ของ
การทํา (.) ก็คือจะไปใน direction คลายคลายกับโอพี (.) อืม (.) ยูมองยังไง ((ยกมือขวาขึ้นชี้นิ้วใน
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ระดับต่ํา))” ผูสัมภาษณใชสิทธิ์ในการพูดทันทีหลังจากที่ไดรับการตอบสนองจากผู ถูกสัมภาษณโดย
การกลาววา “คับ ((ผงกศีรษะ)” ในบรรทัดที่ 31 ขณะที่พูดผูสัมภาษณแสดงทาทางโดยการแบมือทั้ง
สองขางลอยขนานกับโตะ ผูวิจัยขอนําเสนอภาพประกอบเพื่อความชัดเจนในอิริยาบถของผูสัมภาษณ
ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 21 ภาพแสดงทาทางการแบมือทั้งสองขางลอยขนานโตะของผูส ัมภาษณ
จากเนื้อหาในการสนทนาเห็นไดวามีความขัดแยงกับสิ่งที่ไดพูดไปกอนหนาในบรรทัดที่
19-23 วาบริษัทผูสัมภาษณมีผลิตภัณฑคลายกันกับผลิตภัณฑที่ผูถูกสัมภาษณทํางานอยู แตตอมาใน
บรรทัดที่ 32-39 ผูสัมภาษณกลาววาบริษัทตนไมคลายบริษัทที่ผูถูกสัมภาษณทํางานอยู และถาม
คําถามผูถูกสัมภาษณกลับ
ในการสนทนาโดยปกติ ผูที่ถูกถามเปนฝายถูกกระทํา (passive) มีอํานาจนอยกวาผูถาม
ซึ่ง เปนฝายกระทํา (active) เมื่อผูสัม ภาษณรูสึกวาตนเปนฝายถูก กระทําโดยการถามของผูถูก
สัมภาษณ สิ่งที่ผูสัมภาษณทําไดคือการดึงการสนทนากลับมา (take floor) ใหตนสามารถควบคุมได
เพื่อรักษาสมดุล (balance) บางอยาง โดยผานกลไกการผลัดกันพูด (turn taking)
จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณรายนี้กอนที่จะเขารับการสัมภาษณงาน
จริงถึงแนวทางการเตรียมตัวเพื่อสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงาน ทําใหผูวิจัยทราบวาผูถูก
สัมภาษณรายนี้มิไดกลาวถึงการเตรียมตัวในเรื่องใดชัดเจน เนื่องจากเมื่อผูสัมภาษณถามถึงแนวทาง
การเตรียมตัวกอนสัมภาษณงานผูถูกสัมภาษณไดถามคําถามผูวิจัยกลับในเรื่องของบริษัทที่กําลังเขา
รับการสัมภาษณ ชื่อผูสัมภาษณงาน แตผูถูกสัมภาษณรายนี้ไดกลาววา “ผมมั่นใจวาเรื่องความรูการ
ขายในธุรกิจเนี่ยผม strong อยูที่วา direction ของผมกับพี่เคาจะไปทางเดียวกันรึปาว” ขอความนี้
มาจากการบั น ทึ ก เสี ย ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความมั่ น ใจในตนเองถึ ง ความรู ด า นการขายในธุ ร กิ จ
เครื่องสําอาง สง ผลใหคะแนนในสวนของความรูและประสบการณได 9 คะแนนจาก 10 คะแนน
คะแนนที่ไดต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผูถูกสัมภาษณทั้งหมด คือ คะแนนในสวนของบุคลิกภาพ ซึ่งได

135
24 คะแนนจาก 30 คะแนน ขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณถึงคะแนนในสวน
นี้ทําใหทราบวาการพิจ ารณานี้ประเมินจากเกณฑบุคลิกภาพฝายขายและคะแนนที่ไดม าจากการ
ประเมินขณะสัมภาษณงาน คะแนนรวมของผูถูกสัมภาษณรายนี้คือ 69 คะแนนจาก 100 คะแนน
เปนคะแนนที่ต่ํากวาเกณฑทําใหไมไดรับคัดเลือกเขาทํางาน
การชื่นชมผลิตภัณฑของบริษัท
ในการดําเนินธุร กิจ ในปจ จุบันปฏิเ สธมิไดวาในหลายๆ องคก ารใช “ยอดขาย” เปน
มาตรฐานในการวัดความสําเร็จขององคการ การที่บริษัทจะมียอดขายดีไดนั้นจําเปนตองอาศัยฝาย
ขาย ยิ่งเปนธุรกิจความสวยความงามดวยแลว พนัก งานขายจําเปนตองมีความรูในผลิตภัณฑของ
บริษัท รวมถึงมีความศรัทธาในผลิตภัณฑวาเปนผลิตภัณฑที่ดีจึงจะสามารถถายทอดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑแกลูกคาได การสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายในงานวิจัยนี้ พบวาอีกเทคนิคที่ผู
ถูกสัมภาษณใชเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นขณะสัมภาษณงาน คือ การชื่นชมผลิตภัณฑของ
บริษัท การชื่นชมนี้อาจมีเพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาตนมีความศรัทธาในผลิตภัณฑของบริษัท หรือ
อาจเพื่อตองการสรางความประทับใจในการสัมภาษณงานเทานั้น
ตอไปนี้เปนการยกตัวอยางการสนทนาที่แสดงถึงการกลาวชื่นชมผลิตภัณฑของบริษัท
ระหวางผูสัม ภาษณและผูถูกสัมภาษณงาน พรอมยกตัวอยางภาพประกอบการสนทนาเพื่อความ
ชัดเจน
#5.3 [DCASH-Sales Manager-B1-2016-00:41:25] [วีดิทัศน]
1

ผูสัมภาษณ

((เปดดูเอกสาร)) B1 ชอบเครื่องสําอางมั้ย

2

ผูถูกสัมภาษณ

ชอบคะ (.) อันนี้ชอบมาก::: ((กํามือขวาไวระดับ

3

คอ))

4

ผูสัมภาษณ

แลวตอนนี้ใชของอะไรอยู ((กมหนาเปดเอกสาร))

5

ผูถูกสัมภาษณ

B1ใชหลายแบรนด:: B1ใชของ Life Ford

6

กอน (.)

7

ผูสัมภาษณ

8

ผูถูกสัมภาษณ

Life Ford ใชตัวไหน


เออ (.) eye shadow ((ยกตัวไปมาหนาหลัง))
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9



เอามาเขียนคิ้ว-((ยกมือซาย

10



ขึ้นมาทําทาเขียนคิ้ว))



เขียนคิ้วไดดวยเหรอ ((เงยหนาขึ้น))

12 ผูถูกสัมภาษณ



เขียนคิ้วได (.) B1ก็ไปหาซื้อแปรง

13



((ยกมือทั้งสองขางขึ้นทําทาเขียน)) ที่มัน

14



เขียนคิ้วได (.) ที่มันแข็งๆสีสวยดวยคะราคา

15



ไมแพง

11

ผูสัมภาษณ

16 ผูสัมภาษณ

เออเฮอะ (.) ดีมาก (.) ไปซื้อมาใชอีก (.)

17

((เปดเอกสาร)) กรีดมั้ย ((ชี้ที่ตา))

18

ปกติกรีดตามั้ย

19 ผูถูกสัมภาษณ



กรีดคะ ((ชี้ที่ตาตนเอง))

20



แลวก็ (.) มีแอบใชตัวยายอม ((เอามือมาจับ

21



ศีรษะ))

22 ผูสัมภาษณ



แอบใช (.) ((หัวเราะ)) อยากลองใชมั้ย

23 ผูถูกสัมภาษณ



แตจริงๆ (.) แลวสีผม (.) มันก็เปน (.) มันสีสวย

24



นะนี่ (.) ก็มาลอง (.) ราคาไมแพงมีคุณภาพดวย

การสนทนานี้เปนการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความชอบในผลิตภัณฑความสวยความงาม
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ผูถูก สัม ภาษณใช การสนทนานี้เปนการสนทนาเพื่อทดสอบความรูเรื่อง
เครื่องสําอางและความชอบสวนตัวเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามของผูถูกสัมภาษณ
ผูสัมภาษณเริ่มการถามดวยการกลาววา “((เปดดูเอกสาร)) B1 ชอบเครื่องสําอางมั้ย”
กอนกลาวผูสัมภาษณเปดเอกสารไปมา ในบรรทัดที่ 2-3 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการถามของผู
สัมภาษณดวยการกลาววา “ชอบคะ (.) อันนี้ชอบมาก::: ((กํามือขวาไวระดับคอ))” ผูถูกสัมภาษณลาก
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เสียงยาวที่คําวา “มาก” เพื่อยืนยันคําวา “ชอบคะ” ที่กลาวกอนหนา หลังจากนั้นเปนการพูดคุยกัน
ถึงยี่หอเครื่องสําอางที่ใช และผูถูก สัมภาษณแจงผูสัมภาษณวาตนใชผลิตภัณฑ Life Ford ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑของทางบริษัท และผูสัมภาษณถามตอวาใชผลิตภัณฑใดของทางบริษัท
ประเด็นที่นํามาวิเคราะหคือ ในบรรทัดที่ 6-8 ผูถูกสัมภาษณ ที่ผูถูกสัม ภาษณกลาวา
“เออ (.) eye shadow ((ยกตัวไปมาหนาหลัง)) เอามาเขียนคิ้ว ((ยกมือซายขึ้นมาทําทาเขียนคิ้ว))”
(ในบรรทัดที่ 8-10) เพื่อความชัดเจนในอิริยาบถของผูถูกสัมภาษณ ผูวิจัยขอนําเสนอภาพประกอบ
ขณะทีผ่ ูถูกสัมภาษณทําทาเขียนคิ้ว ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 22 ภาพแสดงทาทางเขียนคิ้วของผูถูกสัมภาษณ B1

ทันที่ ผูถู ก สั ม ภาษณพู ดคํ าว า “เขี ยนคิ้ ว” เสร็ จ สิ้น การสนทนาไดถู ก ตั ดบทโดยผู
สัมภาษณ ในบรรทัดที่ 11 ผูสัม ภาษณถามตอทันทีวา “เขียนคิ้วไดดวยเหรอ ((เงยหนาขึ้น))” ผู
สัม ภาษณตัดบทการสนทนากอนหนาดวยการถาม การตัดบทผูพูดดวยการถามแสดงใหเ ห็นวาผู
สัมภาษณเกิดความสงสัยในการสนทนากอนหนา
ในบรรทัดที่ 12-15 ผูถูกสัมภาษณกลาววา “เขียนคิ้วได (.) B1ก็ไปหาซื้อแปรง ((ยกมือ
ทั้งสองขางขึ้นทําทาเขียน)) ที่มันเขียนคิ้วได (.) ที่มันแข็งๆสีสวยดวยคะราคาไมแพง” ผูถูกสัมภาษณ
อธิบายวิธีการเขียนของตนพรอมทําทาทางเขียนคิ้วอีกครั้ง การกลาวชมปรากฏขึ้นในการสนทนา
บรรทัดที่ 14-15 วา “สีสวยดวยคะราคาไมแพง” ผูถูกสัมภาษณรายนี้พยายามแสดงใหเห็นแตแรก
แลววาตนนั้นชอบเรื่องสวยๆ งามๆชอบเครื่องสําอาง และใชผลิตภัณฑของบริษัท การกลาวชมนี้อาจ
เกินขึ้นกอนถาผูสัมภาษณไมตัดบทพูดดวยการถาม
ผูสัมภาษณถามตอไปวา “ปกติกรีดตามั้ย” ในบรรทัดที่ 18 หลังจากนั้นผูถูกสัมภาษณ
ตอบวา “กรีดคะ ((ชี้ที่ตาตนเอง)) แลวก็ (.) มีแอบใชตัวยายอม ((เอามือมาจับศีรษะ))” (ในบรรทัดที่
19-21) ประเด็นที่นํามาวิเคราะหคือการตอบคําถามที่เบี่ยงเบนประเด็น ถามีคนถามเราเชนนี้ เราคง
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ตอบในลักษณะที่วากรีดตาหรือไมกรีดตา ใชยี่หอใดกรีด แตในการสนทนานี้ผูถูกสัมภาษณเลือกตอบ
วาตนเองกรีดตาและตามใชผลิตภัณฑยายอมผมของบริษัท ผูวิจัยเชื่อวาการตอบวาตนใชผลิตภัณฑ
ยายอมผมของบริษัทดวยอาจเพื่อปองกันการถามจากผูสัมภาษณวาใชที่กรีดตายี่หอใด หรืออาจเพื่อ
เปนการพยายามแสดงใหเห็นวาตนมีความสนใจในผลิตภัณฑบริษัท
ในบรรทัดที่ 23-24 ผูถูกสัมภาษณกลาววา “แตจริงๆ (.) แลวสีผม (.) มันก็เปน (.) มันสี
สวยนะนี่ (.) ก็มาลอง (.) ราคาไมแพงมีคุณภาพดวย” ผูถูกสัมภาษณมีการกลาวชื่นชมผลิตภัณฑของ
ทางบริษัทอีกครั้งดวยการกลาวในลักษณะที่วาผลิตภัณฑของบริษัทมีสีสวย มีคุณภาพ ราคาไมแพง
จากการวิเคราะหของผูวิจัย การกลาวชื่นชมนี้อาจะเพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาตนนั้นรูจักสินคา
ของบริษัท มีก ารทดลองใชจ ริงและตนมีความรูในผลิตภัณฑความสวยความงามซึ่ง เปนสิ่งที่ดีตอ
ตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณงาน หรืออาจเพื่อเปนการเอาใจผูสัมภาษณ
ผูถูกสัมภาษณรายนี้ไดใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกถึงแนวทางการเตรียมตัวกอนเขา
รับการสัมภาษณวา ไดมีการเตรียมขอมูลในเรื่องของการเดินทางโดยศึกษาเสนทางการเดินทาง และ
คํานวณเวลาเพื่อใหไปถึงสถานที่สัมภาษณงานกอนเวลานัดจริง การเตรียมในเรื่องของเอกสารสวนตัว
เชน เอกสารประวัติการทํางาน บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ใบแสดงผลการศึกษา เปนตน
การเตรียมแนวคําตอบในคําถามที่มักถูกถามเวลาไปสัมภาษณงาน เชน สาเหตุของการลาออกจากงาน
ในแตละที่ เตรียมคําตอบในสวนที่คิดวาเปนจุดออนของตนเอง เชน เรื่องของการเรียนจบมาไมตรง
สาย เปนตน การทบทวนประวัติตนเองเนื่องจากบางครั้งไมสามารถจดจําปทีลาออกจากงานได ผูถูก
สัมภาษณรายนี้ไดคะแนนรวม 77 คะแนน จาก 100 คะแนน ขาดอีก 3 คะแนนจึงจะผานเกณฑการ
คัดเลือก คะแนนที่โดดเดนคือคะแนนในสวนของบุคลิกภาพ ซึ่งได 27 คะแนนจาก 30 คะแนน อาจ
เนื่องมาจากประสบการณที่ผานมา เพราะผูถูกสัมภาษณรายนี้ทํางานในธุรกิจเครื่องสําอางมาโดย
ตลอด ผูถูกสัมภาษณจําเปนตองแตงตัวสุภาพ เรียบรอยเสมอ เนื่องจากตองพบลูกคาทุกวัน คะแนน
ในสวนของ ความรูและประสบการณ ทักษะการสื่อสาร ความเปนผูนํา ทักษะการประสานงาน อยูใน
เกณฑที่ดีแตมิไดโดดเดน ผูวิจัยจึงมิไดนําประเด็นดังกลาวมาวิเคราะห
สรุปเทคนิคที่ผูถูกสัมภาษณเลือกใชและผานการสัมภาษณ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาเทคนิคในการสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงาน
ผานการสื่อสารของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางาน จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณ
งานที่มีอํานาจในการตัดสินใจรับคนในตําแหนงผูจัดการฝายขาย ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือก
เขาทํางานมี 2 รายคือผูถูกสัมภาษณ A1 และผูถูกสัมภาษณ A2 ซึ่งทั้งสองรายไดคะแนน 82 คะแนน
จาก 100 คะแนน และไดคะแนนเทากันในทุกเกณฑการประเมิน ไดแก ความรูและประสบการณ
ทักษะการสื่อสาร ความเปนผูนํา ทักษะในการประสานงาน และบุคลิกภาพ ผูวิจัยขอนําเสนอภาพรวม
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ในการเทคนิคทั้ง 5 เทคนิค ไดแก การใหเหตุผล 3 ประการ การทําใหตนกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อ
ถูกถามคําถามทําลายความนาเชื่อถือ การนําเสนอสินคาตัวอยาง การถามคําถามกลับ และการชื่นชม
ผลิตภัณฑของบริษัท ผูวิจัยแจงรายละเอียดจํานวนครั้งที่ผูถูกสัมภาษณใชแตละราย โดยเรียงจากผูถูก
สัมภาษณ A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 และ C4 ตามลําดับพรอมการพรรณนาในสวนที่เปน
ประเด็น และสรุปเทคนิคของผูที่ไดรับ คัดเลือกเขาทํางานเพื่องายตอการทําความเขาใจ ผูวิจัยขอ
นําเสนอเปนตารางดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนครั้งของเทคนิคที่ผูถูกสัมภาษณทั้ง 10 รายใช
เทคนิคที่ใช
1 การใชชุดเหตุผล 3 ประการ
2 การทําใหตนกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อ
ถูกถามคําถามทําลายความนาเชื่อถือ
3 การนําเสนอสินคาตัวอยาง
4 การถามคําถามกลับ
5 การชื่นชมผลิตภัณฑบริษัท

จํานวนครั้งของเทคนิคที่ใชของผูถ ูกสัมภาษณ
B1 B2 B3 B4 C1 C2
3
0
4
1
2
0

A1
11

A2
13

3

2

1

0

1

1

2

0
0
1

0
0
1

0
0
3

0
0
1

0
0
0

1
0
2

0
9
0

C3
0

C4
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

ผูวิจัยขออธิบายตารางที่นําเสนอ ดังนี้ เทคนิคแรกคือเทคนิคการใชเหตุผล 3 ประการ ผู
ถูกสัมภาษณ A1 ใช 11 ครั้ง เทคนิคนี้ถูกใชในชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน ผูถูก
สัมภาษณ A2 ใชเทคนิคนี้ 13 ครั้ง ถูกใชในชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน ผูถูก
สัมภาษณ B1 ใชเทคนิคนี้ 3 ครั้ง ถูกใชในชวงเลาประสบการณ ผูถูกสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณ B3 ใช
เทคนิคนี้ 4 ครั้ง ในชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ B4 ใชเทคนิคนี้
1 ครั้งในชวงเลาประสบการณ ผูถูกสัมภาษณ C1 ใชเทคนิคนี้ 2 ครั้ง ในชวงทดสอบและประเมิน
เทคนิคที่สองคือคือเทคนิคการทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกถามคําถาม
ทําลายความนาเชื่อถือ เทคนิคนี้ถูก ใชบอยที่สุดในผูถูก สัม ภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางาน ผูถูก
สัมภาษณ A1 ใชเทคนิค 3 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ A2 ใชเทคนิคนี้ 2 ครั้ง
ในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ B3 ใช เทคนิคนี้ 1 ครั้ง ชวงทดสอบและประเมิน ผูถูก
สัมภาษณ B4 ใชเทคนิคนี้ 1 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ C1 ใชเทคนิคนี้ 2 ครั้ง
ชวงทดสอบและประเมิน
เทคนิคที่สามคือเทคนิคการนําเสนอสินคาตัวอยาง เทคนิคนี้เปนเทคนิคที่ปรากฏในผูถูก
สัมภาษณ B4 เพียงรายเดียว โดยเทคนิคนี้ถูกนํามาใชในชวงเปดการสนทนา
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เทคนิคที่สี่คือเทคนิคการถามคําถามกลับ เทคนิคนี้ปรากฏในผูถูกสัมภาษณ C1 โดย
เทคนิคนี้ถูกนํามาใชในชวงเลาประสบการณ ชวงทดสอบและประเมิน และชวงปดการสนทนา
เทคนิคสุดทายคือเทคนิคการชื่นชมผลิตภัณฑของบริษัท เทคนิคนี้ถูกใชในผูถูกสัมภาษณ
A1 และ A2 ในชวงละทดสอบและประเมินจํานวน 1 ครั้ง ผูถูกสัมภาษณ B1 นําเทคนิคนี้มาใชจํานวน
3 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ B2 นําเทคนิคนี้มาใช 1 ครั้งในชวงทดสอบและ
ประเมิน ผูถูกสัมภาษณ B4 นําเทคนิคนี้มาใชจํานวน 2 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ
C4 นําเทคนิคนี้มาใช 1 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน
จากที่ไดอธิบายขางตน แสดงใหเ ห็นวาเทคนิคทางการสื่อสารที่คนพบถูก ใชโดยผูถูก
สัมภาษณในชวงทดสอบและประเมินเปนสวนใหญ จากการวิเคราะหของผูวิจัยเชื่อวาการใชเทคนิค
ในช วงนี้ เ นื่ องจากผู ถูก สัม ภาษณ ตอ งการสร างความนา เชื่ อถือ เมื่อ ถูก ถามคําถามทดสอบจากผู
สัมภาษณงาน และจากตารางที่นําเสนอขางตน แสดงใหเห็นวาเทคนิคทางการสื่อสารที่ ก ลุม ผูถูก
สัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานใชมากที่สุดคือ การใชชุดของเหตุผล 3 ประการ และ การทําให
ตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกถามคําถามทําลายความนาเชื่อ เทคนิคทั้ง 2 นี้มีการใชบางในผู
ถูกสัม ภาษณบางราย แตอาจจะไมมากพอในการสรางความนาเชื่อถือ ดัง นั้นผูวิจัยขอสรุปเทคนิค
ทางการสื่อสารของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานในงานวิจัยมี 2 เทคนิค ไดแก การใชชุด
ของเหตุผล 3 ประการ และ การทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกถามคําถามทําลายความ
นาเชื่อ

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะที่ไดรับจากงานวิจัย จาก
วัตถุประสงคงานวิจัยสองขอ ขอแรกคือเพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา วิธีการสนทนา การตั้งคําถาม
ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางการสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณงานและผูสัมภาษณ ขอที่สอง
คือเพื่อศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อของผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานใน
ตําแหนงผูจัดการฝายขายและเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมตัวเพื่อสรางความนาเชื่อถือของผูที่จะถูก
สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายกอนเขารับการสัมภาษณงานจริงกับผูสัมภาษณ
งานวิจัยนี้ใชผูใหขอมูล หลักจํานวน 10 ราย ซึ่งผูใหขอมูลนี้ไดมาจากผูสมัครที่ยื่นใบ
สมัครเขามาในตําแหนงผูจัดการฝายขายจํานวน 56 ราย มีผูที่ไดรับ คัดเลือกเพื่อเขาสูรอบการ
สัมภาษณจํานวน 12 ราย และในวันสัมภาษณงานจริงมีผูมาเขารับการสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 10
ราย
เหตุผลหลักที่งานวิจัยนี้เปน “การจัดการ” ซึ่งเปนหัวใจของหลักสูตรเพราะงานวิจัยนี้
ประยุกตใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเปนวิธีวิทยาหลัก ซึ่งใหความสําคัญในการวิเคราะหการ
ผลัดเปลี่ยนการพูด
การผลัดเปลี่ยนการพูดของมนุษยตองเกิดขึ้นอยางเปนระเบียบ หากเกิดขึ้นโดยไมมีการ
จัดการหรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ กฎในการสนทนารวนก็จะทําใหเกิดอุปสรรคในการสนทนา การ
พูดคุยเกิดความไมลงรอยและทําใหการสื่อสารลมเหลว งานวิจัยนี้นําแนวคิดนี้ไปศึกษาการสนทนาที่
เกิดขึ้นในระหวางการสัมภาษณชวยใหเห็นวา ผูสัมภาษณใชเทคนิคในการสื่อสาร การกําหนดผลัดใน
การพูดวาในชวงใดเขาควรถามประเภทหนึ่งเพื่อให ไดคําตอบตามที่เขาตองการอยางไร การสงจุด
ผลัดเปลี่ยนในการพูดเพื่อใหผูถูกสัมภาษณตอบ กลาวอีกอยางก็คือการเลือกผูถูกสัมภาษณบอกเลา
ความรูและประสบการณที่เหมาะสมกับงานอยางไร การจัดการยังเห็นไดในผลัดในการพูดของผูถูก
สัมภาษณวาเขาควรตอบคําถามโดยใชเทคนิคเพื่อใหไดงานอยางไรหรือการใชทาทางอยางไรในการ
สื่อสารเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ คูสนทนาพยายามรอจังหวะในการถามและการตอบ การกลาวเชนนี้
เพราะการสัมภาษณเสร็จสิ้นลง
วิ ธี วิ ท ยาการวิ เ คราะห ก ารสนทนาซึ่ ง เป น วิ ธี วิ ท ยาสั ง คมศาสตร มุ ง เน น การศึ ก ษา
ปฏิสัมพันธทางสังคมของมนุษยโดยวิเคราะหการใชภาษาพูด ไมวาจะเปนคํา ประโยคและทาทาง เชน
น้ําเสียง สีหนา การมอง การสบตา การสัมผัส การใชมือและอื่นๆ ที่เปนสัญลักษณ ในงานวิจัยนี้ใชวิธี
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วิทยานี้ศึกษาการใชภาษาพูดและทาทางของผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณที่พยายามแสดงออกถึง
ความนาเชื่อถือ เชน การบอกเลาและขยายความโดยการยกตัวอยางดวยการใชมือประกอบการ
อธิบายหรือการเตรียมสินคาตัวอยางมาประกอบ
ในระหวางการเก็บขอมูล ผูวิจัยตั้งกลองวีดิทัศน จํานวน 3 ตัว ผูวิจัยพยายามตั้งใหอยูคน
ละมุม แตเปนทิศทางที่ครอบคลุมทั้งผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ โดยใหเห็นหนาทั้งสองฝายอยาง
ชัดเจน ผูวิจัยเสียบไมโครโฟนที่ตัวกลองแลววางไวในตําแหนงที่ใกล คูสนทนาที่สุด ซึ่งไมโครโฟนนี้
สามารถเก็บเสียงไดอยางดีแมวาคนพูดจะอยูไกลก็ตาม นอกจากนั้นผูวิจัยยังตั้งเครื่องบันทึกเสียงเอ็มพี
สามไวในตําแหนง ที่ส ามารถบันทึก เสียงการพูดคุยของคูส นทนาไดอยางชัดเจน เมื่อผูวิจัยติดตั้ง
อุปกรณเสร็จแลว ผูวิจัยจะแจงใหผูสัมภาษณทราบวาปุมกดบันทึกอยูตําแหนงใด เพื่อใหผูสัมภาษณ
เปนผูกดปุมเริ่มบันทึกขอมูลเอง ผูวิจัยออกจากที่บันทึกขอมูลกอนที่การสนทนาจะเริ่มขึ้น เพราะการ
สนทนาในเรื่องนี้เปนเรื่องที่มีความเปนสวนตัวสูงและอาจเปนความลับได ผูวิจัยรออยูภายนอกจนกวา
การสนทนาเสร็จสิ้นและผูสัมภาษณออกมาจากหองเพื่อเรียกใหผูวิจัยเขาไปหยุดบันทึกขอมูลของทุก
อุปกรณ
จากข อมู ล ที่ ได ผูวิ จัย มุง ศึก ษาประเด็ นหลัก คือ การสืบ คน กระบวนการสร างความ
นาเชื่อถือของผูถูกสัมภาษณขณะสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายวาผูถูกสัมภาษณมีการ
สรางความนาเชื่อถืออยางไรใหเกิดขึ้นขณะสัมภาษณ เพื่อใหฝายผูสัมภาษณตัดสินใจรับเขาทํางาน
และใหความสําคัญ กับโครงสรางของบทสนทนา ภาษาเทคนิค วิธีการสนทนา การตั้งคําถามขณะ
สัมภาษณ ตลอดจนการยุติบทสนทนา ระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ เพื่อคนหาว ารูปแบบ
ของการสัมภาษณเปนอยางไรและมีรูปแบบลักษณะอยางไร การสนทนากอรูปขึ้นอยางไรและดําเนิน
ไปในลักษณะใด ภายใตความความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางอํานาจของทั้งสองฝาย กลาวคือฝาย
ผูสัมภาษณ มีอํานาจเหนือกวาและฝายผูถูกสัมภาษณมีอํานาจนอยกวานั้นเอง
งานวิจัยนี้กําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย 2 ขอคือ 1) เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา
ในระหวางการสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายและ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางความ
นาเชื่อของผูถูกสัมภาษณและขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ในสวนนี้ผูวิจัยสรุปผลการวิจยั จากขอมูลเชิงประจักษ (empirical data) ซึ่งมาจากขอมูลกอน
หนานี้ (บทที่ 4-5) และเปนขอมูลที่มาจากภาคสนาม 2 สวนคือขอมูลจากการสนทนาและขอมูลชาติพันธุ
วรรณนา
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วัตถุประสงคขอที่ 1 คือ การศึกษาโครงสรางการสนทนา
โครงสร างของการพู ดคุ ย ในบริบ ทการสัม ภาษณ ง านถือ เปน การกระทํ าทางสั ง คม
(structure of social action) กลาวคือการสัมภาษณงานเปนการจัดกระทําโดยมนุษยและออกมา
เปนโครงสราง ผูที่กําหนดโครงสรางในการสนทนาคือผูสัมภาษณงาน ผูสัมภาษณงานเปนผูกําหนด
รูปแบบ (pattern) ในการสนทนา
โครงสรางการสนทนาประกอบดวย 4 ชวงคือ ชวงเปดการสนทนา โดยการทักทาย การ
เชิญนั่ง ชวงที่สองคือชวงเลาประสบการณ โดยผูสัมภาษณมีการถามถึงประสบการณทํางานที่ผานมา
ชวงที่สามคือชวงทดสอบและประเมิน ชวงนี้ผูสัมภาษณจะใชคําถามแตกตางจากชวงเลาประสบการณ
คําถามสวนใหญเปนการถามเพื่อทดสอบผูถูกสัมภาษณ ชวงสุดทายคือชวงปดการสนทนา โดยผู
สัมภาษณเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดถามคําถามที่อยากถาม เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ชวงเปดการสนทนา
ชวงเปดการสนทนาเปนการเริ่มตนการสื่อสารระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณงาน
ชวงเปดการสนทนานี้เปนชวงที่ใชเวลานอยที่สุด เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยอยูที่ 31 วินาที การสนทนาเริ่ม
ดวยการทักทาย ฝายใดเปนผูเริ่มการทักทายกอนก็ไดทั้งผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ
หลัง การทักทายผูถูก สัม ภาษณร อใหผูสัมภาษณเ ปนฝายเปดประเด็นในการเขาสูชวง
ตอไป ในการสนทนาโดยทั่วไปคูสนทนาทั้งสองคนสามารถเปนผูเปดประเด็นการพูดคุยไดทั้งคู การ
ทักทายมิใชการเขาประเด็นในการสัมภาษณงาน ประเด็นในการสัมภาษณงานครั้งนี้เริ่มที่ชวงการ
นําเสนอประสบการณ จากกรณีศึกษาทั้งหมด 10 ราย ปรากฏวาทั้ง 10 ราย ผูที่เริ่ม (initiates) เปด
ประเด็นในชวงนําเสนอประสบการณคือผูสัมภาษณงาน เนื่องจากผูถูกสัมภาษณรอใหผูสัมภาษณเปน
ฝายเปดประเด็นเขาสูชวงนําเสนอประการณ และการรอใหผูสัม ภาษณเ ปนฝายเปดประเด็นคือ
ระเบียบทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใตบริบทการสัมภาษณงาน
หลั ง จากทั ก ทายแล ว ผู สั ม ภาษณ จ ะเป น ผู ถ ามคํ า ถาม ซึ่ ง เป น การถามในเรื่ อ ง
ประสบการณซึ่งเขาสูชวงที่ 2 ของการสนทนาในการสัมภาษณงานทันที
ชวงเลาประสบการณ
การสนทนาในช ว งนี้ ใ ช เ วลาโดยเฉลี่ ย ประมาณ 12 นาที การพู ด คุ ย ในช ว งเล า
ประสบการณ ในชวงนี้ผูสัมภาษณใหความสําคัญในเรื่องประสบการณทํางานจากอดีตถึงปจจุบันของผู
ถูกสัมภาษณงาน ผูสัมภาษณสอบถามผูถูกสัมภาษณในประเด็นของหนาที่ความรับผิดชอบ ประเภท
ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ เขตพื้นที่ๆดูแลรับ ผิดรวมถึงถึงยอดขายที่เ คยทําได นอกจากนี้ผูสัมภาษณไดให
ความสําคัญในการถามประเด็นเรือ่ งการศึกษา เรื่องเกรดเฉลี่ย เรื่องครอบครัว เปนตน
ผูสัมภาษณเปนผูกําหนดประเด็นในการถาม การแลกเปลี่ยนคําพูดระหวางคูสนทนาที่
เกิดขึ้นระหวางการสัมภาษณงานนั้นจะขึ้นอยูกับบริบทแวดลอม และอยูที่การกําหนดบทบาทของ
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ตนเองระหวางสนทนา ในงานวิจัยนี้ผูสัมภาษณเปนผูกําหนดประเด็นในการถามเนื่องจากบทบาททีถ่ กู
กําหนดโดยโครงสรางทางสังคม (social action) ผูสัมภาษณเปนฝายตั้งคําถามผูถูกสัมภาษณงาน ผู
ถูกสัมภาษณเปนฝายตอบคําถามตลอดชวงนําเสนอประสบการณ นอกจากนั้นแลวงานวิจัยนี้ยังพบวา
ผูถูกสัมภาษณใหความสําคัญในการใชภาษากายประกอบการอธิบายขณะตอบคําถามผูสัมภาษณ ดัง
ตัวอยางบทพูดที่ยกมา ขณะที่ผูถูกสัมภาษณพูดคําวา “อาง” ไดยกมือทั้งสองขางขึ้นเพื่อทําลักษณะ
เหมื อ นอ า งประกอบการตอบคํ า ถาม การแสดงท า ทางประกอบการอธิ บ ายอาจจะช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารและอาจจะปองกันการสื่อสารที่ผิดพลาด (miscommunication)
ชวงทดสอบและประเมิน
ชวงทดสอบและประเมินเปนการสนทนาที่ตอเนื่องจากชวงเลาประการณ การสนทนา
ในชวงนี้มักเกี่ยวกับเรื่อง ความรูในการบริหารจัดการทีม ความรูในผลิตภัณฑและธุรกิจเครื่องสําอาง
มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจความงาม ความถนัดและความชอบสวนตัว การวางแผนชีวิต เปนตน จากการ
วิเคราะหขอมูลทําใหทราบวาผูถูกสัมภาษณใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 13 นาที
ผูสัมภาษณมีวัตถุประสงคในการตั้งคําถามแตกตางจากชวงนําเสนอประสบการณ ภายใต
บริบทการสัมภาษณงานผูสัมภาษณมีอํานาจเหนือกวาการพูดคุยดูเหมือนจะเปนไปอยางธรรมชาติ แต
แทจริงแลว การสนทนามิไดเปนไปแบบไรทิศทางหรือผูพูดนึกจะพูดอะไรก็พูด ถาดูเผินๆอาจเขาใจวา
เปนชวงนําเสนอประสบการณ ความแตกตางระหวางชวงนําเสนอประสบการณและชวงทดสอบและ
ประเมินนั้นคือวัตถุประสงคในการตั้งคําถาม กลาวคือวัตถุประสงคการตั้ง คําถามในชวงนําเสนอ
ประสบการณเพื่อคนหาความที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับการทํางานของผูถูกสัมภาษณที่ผานมาจนถึง
ปจ จุบัน วัตถุป ระสงคในการตั้ง คําถามชวงทดสอบและประเมินเพื่อทดสอบและประเมินในเรื่อง
ทัศนคติ อารมณ ความสามารถใหการบริหารจัดการ ทดสอบความสามารถตางๆ เปนตน ดังนั้นแนว
คําถามจึงมีความแตกตางกัน
งานวิจัยนี้พบวาผูถูกสัมภาษณเกิด ความเครียด ความวิตกกังวลและความกดดันในการ
ตอบคําถาม ในชวงทดสอบและประเมินผูสัมภาษณไดใหความสําคัญในการทดสอบผูถูกสัมภาษณ
จากลักษณะคําถามที่แตกตางจากชวงนําเสนอประสบการณ กอใหเกิดความเครียด ความวิตกกังวล
และความกดดันแกผถู ูกสัมภาษณ สังเกตเห็นไดจากภาษากายที่สื่อออกมาขณะตอบคําถาม เชนการ
หันหนาไปใดทางหนึ่งเปนเวลานาน การเงียบ การกํามือแนน การแคะเล็บ การกัดริมผีปาก การใชนิ้ว
เคาะโตะเปนตน ภาษากาย หรือ Body language เปนสิ่งที่สื่อสารออกมาโดยที่ไมรูตัว การสื่อสาร
ภาษากายที่ถูกวิธีชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จได แตในทางตรง
ขามหากสื่อออกมาผิดวิธี ภาษากายสามารถบั่นทอนความมั่นใจ และลดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
นั้นลงได เชนเดียวกันกับการสัมภาษณงานผูถูกสัมภาษณงานบางรายแสดงภาษากายขณะตอบคําถาม
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ไดเพื่อแสดงถึงการใชความคิดไดเหมาะสม แตในบางรายมีการเงียบนานเกินไปจนทําใหเกิดความไม
มั่นใจในการตอบคําถาม
ชวงปดการสนทนา
การสนทนาชวงนี้ในเวลาเฉลี่ยประมาณ 9 นาที ผูสัมภาษณควบคุมการสนทนาโดยเปนผู
จัดสรรโอกาสในการพูดวาผูถูกสัมภาษณควรพูดเมื่อใด นอกจากนี้ความยาวของผลัดในการพูด (turn
size) ของผูสัมภาษณจะมากกวาผลัดในการพูดของผูถูกสัมภาษณ
ผูสัม ภาษณง านมีเ ทคนิคชวยใหก ารสื่อสารสําเร็จ ลง บางเทคนิคก็ใชครั้งเดียวแตบาง
เทคนิคอาจใชหลายครั้ง ในงานวิจัยนี้พบวาผูสัมภาษณอาศัย เทคนิค 2 อยางคือ 1) การใหความหวังผู
ถูกสัม ภาษณ ตัวอยางเชน การกลาววาผูถูกสัมภาษณสามารถทําตําแหนง ที่มารับสัมภาษณไดยาง
แนนอน เชน “ลูกคาผมสวนใหญนาจะชอบคุณเยอะนะ” หรือ การกลาวชื่นชมความสามารถผูถูก
สัมภาษณ และ 2) คือเทคนิคการใหโอกาสในการถามแกผูถูกสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะใหโอกาสนี้โดย
ถามวา “มีอะไรถามผมมั้ย” เกือบทุกกรณีศึกษาผูสัมภาษณงานเปดโอกาสใหผูสัมภาษณงานถาม
คําถามที่สงสัย งานวิจัยนี้พบวาผูถูกสัมภาษณมักเตรียมคําถามไวลวงหนา เพื่อแสดงถึงความสนใจใน
ตําแหนง ที่เขารับ การสัมภาษณ และเมื่อการโตตอบในขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นลง การสนทนาก็จะเขาสู
ขั้นตอนสุดทายคือ การยุติการสนทนา
วัตถุประสงคขอที่ 2 คือ การศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณ
งานของผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน
ในงานวิจัยนี้ศึกษาจากผูถูกสัมภาษณงานทั้งสิ้นจํานวน 10 คนแตมีผูไดรับคัดเลือกเขา
ทํางานเพียง 2 คน ผูที่ผานการคัดเลือกไดรับคะแนนประเมินจากผูสัมภาษณเกิน 80 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน การสัมภาษณนี้มีเกณฑในการสัมภาษณแนนอนดังที่ผูวิจัยแสดงรายละเอียด
เกณฑการประเมินไวในบทที่ 5 ผูวิจัยแบงกลุมคะแนนและแบงกลุม ผูถูกสัมภาษณออกเปน 3 กลุม
ไดแก ไดแก กลุม A คือกลุมที่ไดรับ คัดเลือกเขาทํางาน กลุม B คือกลุมที่ไดผลคะแนนจากการ
สัมภาษณงานครั้งนี้อยูระหวาง 70-79 คะแนนจาก 100 คะแนน และกลุม C คือกลุมที่ไดผลคะแนน
จากการสัมภาษณอยูระหวาง 60-69 คะแนนจาก 100 คะแนน
กลุม ที่ไดรับ คัดเลือกเขาทํางานคือผูถูก สัม ภาษณก ลุม A มี 2 คน ไดแก ผูถูก
สัมภาษณA1ซึ่งเปนเพศหญิง และผูถูกสัมภาษณA2ซึ่งเปนเพศชาย ทั้ง 2 คน ไดคะแนนการประเมิน
เทากัน คือ 82 และไดรับคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอร
เนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด วิธีปฏิบัติและเทคนิค (practice & techniques) ที่กลุม A ใชมี 2
เทคนิคดังนี้
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การใหชุดของเหตุผล 3 ประการ (list-construction)
การใหชุดของเหตุผล 3 ประการ เปนเทคนิคที่กลาวถึงในวิธีวิทยา เปนเทคนิคที่มนุษยใช
ในการใหเหตุผลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเหตุผลที่มนุษยยกมานั้นจะเปนชุด ภายในชุดประกอบดวย
เหตุผล 3 อยางหรือของ 3 สิ่งหรือองคประกอบ 3 ลักษณะ (listing of three items) (ไพโรจน วิไล
นุช, 2554) การใหชุดของเหตุผล 3 ประการมีประโยชนคือการทําใหการพูดสมบูรณ การพูดไมถูกตัด
บทและทําใหการพูดมีความนาเชื่อถือ การใหชุดของเหตุผล 3 ประการเปนเรื่องที่อยูในชีวิตประจําวัน
เราทุกวันแตกลับ ถูกมองขาม ผูถูก สัมภาษณ A1 และผูถูก สัมภาษณ A2 ใชเทคนิคนี้เพื่อสรางความ
นาเชื่อถือขณะถูกสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณกลุม B และ C ใชเทคนิคนี้นอยหรือในบางรายไมใช
เทคนิคนี้เลย ผูถูก สัม ภาษณที่ไดรับ การคัดเลือกเขาทํางานใชเ ทคนิคนี้ม าใชในการตอบคําถามผู
สัมภาษณโดยผูถูกสัมภาษณ A1 ใช 11 ครั้ง ผูถูกสัมภาษณA2 ใช 13 ครั้ง
การทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลายความนาเชื่อถือ
หนึ่งในเทคนิคของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานคือการทําใหตนเองกลับมามี
ความนาเชื่อถือเมื่อถูกผูสัมภาษณถามคําถามทําลายความนาเชื่อถือ (discredit) การถามคําถาม
ทําลายความนาเชื่อถือของผูสัมภาษณงานมิไดเกิดขึ้นอยางไรเหตุผล หากแตเปนการจงใจเพื่อทดสอบ
ผูถูกสัม ภาษณเ พื่อดูป ฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ถึงการแกปญหา รวมถึง ปฏิภาณไหวพริบของผูถูกสัมภาษณ
คําถามทําลายความนาเชื่อถือของผูสมั ภาษณงาน ไดแก
“แลวคุณทําอะไรเนี่ย (.) sale marketing อะไรเนี่ย (.) ฮะ (.) มายังไงเนี่ย ((วางปากกา
คอนขางแรง))”
“((หัวเราะ)) ดูเกรดเนี่ย 2.06 นี่ มีบางเทอมเรียนไดหนึ่งกวาๆ (.) ดวย (.) ไปทําอะไรนี่
(.)กําลังเฮฮาปารตี้รึวาอะไร ((วางปากกาเงยหนาขึ้นมอง))”
ลักษณะคําถามเชนนี้เปนคําถามทําลายความนาเชื่อถือ จุดประสงคในการถามคําถาม
ทําลายความนาเชื่อถือของผูสัมภาษณเพื่อทดสอบผูถูกสัมภาษณถึงการแกปญหา รวมถึงปฏิภาณไหว
พริบเนื่องจากเปนคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญในการเปนผูจัดการฝายขาย จากการวิเคราะห ผูถูกสัมภาษณ
A1 ถูกถามคําถามลักษณะนี้ 2 ครั้ง และผูถูกสัมภาษณA2 ถูกถามคําถามลักษณะนี้ 2 ครั้งเชนกัน
งานวิ จั ย นี้ พ บว า เมื่ อ ถู ก ผู สั ม ภาษณ ถ ามคํ า ถามทํ า ลายความน า เชื่ อ ถื อ เกี่ ย วกั บ
ประสบการณทํางานหรือการศึกษาที่ไมตรงกับสายงานผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานมี
การเชื่อมโยงคําตอบเพื่อทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือ โดยการบอกถึงความสําเร็จในสายงานที่
ตนทํา มาถึง จะไมตรงกับ ที่เ รียนจบมาก็ตาม มีก ารยกตัวอยางเรื่องยอดขายที่ สู ง หรื ออาจมีก าร
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ยกตัวอยางในเรื่องการที่ไดรับการเลื่อนขั้น เพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาตนเองประสบความสําเร็จ
ในสายงานนี้ แมนวาจะมิไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงสายงาน เมื่อผูถูกสัมภาษณไดรับคําถาม
ทําลายความน าเชื่ อถือ ในเรื่องของเกรดเฉลี่ยที่ ต่ํ าในอดีต ผูถู ก สัม ภาษณ ใช เ ทคนิคนี้ โ ดยบอกผู
สัมภาษณวาตนเองเคยมีผลการเรียนดี และพยายามชี้ใหผูสัมภาษณเห็นวาตนมีนิสัยเกเรตามประสา
วัยรุนทั่วไป และพยายามบอกผูสัมภาษณวาตนนั้นไมไดทิ้งเรื่องการเรียน แต เพียงแคอาจจะไมขยัน
เหมือนในอดีต การตอบในลักษณะนี้เพื่อทําใหความนาเชื่อถือกลับมา จากการวิเคราะหวีดิทัศนทําให
ผูวิจัยสังเกตเห็นวาผูถูกสัมภาษณจะไมตอบคําถามตรงไปตรงมา แตจะเกริ่นกอน เชนการยกตัวอยาง
จากนั้นจึงตอบคําถามของผูสัมภาษณ
สรุปแนวทางการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน
การวิเคราะหแนวทางการเตรียมตัวของผูถูกสัม ภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน
จากการสัมภาษณเชิงลึกที่ผูวิจัยไดบันทึกเทปเสียงไวกอนหนา ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํามี
วิธีการเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณงานจริงอยางไร หนึ่งในวัตถุประสงคสําคัญในงานวิจัยนี้คือ
การศึกษาแนวทางการเตรียมตัวของผูสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางาน จากการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานจริงในตําแหนงผูจัดการฝายขาย และสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรบั
คัดเลือกเขาทํางานหลักจากทราบผลการสัมภาษณงานอีกครั้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการเตรียมตัว
กอนสัมภาษณงานและการปฏิบัติจริงขณะสัมภาษณงาน จากผลการสัมภาษณมีผูไดรับคัดเลือกเขา
ทํางาน 2 ทาน ไดแก ผูถูก สัม ภาษณA1 และผูถูก สัมภาษณA2 ผูวิจัยสรุป ประเด็นแนวทางในการ
เตรียมตัวของผูที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานเปนประเด็นดังนี้
การเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณงาน
การเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณ ตองเตรียมตัวใหพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ
สุขภาพตองแข็ง แรง สดชื่น แจมใส มีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใส สงางาม มีสัม มาคารวะ และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง งานวิจัยนี้พบวาผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการ
ฝายขายมีการเตรียมตัว 3 สวน สวนแรกคือ การเตรียมขอมูลใหพรอม ขอมูลสวนตัว เชน ประวัติ
สวนตัว รูปถาย สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ประวัติการศึกษา เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับ
ตําแหนงที่กําลังเขารับการสัมภาษณงาน วาตําแหนงนั้นตองทําอะไร ทําอยางไร เกี่ยวของสัมพันธกับ
สวนไหนอยางไรบาง ขอมูลของบริษัทที่กําลังเขารับการสัมภาษณงาน ตองทราบวาดําเนินธุรกิจอะไร
เชน อุตสาหกรรมอะไร สถานที่ตั้งอยูบริเวณใด ผูถูกสัมภาษณงานควรมีศึกษาขอมูลลวงหนา เพื่อ
ศึกษาเสนทางกอนวันสัมภาษณงานจริง สวนที่สองคือการเตรียมเครื่องแตงกาย เนื่องจากการแตงกาย
ที่ดีจะสรางความมั่นใจใหกับตนเอง และเปนสิ่งที่เสริมสรางบุคลิกภาพอันเปนภาพลักษณใหกับตนเอง
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เปนความประทับใจดานแรกในการสัมภาษณง าน ผูที่กําลังเขารับ การสัมภาษณงานจริงควรเลือก
เสื้อผาให เหมาะสม สุภาพ สะอาด เรียบรอย เปนตน และสวนที่ส ามคือการเตรียมแนวคําตอบ
คําถามในการสัมภาษณงานที่มัก ไดรับการถามเปนประจํา เชน สาเหตุในการหางานใหม เปนตน
รวมถึงผูถูกสัมภาษณเองทราบถึงจุดออนในประวัติตนเอง เชน การศึกษาที่ไมตรงสาย เกรดเฉลี่ยที่ต่ํา
เปนตน ผูถูกสัมภาษณมักเตรียมแนวคําตอบไวเพื่อชี้แจงแกผูสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณควรมีการ
เตรียมแนวคําตอบในสวนที่ตนเองไมมั่นใจ เนื่องจากขณะสัมภาษณงานจริง อาจเกิดอาการประหมา
ตื่นเตน ทําใหลืมตอบในบางประเด็น ดังนั้นการเตรียมแนวคําตอบไวชวยใหงายในการลําดับความคิด
ขณะสัมภาษณงานไดงายขึ้น รวมถึงการซอมพูดคนเดียวหนากระจก หรือคนในครอบครัว เลาประวัติ
ยอของตนเองพรอมระบุขอบกพรองและทําการแกไขกอนถึงวันสัมภาษณงานจริงการเตรียมตัว ณ วัน
สัมภาษณ
ผูสัมภาษณงานเริ่มตนทําความรูจักกับผูถูกสัมภาษณงานผานประวัติการสมัครงานเปน
เบื้องตนเรียบรอยแลวถึงคุณสมบัติที่สอดคลอง ประสบการณที่เหมาะสมผานประวัติการสมัครงาน ใน
วันที่มีการสัมภาษณงานจริง ความตรงตอเวลาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการสัมภาษณงาน แนนอนวาผู
สัม ภาษณง านมีผูที่เ ขารับ การสัม ภาษณงานหลายราย เพราะฉะนั้น ผูถูกสัม ภาษณง านควรมีก าร
เตรียมการวางแผนการเดินทาง เพื่อ ใหม าถึ ง ลวงหนาอย างนอ ย 15 นาทีเ พื่อทําธุ ร ะสว นตัวให
เรียบรอย การไมตรงตอเวลาสามารถบั่นทอนความนาเชื่อถือในตัวผูถูกสัมภาษณนั้นๆลงได กรณีเกิด
เหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถไปตามเวลาที่กําหนด ผูถูกสัมภาษณควรมีการแจงลวงหนา พรอมอธิบาย
เหตุผลจําเปนนั้นดวย เมื่อผูถูกสัมภาษณเดินทางถึงสถานที่สัมภาษณเรียบรอย ควรมีการตรวจเช็ค
เครื่องแตงกายอีกครั้ง ควรทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยรวมถึงสํารวจเอกสารที่เตรียมไวเพื่อนํามามอบ
ใหแกผูสัมภาษณงาน
การเตรียมตัวขณะสัมภาษณงาน
งานวิจัยนี้พบวาเมื่อถึงเวลาที่ผูสัมภาษณเรียกเขาหองสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณควร
กลาวทักทายกอน งาน พรอมขออนุญาตเขาหองสัมภาษณ เพื่อเปนการวางบทบาทตนเองใหดอยกวา
ผูสัมภาษณและเปนการใหเกียรติผูสัมภาษณ และงานวิจัยยังพบวาผูที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานมีการ
หลักการในการตอบคําถาม ผูวิจัยแบงหลักการตอบคําถามเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ อยางแรกคือเรื่องการ
สื่อสาร ผูที่ไดรับคัดเลือกใหขอมูลไววาในการตอบคําถามตองมีความชัดเจน เปนธรรมชาติ มีความ
มั่นใจในการตอบคําถาม การตอบคําถามตองตรงประเด็นไมวกวน ลําดับเรื่องใหถูกตองไมพูดเร็วหรือ
ชาเกินไป จําขอมูลใหแมน และการตอบคําถามตองเปนความจริงเทานั้น อยางที่สองคือเรื่องของการ
แสดงทาทาง ทาทางที่แสดงออกขณะสัมภาษณงานควรเปนทาทางที่สํารวม แมถูกถามคําถามยั่วยุ
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ตองควบคุมอารมณและไมแสดงอาการโกรธใหปรากฏ รวมถึงขณะสัมภาษณงานควรสบตาผูสัมภาษณ
เปนระยะๆดวย อยางที่สามคือเมื่อผูสัมภาษณเปดโอกาสใหถาม ควรถามเกี่ยวกับลักษณะงานหรือ
ตําแหนงที่สมัคร
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะแผนภาพ (โมเดล) ดังนี้

ภาพที่ 23 แสดงผลการวิจัย
อภิปรายผล
ผูวิจัยขออภิป รายผลโดยเรียงลําดับตามวัตถุป ระสงคของการวิจัยและตามประเด็นที่
นาสนใจหรือเปนขอสังเกตโดยนํามาเชื่อมโยงกับ แนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 งานวิจัยนี้อาศัยวิธี
วิท ยาการวิเ คราะหก ารสนทนาที่มีลัก ษณะพิเ ศษคือชวยใหผูวิจัยมองเห็นการกระทํา ณ ตรงนั้น
กลาวคือวิธีวิทยานี้ชวยใหเห็นวาในระหวางการสัมภาษณผูถูกสัมภาษณปฏิบัติอยางไรเพื่อใหตนเองดู
เปนคนที่มีความนาเชื่อถือ
ในวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยมุงศึกษาโครงสรางของการสนทนาในการสัมภาษณงานและ
คนพบวาโครงสรางนี้ประกอบดวยชวงเปดการสนทนา ชวงเลาประสบการณ ชวงทดสอบและประเมิน
และชวงปดการสนทนาเปนโครงสรางการสนทนาที่เกิดขึ้นในบริบทการสัมภาษณงานขององคการ
ธุรกิจ เนื่องจากยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้นอย ผูวิจัยจึงไมสามารถนําไปเปรียบเทียบได จึง
จําเปนตองนํามาเชื่อมโยงกับงานวิจัยอื่นที่ใชวิธีวทิ ยาเดียวกัน
ผูวิจัยขอนําโครงสรางการสนทนาที่คนพบนี้ไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยของเฮอริเทจ
(Heritage, 1984) อธิบายโครงสรางรูปแบบของการสนทนาจากการศึกษาจากการพูดคุยทางโทรศัพท
ระหวางตัวแทนของโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียนคนหนึ่งขาดเรียนโดยไมทราบ
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สาเหตุ เริ่ม ตนดวยขั้นตอนของการเปดการสนทนาโดยการแนะนําตัวของทางตัวแทนโรงเรีย น
หลังจากนั้นเขาสูประเด็นการสนทนาโดยแจงประเด็นปญหาวาเกิดอะไรขึ้นทางโรงเรียนจึงไดโทรศัพท
หาผูปกครองนัก เรียนและหลัง จากนั้นเปนการปดการสนทนา นอกจากนี้โ ครงสรางการสนทนาที่
งานวิจัยนี้คนพบแตกตางจากโครงสรางการสนทนาในบริบททางการแพทย ที่ไพโรจน วิไลนุช (2553)
กลาวไวในงานวิจัยของเขา โครงสรางการสนทนาในบริบทความตายประกอบดวย การเปดการสนทนา
การพูดคุยในรายละเอียด การเจาะจงที่ความตายของผูปวย และการยุติการสนทนา
ในวัตถุ ป ระสงคขอ ที่ 2 ผู วิจัยมุ ง ศึก ษาแนวทางการสรา งความนาเชื่ อถือของผูถู ก
สัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย และไดขอคนพบวา ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานมี
แนวทางซึ่งประกอบดวยเทคนิคจํานวน 2 เทคนิค คือ การใหชุดของเหตุผล 3 ประการ และการทําให
ตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลายความนาเชื่อถือ การใหชุดของเหตุผล 3
ประการที่พบในงานวิจัยนี้ไดแก
1. การกลาวถึงผลิตภัณฑที่ขายจํานวน 3 อยางไดแก ผลิตภัณฑในหองน้ํา อางและ
อุปกรณอื่นๆ เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับสินคาที่เคยขาย
2. การกลาวถึงกลุมลูกคาที่เคยดูแล จํานวน 3 บริษัทไดแก บุญถาวร โฮมโปร และไทย
วัสดุ เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับกลุมลูกคาที่เคยดูแล
3. การกลาวถึงหนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน 3 อยางไดแก action plan, vision
และ mission เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน
4. การกลาวถึงผลิตภัณฑที่ทางบริษัทผูสัมภาษณจําหนายจํานวน 3 ประเภท ไดแก
ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ครีมเปลี่ยนสีผมตางๆ และเครื่องสําอาง เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติบริษัท
และขอมูลผลิตภัณฑที่ทางบริษัทจําหนาย
5.เมื่อผูถูกผูสัมภาษณถูกรองขอใหแสดงทัศนะเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงาม ผูถูก
สัมภาษณจึงใหเหตุผล 3 ประการไดแก ธุรกิจความสวยความงามเปนธุรกิจที่นาสนใจ ธุรกิจความสวย
ความงามมีการแขงขันคอนขางสูง และธุรกิจความสวยความงามเปนธุรกิจที่ความตองการผูบริโภคยัง
มีมาก
6. เมื่อผูถูก ผูสัมภาษณถู ก ถามเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑที่ดูแล ผูถูกสัม ภาษณใหเ หตุผ ล 3
ประการไดแก ผลิตภัณฑลอแม็ก ผลิตภัณฑยาง และศูนยบริการตางๆ
การใหชุดของเหตุผลในงานวิจัยนี้ สอดคลองกับสิ่ง ที่เจฟเฟอสัน (Jefferson, 1990)
กลาวไว การใหชุดของเหตุผลคือการทําใหประโยคนั้นๆสมบูรณ ทําใหผูพูดมีความนาเชื่อถือ รวมถึงผู
พูดมีโอกาสอธิบายไดอยางครบถวนตามที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดแสดงออกถึงศักยภาพ
ที่มี และทําใหไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน
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ในประเด็นการทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงานในบริบทองคการ
ธุร กิจ ผูวิจัยเชื่อวายังไมนาจะมีการศึก ษาในสัง คมไทยอยางจริง จัง ดัง นั้นจึงถือไดวาขอคนพบใน
ประเด็นนี้จึงถือเปนองคความรูที่ไดจากงานวิจัยนี้โดยตรง ซึ่งผูวิจัยคิดวาเปนประเด็นที่นาสนใจทีค่ วรมี
การศึกษาในอนาคต
นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังพบวาผูถูกสัมภาษณที่ไมไดรับคัดเลือกเขาทํางานมีเทคนิคในการ
สรางความนาเชื่อถือแตกตางกัน ไดแก การนําเสนอสินคาตัวอยาง การถามคําถามกลับและการชื่นชม
ผลิตภัณฑของบริษัท จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณถึงเทคนิคทางการสื่อสารที่ผูถูกสัมภาษณ
ใช ทําใหผูวิจัยทราบวา เทคนิคการถามคําถามกลับ เปนเทคนิคที่ไมเหมาะสมตอการนํามาใชขณะ
สัมภาษณงานเนื่องจากการถามคําถามกลับเปรียบเสมือนเปนการทาทายผูสัมภาษณ ในการสัมภาษณ
งาน ผูสัมภาษณตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับผูถูกสัมภาษณใหมากที่สุด มิไดตองการการทาทายกลับ
จากผูถูกสัมภาษณ นอกจากนี้การถามคําถามกลับยังสงผลเสียตอคะแนนในเกณฑการสื่อสาร ทําใหได
คะแนนในเกณฑดังกลาวนอย
ในเทคนิคการถามคําถามกลับ ผูวิจัยขออภิปรายในสวนของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณ C1 กอนเขารับการสัมภาษณงานจริง ขอมูลที่เปนขอสังเกตคือขณะที่ผูวิจัย
ถามคําถามถึงแนวทางการเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณ C1 ถามคําถาม
ผูวิจัยกลับวา “คุณตองบอกผมกอนวาคนที่สัมภาษณงานเปนตําแหนงอะไร อายุเทาไร ผูหญิงรึผูชาย”
ผูวิจัยไดตอบคําถามตามที่ผูถูกสัมภาษณถาม เมื่อผูวิจัยถามคําถามถัดไป ผูถูกสัมภาษณรายนี้ก็ยังถาม
คําถามกลับอยางตอเนื่อง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหการ
สนทนา เปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูวิจัยเชื่อวาผูถูกสัมภาษณรายนี้อาจมีความคุนเคยในการถาม
คําถามผูอื่นกลับ
ในเทคนิคการถามชื่นชมผลิตภัณฑของบริษัท จากการสนทนาที่ไดยกตัวอยางในบทที่ 5
ถึงเทคนิคการสรางความนาเชื่อถือโดยการชื่นชมผลิตภัณฑของบริษัทของผูถูกสัมภาษณ B1 ผูวิจัยขอ
อภิปรายดังนี้ มนุษยมีเหตุผลและการกระทําอยางหนึ่งในบริบทหนึ่ง เมื่อบริบทเปลี่ยนไป มนุษยจะ
แสดงออกตอสิ่งเดียวกันตางกันออกไป กลาวคือในระหวางการสัมภาษณเชิงลึกผูถูกสัมภาษณ B1 ให
ขอมูลวาตนชอบในเรื่องความสวยความงาม ชอบการแตงหนา ตนเคยทํางานใหแบรนดเครื่องสําอาง
ดัง และผลิตภัณฑที่ใชเขียนขอบตาเปนของเครื่องสําอางยี่หอ Estee แตเมื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การบันทึกวีดิทัศนแลวนํามาวิเคราะหการสนทนา จะเห็นไดวาเขาปฏิบัติไมเหมือนในสิ่งที่เคยใหขอมูล
ไวในการสัมภาษณเชิงลึกเพราะเขาไมบอกผูสัมภาษณเกี่ยวกับยี่หอที่เขาเคยใช
เทคนิคในการนําเสนอสินคาตัวอยาง จากขอมูลที่ไดจากการบันทึกวีดิทัศนพบวามีผูถูก
สัมภาษณที่นําเสนอสินคาตัวอยางเพียงรายเดียว ขอมูลที่ไดจากผูสัมภาษณโดยการสัมภาษณเชิงลึก
ทําใหผูวิจัยทราบวา การนําเสนอสินคาตัวอยางเปนสิ่งที่ดี แสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรน และ
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ความตองการในการเขาทํางาน เพียงแตการนําเสนอสินคาของผูถูกสัมภาษณรายนี้อาจจะไมเหมาะสม
กับ ระดับ ตําแหนง ที่เ ขารับ การสัม ภาษณ ผูสัม ภาษณเ ห็นวาหากผูถู ก สัม ภาษณร ายนี้เ ขารับ การ
สัมภาษณในตําแหนงพนักงานขายระดับปฏิบัติงานนาจะเหมาะสมกวา เนื่องจากตําแหนงที่เขารับการ
สัมภาษณงานคือตําแหนงผูจัดการฝายขาย ซึ่งเนนการบริหารทีมงานเปนหลัก
นอกจากนี้ง านวิจัยนี้ยัง คนพบสิ่ง ที่ควรนํามาอภิป รายเพิ่ม คือการใชอวัจ นะภาษาใน
ระหวางการสัมภาษณ จากแนวคิดและทฤษฎีของเอมอร ณรงค (2550) กลาวไววาในการสรางความ
นาเชื่อถือขณะสัมภาษณงานควรใหสําคัญในเรื่องของบุคลิกภาพโดยรวม เชน กิริยาทาทาง การเดิน
การควบคุม น้ําเสียงขณะตอบคําถาม ซึ่งถือเปนคําแนะนําในภาพรวม แตในงานวิจัยนี้คนพบการ
ใชอวัจนะภาษาที่ตางออกไป กลาวคือ ชวงเปดการสนทนา ผูถูกสัม ภาษณหยุดยืนรอที่หนาหองผู
สัมภาษณและยกมือไหว ผูวิจัยเชื่อวากิริยานี้แสดงถึงความออนนอมและถูกกาลเทศะ ในชวงที่สองคือ
ชวงเลาประสบการณ เปนชวงที่ผูถูกสัมภาษณพยายามกลาวถึงประสบการณและมีการใชกิริยาทาทาง
ประกอบ เชน การยกมือขึ้นทํารูปอาง การใชนิ้วชี้และนิ้วโปงมาจรดกันแลวลากจากหัวตาไปที่หางตา
พรอมกลาวคําวากรีดตา การแสดงกิริยาทาทางตางๆนาจะทําใหการสงสารมีความชัดเจน นาเชื่อถือ
และนาจะสงผลใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ ชวงที่สามคือชวง
ทดสอบและประเมิน ชวงนี้เปนชวงที่ผูสัมภาษณทดสอบถึงความรูในตําแหนงงาน ซึ่งในการทดสอบ
ดังกลาวหมายรวมถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ ความรูสึกสีหนาทาทางตางๆ ซึ่งผลการวิจัย
พบวาในขั้นตอนนี้ผูถูกสัมภาษณมักจะเกิดความเครียด และกิริยาทาทางตางๆออกมาอยางเห็นไดชัด
เชน การแคะเล็บ การเคาะโตะ หรือการหันหนาไปทางอื่นเปนเวลานาน เปนตน ชวงสุดทายคือช วง
ปดการสนทนา ผู ถูก สั ม ภาษณจ ะตอบข อซัก ถามประกอบการแสดงกิริยาทาทางอย างตอ เนื่อ ง
จนกระทั่งยุติการสนทนา ในการยุติการสนทนาผูถูกสัมภาษณทุกคนใชอวัจนะภาษาคือการยกมือไหว
ซึ่งเปนสิ่งที่ใชในชีวิตประจําวัน
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในเรือ่ งนี้ พบวายังมีขอควรปฏิบัติในหลายประเด็นซึ่งผูวิจัยขอ
นําเสนอโดยแบงเปน 2 กลุมไดแก กลุมแรกคือขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการจัดการเพื่อสรางความ
นาเชื่อถือขณะสัมภาษณงาน กลุมที่สองคือ
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการจัดการเพื่อสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงาน
การสัมภาษณงานในแตละบริษัทมีความแตกตางกัน ทั้งเรื่องของเกณฑการประเมิน
คุณสมบัติของคนที่คัดเลือก แนวทางการสัมภาษณของผูสมั ภาษณงาน ความแตกตางที่เกิดขึ้นมาจาก
หลายสาเหตุ เชน นโยบายบริษัท ผูบริหาร วัฒนธรรมองคกร เปนตน ในทุกการสัมภาษณงานใน
บริษัทมีขอดอยเสมอ อาจเนื่องมาจากการไมทราบวาควรแกไขจุดใด หรืออาจทราบแตแกไขไมได ใน
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สวนนี้ผูวิจัยสรุปขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน สวนแรกคือขอเสนอแนะสําหรับผูส ัมภาษณงาน และ
สวนที่สองคือขอเสนอแนะสําหรับผูถูกสัมภาษณงาน
ขอเสนอแนะสําหรับผูส มั ภาษณงาน
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะแกผสู ัมภาษณงานบางประเด็น ซึ่ง
ขอเสนอแนะนีม้ าจากการวิเคราะหของผูวจิ ัยเอง ประกอบประสบการณจริงในการสัมภาษณงาน
ประเด็นแรกคือผูส ัมภาษณงานควรมีความเปนผูนํา
มีความสามารถในการกําหนด
ประเด็น กําหนดชวงในการสนทนา สามารถเปนผูนําในบทสนทนาภายใตบริบทการสัมภาษณงานได
เพื่อความชัดเจนในการสัมภาษณ
ประเด็นทีส่ องคือผูสมั ภาษณงานควรเปนผูทรี่ ูเกณฑในการคัดเลือกตําแหนงนั้นอยาง
ชัดเจน รูวาบริษทั ตองการพนักงานเชนไร เพือ่ การประเมินทีเ่ ที่ยงตรง
ประเด็นทีส่ ามคือผูส ัมภาษณงานควรมีประสบการณในการสัมภาษณงานและมี
ประสบการณตรงในสายงานหรือตําแหนงที่สมั ภาษณ เนื่องจากประสบการณตรงในสายงานจะชวยให
ผูสมั ภาษณมีการประเมินผูถกู สัมภาษณและคัดเลือกคนที่เหมาะสมไดเที่ยงตรงมากขึ้น
ประเด็นทีส่ ี่คือผูส ัมภาษณงานควรมีมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปเพือ่ ใหเกินการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการสัมภาษณงานรวมถึงการแชรประสบการณในสายงานที่คัดเลือกเพือ่ รวมกัน
ประเมินผูถูกสัมภาษณงานตามเกณฑการคัดเลือกและเพื่อใหไดบุคคลทีเ่ หมาะสมตอตําแหนงนั้นๆ
ขอเสนอแนะสําหรับผูถูกสัมภาษณ
ขอเสนอแนะสําหรับผูถ ูกสัมภาษณงานแบงออกเปน 2 ชวงไดแก ชวงกอนสัมภาษณงาน
และขณะสัมภาษณงาน ดังนี้
ชวงกอนสัมภาษณงาน
งานวิจัยนี้พบวาเริ่มตัง้ แตกอนกอนการสมัครงาน ผูทหี่ างานควรมีการประเมินคุณสมบัติ
ตนเองวามีความเหมาะสมหรือไม จากประสบการณ การศึกษา สวัสดิการ เงินเดือนที่ไดรับ จาก
ประกาศตําแหนงวางทีท่ างบริษัทประกาศไว ควรมีการประเมินคุณสมบัติตนเองเบื้องตน เมื่อเห็นวา
ตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศตําแหนงวางจึงทําการสมัครงาน และเมื่อสมัครแลวมีการเรียก
สัมภาษณจากบริษัท ผูท ี่จะถูกสัมภาษณงานควรเตรียมตัวกอนการสัมภาษณงาน และจากผลการวิจัย
ปรากฏวาผูถูกสัมภาษณงานทีร่ ับคัดเลือกเขาทํางาน มีการเตรียมตัวใน 3 สวน ดังนี้
สวนแรกคือ การเตรียมในเรื่องขอมูล การเตรียมเอกสารสําคัญในการสัมภาษณงานให
พรอมและนําไปดวยในวันสัมภาษณงาน เชนสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน ใบปริญญา
transcript ประวัติผูถูกสัมภาษณงาน แฟมผลงาน และเอกสารรับรองอื่นๆ การศึกษาประวัติบริษทั ที่
จะไปสัมภาษณงาน ประเภทธุรกิจ รวมถึงผลิตภัณฑตางๆ ผูถ ูกสัมภาษณงานที่รบั การคัดเลือกไดกลาว
วาตนเองไดไปดูสินคาของจริงที่ทางบริษัทจําหนาย และการทบทวนความรูที่เกีย่ วของกับตําแหนงที่
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ไปสัมภาษณงาน เชน ตําแหนงงานขายควรมีการทบทวน วิธีการคิดกําไร ขาดทุน ตนทุนสินคน เปน
ตน
สวนที่สองคือ การเตรียมเครื่องแตงกาย เรื่องบุคลิกภาพ ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือก
เขาทํางานใหขอมูลไววา การมาสัมภาษณงานควรมีการเตรียมตัวในเรือ่ งเสื้อผา ทรงผม การแตงหนา
รองเทา และนาฬิกา การแตงตัวและแตงหนาตองเหมาะสม ไมแตงหนาจัดจนเกินไป
สวนที่สามคือ การเตรียมแนวคําตอบ คําถามที่ผูสัมภาษณงานตองถามคือ “ทําไมถึงมอง
หางานใหม” รวมถึงเหตุผ ลในการเปลี่ยนงานแตละที่ รวมถึง ควรเตรียมแนวคําตอบในสวนที่เปน
จุดออนในประวัติตนเอง เชน การเรียนจบมาไมตรงสายงานที่เขารับการสัมภาษณ เปนตน ผูถูก
สัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานมีการเตรียมแนวคําตอบถึงเหตุผลที่เปลี่ยนงานหรือมองหางาน
และจุดออนในประวัติตนเพื่อชี้แจงแกผูสัมภาษณงาน
สวนที่สี่คือ การสื่อสาร การตอบคําถามควรพูดจาสุภาพ ชัดเจนเปนธรรมชาติ มีความ
มั่นใจในตนเอง ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานเนนในเรื่องของการพูดความจริง ผูถูก
สัมภาษณงานที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานมีการเตรียมแนวการตอบคําถาม แตแนวคําตอบเหลานั้นเปน
ความจริง ที่มีก ารเรีย บเรีย ง รวมถึง มีก ารหาเหตุผ ลสนับ สนุน ความจริง เหลานั้นเพื่อสรา งความ
นาเชื่อถือใหตนเอง ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานเชื่อวาการโกหกคือการทุจริต ผูสัมภาษณ
สามารถสัมผัสไดถาตนโกหก และอาจทําใหตนไมไดรับการคัดเลือกถาตนโกหก
สวนที่หาคือความตรงตอเวลา ณ วันสัมภาษณง านจริง ควรมีก ารศึก ษาเสนทางการ
เดินทางกอนลวงหนา และควรไปถึงสถานที่สัมภาษณกอนเวลาอยางนอย 30 นาที ผูถูกสัมภาษณที่
ไดรับ คัดเลือกเขาทํ างานเชื่อ วาการมากอนเวลาสัม ภาษณง านเป นสิ่ง ที่ดี แสดงใหเ ห็ นถึง ความ
เตรียมพรอมในการสัมภาษณงาน หากผูสัมภาษณเรียกกอนเวลาสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณสามารถเขา
ไปสัมภาษณกอนเวลาสัมภาษณไดทันที
ขณะสัมภาษณงาน
งานวิจัยนี้พบวาการสรางความนาเชื่อผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานชวยเพิ่มโอกาส
ใหผูถูกสัมภาษณไดรับโอกาสคัดเลือกเขาทํางานมากขึ้น ดังนั้นผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานควรมี
การนําเทคนิคทางดานการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนและเพิ่มโอกาสใหตนไดรับเลือกเขาทํางานมาก
ขึ้น เทคนิคของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานในงานวิจัยนี้มี 2 เทคนิค ดังนี้
เทคนิ ค แรกคื อ การให ชุ ด ของเหตุ ผ ล 3 ส ว น (list-construction) การใช listconstruction เป นเรื่ อ งที่ อ ยูใ นชี วิต ประจํ าวั น เราทุ ก วั น แตก ลั บ ถู ก มองข าม ซึ่ ง การใช list
construction นั้นไมจําเปนตองใชผูพูดคนเดิมเทานั้น อาจเปนคูสนทนาชวยเต็มเติมประโยคนั้นๆให
สมบูรณได การยกตัวอยางเชนกันไมจําเปนวาจะตองเปน 3 อยางเทานั้น อาจนอยกวาหรือมากกวาได
list-construction เปนเพียงระบบที่ทําใหก ารสนทนานั้นๆสมบูร ณม ากขึ้นเทานั้นและเปนการ
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ประสานกันของระบบทางสังคม (Social coordination system) เพื่อการปฏิสัม พันธผานการ
สนทนา (Sack, Schegloff, & Jefferson, 1974)
เทคนิคที่สองคือ การทําใหตนเองกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลาย
ความนาเชื่อถือ ลักษณะคําถามทําลายความนาเชื่อถือ เชน “ทําไมตอนเรียนคุณไดเกรดเฉลี่ยนอยจัง
มัวแตเที่ยวหรอ” เปนตน ผูถูกสัมภาษณมีการเชื่อมโยงคําตอบโดยการบอกใหผูสัมภาษณทราบวา
ตนเองนั้นเคยเรียนดีมากอน และพยายามชี้ใหผูสัมภาษณเห็นวาตนนั้นมีการเกเรตามประสาวัยรุน
ทั่วไป และพยายามบอกผูสัมภาษณวาตนนั้นไมไดทิ้งเรื่องการเรียน แตเพียงแคอาจจะไมขยันเหมือน
เมื่อกอน การตอบในลักษณะนี้เพื่อใหตนดูดีขึ้นมา เพื่อใหดูวาการเกเร โดดเรียนเปนเรื่องที่วัยรุนทั่วไป
ก็ทํา ผูวิจัยสังเกตเห็นวาวิธีในการตอบคําถามทําลายความนาเชื่อมักไมเปนการตอบคําถามแบบตรงๆ
มักมีการเกริ่นนํากอนแลวคอยๆเขาประเด็นพรอมยกตัวอยางเหตุการณเพื่อความชัดเจน
การเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณงานจริงเปนการสรางโอกาสใหกับผูถูกสัมภาษณงานที่จะ
ไดรับ งานมากขึ้น บุคคลที่ไดรับ คัดเลือกเขาทํางานนั้นลวนมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง ซึ่ง เหมือนกันคือ
“ความมั่นใจ” การเตรียมความพรอมเปนวิธีการสรางความมั่นใจอยางหนึ่ง คนที่มีความมั่นใจจะ
สามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ ไดอยางชาญฉลาดไมวาปญ หานั้นจะใหญห รือเล็ก มีความรูสึกที่ดี
ใหกับตนเอง และมีความเชื่อมั่นวาตนจะสามารถรับภาระกับปญหาที่กําลังเผชิญอยูไดเสมอ ดังนั้นถา
ผูถูกสัมภาษณมีการเตรียมความพรอมตั้งแตตนยอมไดเปรียบในการสัมภาษณงาน และเมื่อมีโอกาส
มาถึง ก็ยอมจะสามารถรับโอกาสนั้นไวได การที่เริ่มตนสําเร็จกาวแรกยอมทําใหมีโอกาสมากขึ้นในกาว
ตอไป จะเห็นวาบางคนโอกาสผานเขามาแลวหลายครั้ง แตเนื่องจากขาดความพรอมเลยไมสามารถรับ
โอกาสนั้ น ไว ไ ด แต ถ า โอกาสเข า มาหาแล ว ผู ถู ก สั ม ภาษณ พ ร อ ม สิ่ ง ที่ ผู ถู ก สั ม ภาษณ จ ะได คื อ
"ความสําเร็จ" หรือการไดรับคัดเลือกเขาทํางานนั้นเอง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาโดยวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเปนหลัก
รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกมาใชในเชิงธุรกิจ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. เนื่องจากผูวิจัยมีประสบการณตรงจากทํางานในปจจุบันเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ทําใหผูวิจัยทราบวาในการสรรหาและคัดเลือกมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องประเภทธุรกิจ ระดับ
ตําแหนง แผนกหรือฝาย และอื่นๆ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรนําวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเพื่อ
คนหาเทคนิคและแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือในธุรกิจที่แตกตาง และในตําแหนงอื่น เพื่อเปน
การเปดมิติใหม และนําวิธีวิทยานี้สูโลกธุรกิจ
2. ผลการศึก ษาในงานวิจัยนี้ คนพบเทคนิคของผูที่ไดรับ การคัดเลือกเขาทํางานใน
ตําแหนงผูจัดการฝายขายจํานวน 2 เทคนิค เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเพื่อใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ
ความงาม ดังนั้นงานวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเทคนิคการสรางความนาเชื่อถือโดยอาศัยวิธีวิทยา
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นี้ในการสรรหาพนักงานฝายขายในระดับอื่นแลวนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อสรางเปนคูมือการสรรหา
ฝายขายในอนาคต
3. เพื่อใหไดขอมูล ที่ครอบคลุม เกี่ยวกับ การสรรหา ควรนําการวิจัยเชิง ปริม าณมา
ประยุกตใชควบคูไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่กวางขวางและครอบคลุม อันเกิดจาก
การใชวิธีวิทยาที่ผสมสาน ซึ่งจะสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดแนวทางการคัดเลือกและ
สรรหาซึ่งเปนประโยชนตอองคการตอไป
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ภาคผนวก ก เครืองหมายทีใช้ ในบทสัมภาษณ์ (Transcript conversation)
ดรูว์และเฮริเทจ (Drew and Heritage, 2006) กล่าวว่าเครืองหมายต่อไปนี พัฒนาและ
ปรับปรุงขึนโดยเกล เจฟเฟอร์สนั (Gail Jefferson) เป็ นทีนิยมในกลุม่ นักวิเคราะห์การสนทนา
(conversational analyst) ผู้วิจยั ใช้ เครืองหมายเหล่านีในการวิเคราะห์ข้อมูลเพือทําให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจ
และมองเห็นภาพว่าจิตอาสาและญาติผ้ ดู แู ลคุยกันอย่างไร แต่ยงั มีเครืองหมายอีกหลายอย่างที
ผู้วิจยั มิได้ นํามาอธิบายเนืองจากเครืองหมายเหล่านันมิได้นํามาใช้ ในงานวิจยั นี
สัญลักษณ์ : (.)
คําอธิบาย: เครืองหมายมหัพภาคทีอยูใ่ นเครืองหมายนขลิขิต (เครืองหมายวงเล็บ) แสดงให้ เห็น
ว่าผู้พดู และเว้ นวรรคสันมากด้ วยการเว้ นวรรคน้ อยกว่า 1/10 วินาที
ตัวอย่าง:

ก็พวกถ้ วยไอศกรีม(.) โยเกิร์ต(.) นําดืม(.) สต๊ อกดริงค์(.) พวกถ้ วยกาแฟ(.)

สัญลักษณ์ : (5.0)
คําอธิบาย: ตัวเลขในเครืองหมายนขลิขิตบอกจํานวนวินาทีทีผู้พดู หยุด
ตัวอย่าง:

แล้ วก็อีกตัวหนึง ก็:: (1.0) ((หันหน้ าไปทางซ้ าย)) ชวาสค็อบ

สัญลักษณ์ : ((

))

คําอธิบาย: วงเล็บคูใ่ ช้ เมือต้ องการอธิบายการใช้ ภาษาท่าทาง
ตัวอย่าง:

ดีแคช(.) รู้จกั ครับ ((พยักหน้ า))

สัญลักษณ์ : :::
คําอธิบาย: เครืองหมายทวิภาคใช้ บอกความยาวของเสียง จํานวนทวิภาคขึนอยู่กบั ความยาว
ของเสียงทีผู้พดู เอือนบอกไปหรือลากยาว
ตัวอย่าง:

อ๋อ:::

สัญลักษณ์ : โอย
คําอธิบาย: ตัวอักษรเข้ มหมายถึงผู้พดู ออกเสียงคํานันดังกว่าคําอืน
ตัวอย่าง:

โอยโอยโอย
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สัญลักษณ์ : º

º

คําอธิบาย: คําพูดทีอยู่ในเครืองหมายเป็ นคําทีผู้พดู ออกเสียงเบากว่าคําอืน
ตัวอย่าง:

ºต๋าย º

สัญลักษณ์ : >

<

คําอธิบาย: คําทีปรากฏในเครืองหมายนีแสดงว่าคํานันพูดเร็วกว่าคําอืน
ตัวอย่าง:

>ผมเข้ าใจแล้ ว<

สัญลักษณ์ : <

>

คําอธิบาย: คําทีปรากฏในเครืองหมายนีแสดงว่าคํานันพูดช้ ากว่าคําอืน
ตัวอย่าง:

<มาร์เก็ตติงเมเนเจอร์>

สัญลักษณ์ : 
คําอธิบาย: คําทีมีลกู ศรหัวตังปรากฏแสดงว่าผู้พดู ขึนเสียงสูงทีคํานัน
ตัวอย่าง:

ไม่ร้ ู

สัญลักษณ์ : =
คําอธิบาย: เครืองหมายเสมอภาคใช้ เมือผู้พดู พูดต่อทันที
ตัวอย่าง:

=เอ้ อนะ

สัญลักษณ์ : _____
คําอธิบาย: คําทีมาเครืองหมายสัญประกาศหรือคําทีขีดเส้นใต้เป็ นคําทีผู้พดู เน้ น
ตัวอย่าง:

ไป

สัญลักษณ์ : .ฮฮฮ
คําอธิบาย: ฮ มีจดุ ข้ างหน้ าใช้ อธิบายเมือผู้พดู หายใจเข้ า
ตัวอย่าง:

(.) แล้ วเค้ าก็ .ฮฮฮ คิดหนัก

สัญลักษณ์ : ฮฮฮ
คําอธิบาย: ฮ ไม่มีจดุ ข้ างหน้ าใช้ อธิบายเมือผู้พดู หายใจออก
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ตัวอย่าง:

(2.0) ฮฮฮ ((ก้ มหน้ าเล็กน้ อย)) ผมเสียใจด้ วยจริงจริง

สัญลักษณ์ : 
คําอธิบาย: เครืองหมายลูกศรใช้ ระบุบรรทัดในบทสัมภาษณ์ทีงานวิจยั ต้ องการวิเคราะห์
ตัวอย่าง:

ผู้ดแู ล  ดูแล ร้ านค้ าทีซือ(.) ว่ามีปัญหาอะไรไหม๊ (.) อะไรอย่างเงีย(.)

167

ภาคผนวก ข
ถอดเทปผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางาน

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

ภาคผนวก ค
เอกสารหลักฐานการใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยเรื่องของผูถูกสัมภาษณ
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เอกสารหลักฐานการใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยเรื่อง
กระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณในตําแหนง
ผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด
สําหรับผูเ ขาสัมภาษณหรือผูสมัคร
ชือ่ -สกุลผูเขารวมโครงการ
.............................................................................................................................
ที่อยู
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท (บาน).......................................................(มือ
ถือ)...........................................................
อีเมล
..............................................................................................................................................................
ขาพเจายินยอมที่จะเลาและพูดถึงประสบการณของขาพเจากับผูวจิ ัยและยินยอมใหมีการ
บันทึกแถบบันทึกเสียงในระหวางการพูดคุย ขาพเจาเขาใจและตระหนักดีวาหากขาพเจารูส ึกวาเรื่องที่
ไดพูดคุยทําใหเกิดความไมสบายใจและกระทบกระเทือนตอความรูสึกของขาพเจา ขาพเจาสามารถ
แจงใหผูวิจัยยุติการบันทึกวีดิทัศนและลบสิ่งที่ไดมีการบันทึกไปแลวได ตลอดจนขาพเจาสามารถ
ยกเลิกการเขารวมโครงการไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงเหตุผลและการยกเลิกจะไมมผี ลตอผลการ
สัมภาษณงานแตอยางใดรวมถึงไมมีผลกระทบใดๆทัง้ สิ้นตอขาพเจา
ขาพเจายินยอมใหผูวจิ ัยบันทึกแถบบันทึกเสียง (เทปเสียง) หรือวีดิทัศน (วีดีโอ) ในขณะที่
ขาพเจาถูกสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายในวันที่ ..............................................................
(วัน-เดือน-ป)
ขาพเจามั่นใจวาผูวิจัยจะรักษาความลับตลอดเวลาในระหวางที่ขาพเจาเขารวมโครงการและดูรกั ษา
แถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศนเปนอยางดีเพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาโครงการวิจัยตามที่แจงไว
ขางตน
ขาพเจาตระหนักดีวาโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูในเรื่องการสื่อสารและ
กระบวนการสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงานของผูถกู สัมภาษณ และทราบวาขอมูลที่ขาพเจา
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เปดเผยแกผูวิจัยในครัง้ นี้เปนไปเพือ่ ประโยชนทางดานวิชาการ การเรียน การสอนและการนําเสนอใน
เวทีวิชาการเทานั้น การนําขอมูลไปใชประโยชนจะตองไมทําใหขาพเจาและครอบครัวไดรบั ผลกระทบ
โดยตองมีการปกปดชื่อ นามสกุล ที่อยู และลักษณะเฉพาะของขาพเจา
ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยไดเฉพาะ
ในรูปแบบทีส่ รุปเปนผลการวิจัยเทานั้น
ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบ
ยินยอม
นี้ดวยความเต็มใจและจะไมนํามาเปนประเด็นฟองรองในอนาคต
ลงชื่อ..............................................................................วันที่
........................................................................
ขาพเจาตองการทราบผลการวิจัยและกรุณาสงผลการวิจัยใหแกขาพเจาตามที่อยูน ี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................
สําหรับผูว ิจัย
ขาพเจา น.ส. มาริสา วัฒนาศิริพร ขอยืนยันวาขาพเจาไดอธิบายและแจงใหผูเขารวมโครงการทราบถึง
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวของกับโครงการวิจัยเรียบรอยแลว
ลงชื่อ..............................................................................วันที่
........................................................................
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ภาคผนวก ง
แนวคําถามกึ่งโครงสรางสําหรับผูที่จะเขารับการสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย
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ภาคผนวก ง
แนวคําถามกึ่งโครงสรางสําหรับผูที่จะเขารับการสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย
ดานที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขาสัมภาษณและประสบการณ
ขอมูลสวนตัว :
ชื่อ – สกุล
เพศ
อายุ
ประสบการณ :
ประสบการณในการสัมภาษณงาน
ประวัติการทํางานที่ผานมาจากอดีตถึงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
เรื่องครอบครัว
เรื่องสวนตัว
ดานที่ 2 แนวทางในการสรางความนาเชื่อถือ (Creditability)
1 แนวทางในการสรางความไววางใจ (Trust)
ในแงการเตรียมตอบคําถาม
ประสบการณทํางานที่ผานมา
การเตรียมเอกสารกอนสัมภาษณงาน
2 แนวทางในการสรางบุคลิกภาพที่ดี (Character)
ในแงของเสื้อผา การแตงหนา การทําผม
ในแงของการวางตัว
การวางแผนในการสรางบุคลิกที่ดี
3 แนวทางในการแสดงถึงความสามารถ (Competency)
ในแงของการทบทวนความรูในการขาย
ในแงของความรูจากประสบการณที่ผานมา
4 แนวทางในการแสดงถึงความซื่อสัตย (Integrity)
ในแงของการปฏิบัติตนที่ผานมา
ประวัติอาชญากรรม
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ภาคผนวก จ
การสัมภาษณงาน บรรยากาศในการสัมภาษณงาน
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ภาคผนวก จ การสัมภาษณ์ งาน บรรยากาศในการสัมภาษณ์ งาน

ภาพที่ 24 แสดงบรรยากาศในการสัมภาษณ

221

ภาคผนวก ฉ
ภาพสถานที่เก็บขอมูล
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ภาคผนวก ฉ ภาพสถานที่เก็บขอมูล

ภาพที่ 25 แสดงสถานที่เก็บขอมูล
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
วัน เดือน ป เกิด
ที่อยูปจจุบัน

มาริสา วัฒนาศิริพร
25 ธันวาคม 2529
356 ราน ส. ชัยเจริญ ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ที่ทํางานปจจุบัน
บริษัท จัดหางาน โอเรนเบิรจ เอ็นจิเนียร เอาทซอรสซิ่ง แอนด
คอนซัลทเทนซี่ จํากัด เลขที่ตั้ง 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร ชั้น 17
ยูนิต เอ 6 ถนนสีลม แขงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน กรรมการบริษัท
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2554
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
พ.ศ. 2556
ศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

