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 มาริสา วัฒนาศิริพร: กระบวนการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ

งานของผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส 

จํากัด. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: รศ.ดร. พิทักษ ศิริวงศ และ รศ.ดร. ไพโรจน วิไลนุช.  223 หนา. 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาโครงสรางบทสนทนา วิธีการสนทนา 

ลําดับของการสนทนา การตั้งคําถาม ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางการสัมภาษณงานของผูถูก

สัมภาษณงานและผูสัมภาษณ  2) เพ่ือศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อและเทคนิคของผูถูกสัมภาษณ

งานท่ีไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายขณะสัมภาษณงาน และศึกษาแนวทาง     

การเตรียมตัว เพ่ือสรางความนาเชื่อถือผูถูกสัมภาษณงานท่ีไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการ

ฝายขาย โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1)  ศึกษาแนวทางในการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณ โดยใช

วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กอนท่ีผูถูกสัมภาษณเขารับการสัมภาษณงานจริง โดยมี

คําถามก่ึงโครงสราง (Semi Structured interview) หรือเปนแบบไมมีโครงสราง (Unstructured 

interview) 2) ศึกษาโครงสรางบทสนทนา วิธีการเปดบทสนทนา ลําดับของบทสนทนา การตั้งคําถาม 

ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูกสัมภาษณ ภายใตเงื่อนไขของความความสัมพันธ

ท่ีไมเทาเทียมระหวางอํานาจของท้ังสองฝาย โดยการอัดวิดีโอขณะมีการสัมภาษณงานจริงในตําแหนง

ผูจัดการฝายขาย ใชวิธีการวิเคราะหบทสนทนา (Conversation Analysis) เพ่ือคนหาโครงสรางการสื่อสาร

ท่ีเกิดขึ้นระหวางการปฏิสัมพันธกันระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ 3) ศึกษาถึงกระบวนการใน     

การสรางความนาเชื่อถือของผูถูกสัมภาษณ โดยใชวิธีการอัดวิดีโอ อาศัยวิธีการวิเคราะหบทสนทนา 

สัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจรับผูจัดการฝายขายเขามาทํางานจากบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอร

เนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด ผลการวิจัยพบวา โครงสรางบทสนทนาแบงออกเปน 4 ชวง คือ ชวงเปดบท

สนทนา ชวงนําเสนอประสบการณ ชวงทดสอบแประเมิน และชวงปดการสนทนา เทคนิคและแนวทางใน 

การสรางความนาเชื่อถือของผูท่ีไดรับคัดเลือกเขาทํางาน มีดังน้ี 1) การใชหลักการเหตุผล 3 ประการ        

2) เทคนิคการเชื่อมโยงคําตอบเม่ือถูกผูสัมภาษณถามคําถาม Discredit  แนวทางการเตรียมตัวของผูท่ีไดรับ

คัดเลือกเขาทํางานมีดังน้ี 1) การมากอนเวลาสัมภาษณ 2) การเตรียมเอกสารสําคญักอนเขารับการสัมภาษณ

งาน 3) การเตรียมเคร่ืองแตงกาย 4) การศึกษาประวัติบริษัทท่ีจะไปสัมภาษณงาน 5) การเตรียมแนวการตอบ

คําถาม 6) การทบทวนความรูในเร่ืองการขาย วิธีการคิดกําไร ขาดทุน ตนทุนสินคา 7) การพูดความจริง

เทาน้ัน 
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 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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บทท่ี 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” 

โดยอางอิงขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ทําการสํารวจในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งนับวาเปน

รายงานสถานการณแรงงานฉบับลาสุด ซึ่งไดมีการเผยแพรในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผานมา 

พบวา สถานการณการวางงานของแรงงานไทย ยังมีอยูเปนจํานวนมากกวา 3.78 แสนคน ซึ่งนับวา

ยังคงเปน “ตัวเลขการวางงานที่สูงข้ึนอยางตอเน่ืองนับต้ังแตตนป 2558” ที่ผานมา เปนผูมีงานทํา 

37.62 ลานคน ผูวางงานจํานวน 3.78 แสนคน (คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 0.99) และผูรอ

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

ผูวางงานเพิ่มข้ึน 3.7 หมื่นคน หรือคิดเปนรอยละ 10.97 และเมื่อพิจารณาผูประกันตนที่ถูกเลิกจาง 

พบวามีสาเหตุเน่ืองมาจากนายจางลดจํานวนพนักงาน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.31 รองลงมา

ไดแก นายจางปดกิจการ คิดเปนรอยละ 36.12 สวนสาเหตุอื่นๆ เชน สุขภาพไมดี หยุดกิจการช่ัวคราว 

คิดเปนรอยละ 19.87 ไมผานการประเมิน/ทดลองงาน คิดเปนรอยละ 3.56 มีความผิด คิดเปนรอยละ 

0.96 นายจางใชเครื่องจักรที่ทันสมัย คิดเปนรอยละ 0.18 (กรมการจัดหางาน, 2558) 

จากสถิติการวางจะเห็นวามีการวางงานเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งการวางงานสงผลใหเกิด ปญหาทาง

การเงิน ปญหาอาชญากรรม  คาใชจายในการรักษาพยาบาลเน่ืองจากเจ็บปวย ปญหาวิถีชีวิต และ

การแยงงานกันทํา (วีระพงษ จันหา, 2555) การหางานทํางานเปนหนทางเดียวเพื่อใหมีคุณภาพวิถี

ชีวิตที่ดีข้ึน ดังน้ันคนจึงมุงหางานทํา และกอใหเกิดปญหาการหางานทําจากปรากฏการณการวางงาน
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ที่เกิดข้ึน ตลาดแรงงานจึงเปนตลาดของนายจางที่จะเลือกสรรเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ การหางานทําจึงยากกวาเดิมหลายเทา ในแตละปจะมีผูจบการศึกษาในระดับการศึกษาตางๆ

รวมแลวมากกวาแสนคน และเมื่อรวมกับผูที่ตกคางมาจากปกอนๆ ที่ยังหางานไมได การชิงดีชิงเดน

กันหางานทําก็จะรุนแรงย่ิงข้ึน การจะสมัครงานหรือหางานทําจะย่ิงยากเพิ่มมากข้ึน ตลาดแรงงานใน

สมัยปจจุบันจึงเปนตลาดแรงงานของนายจาง ดวยเหตุน้ีผูสมัครงานจํานวนมากจึงไมคอยมีโอกาสได

เลือกสรรงานมากนัก และหลายๆ คนตองยอมรับงานที่ใชวุฒิความรูตํ่ากวา ที่เรียนจบมาเพื่อสมัคร

งาน เพราะวาบางบริษัทตองการรับผูที่จบอนุปริญญาเขาทํางาน คนจบปริญญาตรีที่อยากไดงานก็จะ

นําวุฒิ ปวส.มาแสดง บางบริษัทรับเฉพาะคนจบ ปวช. แตจะมีผูสมัครงานบางคนทั้งๆ ที่จบ ปวส. จะ

ใชวุฒิ ปวช. ไปแสดง ผูหางานบางรายผลการเรียนดีแตตองทนตอการวางงาน 1-2 ป ก็มีจากความ

เช่ือที่วา เรียนเกงหรือเรียนดี แลวจะหางานงายน้ัน อาจจะไมจริงเสมอไปในยุคปจจุบัน การรับคนเขา

ทํางานในทุกวันน้ีน้ันจะวิเคราะหสิ่งอื่นๆประกอบดวย อาทิเชน บุคลิกลักษณะ  ความคลองตัว ความ

อดทน ความเปนคนมีปฏิภาณไหวพริบ เปนตน (กีรติ ตระการศิริวานิช, 2558) 

การหางานน้ันมีหลากหลายวิธี เชน การหาตําแหนงงานผานอินเตอรเน็ต การหางานผาน

ระบบเครือขาย การหางานผานบริการจัดหางานทั้งภาครัฐและเอกชน (กุลิสราต๊ังวณิชกุล, 2558) เมื่อ

อัตราการวางงานสูง ยอมทําใหมีจํานวนผูหางานมากตามไปดวย ซึ่งกลุมคนหางานตองประสบกับ

ปญหาการแขงขันในการสมัครงาน  เน่ืองจากมีผูสมัครในแตละตําแหนงงานจํานวนมาก ดังน้ันกลุมคน

ที่หางานจึงตองทํามีการเตรียมตัวที่ดีต้ังแตข้ันตอนการจัดเตรียมประวัติเพื่อใชในการสมัครงาน การ

เขียนจดหมายสมัครงาน การหาตําแหนงงานวางที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง และข้ันตอนที่

สําคัญที่สุดซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการที่จะกาวไปสูความสําเร็จของการสมัครงานเพื่อใหไดรับการ

คัดเลือกเขาทํางาน (เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร, 2552) การที่บริษัทนายจางเรียกสัมภาษณงานถือเปน

สัญญาณเริ่มตนที่ดีในการหางาน ไมวาจะเปนการสัมภาษณทางโทรศัพท การสัมภาษณแบบตอหนา 

การสัมภาษณแบบใชผูเช่ียวชาญหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งการที่ไดรับเลือกเขาสูกระบวนสัมภาษณน้ัน

คือกาวแรกในกระบวนการคัดเลือก เพราะถึงแมสงใบสมัครไปสิบบริษัทแตไมมีการไดรับเลือกใหเขา

สัมภาษณงานก็ไมมีสิทธ์ิที่จะไดรับคัดเลือกเขาทํางาน ดังน้ัน เมื่อไดรับเลือกใหสัมภาษณงานผูที่หางาน

ควรใหความสําคัญ และมีการเตรียมตัวที่ดี เพื่อการสัมภาษณงานที่จะเกิดข้ึน 

การสื่อสารขณะสัมภาษณงานเปนเทคนิคอยางหน่ึงเพื่อสรางความประทับใจแกผู

สัมภาษณเทคนิคในการสื่อสารขณะสัมภาษณงานมีหลากหลายวิธี เชน พูดใหชัด ไมวาจะสัมภาษณ

งานเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ควรสื่อสารใหชัดเจน การหลีกเลี่ยงประโยคยาวที่ตองมีคําขยาย

ซับซอนจะทําใหผูสัมภาษณทําความเขาใจกับประโยคของผู ถูกสัมภาษณไดยาก อีกทั้งตัวผูถูก

สัมภาษณอาจตอไมติดเองวาจะพูดอะไรตอไป จังหวะการพูด กลาวคือ การหยุดในชวงที่ควรหยุด การพูดที่

ดีควรมีจังหวะหยุดในชวงที่ควรหยุด เพื่อใหตัวคุณมีเวลาคิดและเลือกสรรคําพูดใหดีที่สุด การหยุดยัง
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ชวยใหผูถูกสัมภาษณไดพักหายใจ กระตือรือรน และมีชีวิตชีวา ควรนําเสนอใหผูสัมภาษณรับรูไดถึง

ความ กระตือรือรน ความมีชีวิตชีวาของผูถูกสัมภาษณ ไมควรพูดดวยแบบเสียงโมโนโทนเพราะวามัน

ฟงดูนาเบื่อ (วิมลมาศ, 2556) นอกจากน้ีควรใชภาษากายประกอบการพูดแตพองาม เพื่อใหดู ไมแข็ง

ทื่อ แตตองควบคุมใหพอดีอยาใหเยอะเกินไปเชนกัน การสบตาผูสัมภาษณเปนสิ่งสําคัญคูกับการพูด

คือ พูดแลวตองมองผูฟงดวย มีการสบตาเปนระยะ จะทําใหผูสัมภาษณรูสึกวาผูถูกสัมภาษณใหความ

เคารพเขา และการมองผูสัมภาษณงานยังชวยใหคุณสังเกตปฏิกิริยาของผูสัมภาษณไดดวยวามีความ

พึงพอใจกับคําตอบของผูถูกสัมภาษณมากนอยเพียงใด เปนตน 

การที่ผูถูกสัมภาษณจะทําใหผูสัมภาษณเกิดความมั่นใจไดน้ัน ผูถูกสัมภาษณจําเปนตอง

สรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนขณะสัมภาษณผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ การสรางความนาเช่ือถือ

น้ันจะทําใหผูสื่อสามารถโนมนาวใหผูรับขอความเช่ือในขอความที่ผูสื่อตองการสื่อ (วิโรจน เทพบุตร, 

2558) องคประกอบของความนาเช่ือถือมี 4 สวนดวยกันคือ ความบูรณภาพและจริยธรรม (Integrity 

& Ethical) ความไววางใจ (Trust) บุคลิกภาพ (Character) และความรูความสามารถ (Knowledge 

& Ability) (Ferguson, 1999) ดังน้ันผูถูกสัมภาษณจึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อสรางความนาเช่ือถือให

เกิดข้ึนเพื่อใหไดรับการวาจางจากบริษัทนายจาง โดยอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือชวยขณะ

สัมภาษณงาน 

ในการสัมภาษณน้ันบริษัทนายจางตองมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูสมัคร รวมไปถึงการสังเกตบุคลิกภาพและรสนิยมของผูสมัครคนน้ันๆอยางชัดเจน

ดวยตนเอง และผูสัมภาษณจะไดมีโอกาสสอบถามขอเท็จจริงบางประการที่มีความหมายคลุมเครือ 

และไมสามารถอธิบายในใบสมัครได เพื่อไดทดสอบระดับความรู ความสามารถของผูสมัครบาง

ประการ (ดวงรัตน ธรรมสโรช, 2550) อาทิเชน ความสามารถทางดานภาษา ประสบการณ ความรู

ทางดานการตลาดและการขาย เพื่อจะไดทราบแนวคิดในการสมัครงานของผูสมัคร เพื่อจะไดทราบ

แนวคิดในการสมัครงานของผูสมัคร เชน ทําไมผูสมัครคนน้ันจึงไดหางาน ทําไมจึงสนใจตําแหนงงานที่

สมัคร  เปนตน นอกจากน้ี ยังเพื่อไดทราบทัศนคติของผูสมัครในเรื่องทั่วๆ ไป เชน เศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม เพื่อทราบความสําเร็จหรือความลมเหลวในอดีตของผูสมัครงาน รวมไปถึงการ

ประเมินจุดแข็งจุดออนของผูสมัครงาน ทั้งน้ีเพื่อจะไดมีโอกาสช้ีแจงลักษณะงานที่กําลังพิจารณาอยู 

ใหผูสมัครงานไดทราบ ทั้งน้ีเพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูสมัครงาน ดังน้ันผูสมัครควรมีการ

เตรียมตัวอยางดี ควรมีการศึกษารายละเอียดของตําแหนงงานที่จะไปสัมภาษณ เน่ืองจากคุณสมบัติ

ของแตละตําแหนงยอมแตกตางกันไป และแนนอนวาตําแหนงที่เปนตําแหนงยอดนิยมของตลาดยอม

มีคูแขงจํานวนมากตามไปดวย  

ผูหางานสวนใหญมักมุงสมัครงานไปยังกลุมบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี อยางใน

ปจจุบันธุรกิจที่กําลังเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดคือธุรกิจเครื่องสําอางและความงาม (ปาณทิพย 
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เปลี่ยนโมฬ, 2555) เปนธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายอยางตอเน่ืองทุกป การบริโภค

เครื่องสําอางในปจจุบันคงขยายตัวอยางตอเน่ือง เพราะคนในยุคปจจุบันทั้งเพศชาย เพศหญิง และ

ทุกๆ ชวงวัย ตางใหความสนใจใสใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเอง

มากข้ึน มีความตองการอยากใหตัวเองดูดีข้ึน และเปนเหตุใหธุรกิจดานความงาม คลินิกดูแลรักษา

ผิวพรรณ เครื่องสําอางแบรนช้ันนําตางๆ จึงเกิดข้ึนมากมายเพื่อรองรับกับความตองการที่สูงข้ึนทุกป   

ภายใตคุณลักษณะของการเปนธุรกิจที่ “โตเงียบ” ไมวาสถานการณจะเปนอยางไร ธุรกิจความงามจึง

เปรียบเสมือนแหลงขุมทรัพย ที่รอแจงเกิดผูประกอบการที่มองเห็นโอกาสในการเขามาชวงชิงสวนแบง

ทางการตลาดกอนใคร (กัญญารัตน ตรีสิน, 2558) ปจจุบันจะพบวาตลาดผลิตภัณฑเครื่องสําอางมี

ความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคและ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน นําไปสูสภาวะการแขงขันกันเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดที่มี

มูลคามหาศาลเพิ่มสูงข้ึนทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ และทวีความรุนแรงมากข้ึน   

ขอมูลของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2557) ที่ไดทําการจัด

อันดับ 10 ธุรกิจที่โดดเดน โดยประเมินจาก ป 2554-2557 พบวา ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความ

งาม อาทิ อาหารเสริม เครื่องสําอาง ข้ึนแทนเปนธุรกิจมาแรงครองอันดับ 1 ติดตอกัน เน่ืองจาก

กระแสการใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ธุรกิจเดน

ในปน้ี ธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็ยังครองเบอรหน่ึงอีกเชนกัน สําหรับตลาดสินคาเพื่อ

สุขภาพและความงามเกิดข้ึนในเมืองไทยเมื่อ 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 ซึ่งในประเทศไทย มี

จํานวนโรงงานรวม 762 ราย ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการเอสเอ็มอี ประมาณ 520 ราย (Thai 

Cluster Cosmetic, 2558) ขณะที่ภายหลังจากการเปดประชาคมอาเซียนใน ที่กําลังจะเกิดข้ึน ธุรกิจ

เครื่องสําอางจะแขงขันกันรุนแรงและคาดวาในป 2563 มูลคาตลาดรวมจะเติบโตกวาเทาตัว 

โดยเฉพาะภาคการสงออก ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไปกวา 2 แสนลานบาท ตลาดอุตสาหกรรม

เครื่องสําอางในประเทศไทยกลุมสกินแคร มีมูลคาสูงถึง 400,000 ลานบาท เปนผลิตภัณฑบํารุงเพื่อ

ผิวขาวถึง 48% ผลิตภัณฑบํารุงผิวแบบทั่วไป 43% และผลิตภัณฑบํารุงแบบใหคุณประโยชนเฉพาะ 

9% ถือวาสกินแคร เปนตลาดที่ใหญมาก และขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ อีกทั้งกลุมสินคาก็มีหลากหลายมาก

ย่ิงข้ึน 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 โดยเช่ือ

วาในอนาคตไทยจะมีโอกาสเปนทั้งฐานการผลิตและรับจางผลิตควบคูกันไปกับตลาดแหงความงาม   

ตลาดความงาม ตลาดที่อยูภายใตการแขงขันกันอยางดุเดือดในมูลคาที่คอนขางสูงจากผูประกอบการ 

ทั้งแบรนดไทยหรือแบรนดเทศ ที่มุงหวังเขามาชิงพื้นที่สวนแบงการตลาดในธุรกิจน้ี และแนนอนวาผูที่

หางานอยูน้ันมีความมุงหวังในการย่ืนใบสมัครเขามาในธุรกิจที่กําลังเจริญเติบโตเพื่อความมั่นคงใน

หนาที่การงาน และคาตอบแทนเหมาะสม การที่องคการตางๆจะเจริญเติบโตไดน้ัน ตองอาศัย

คนทํางาน และการที่องคการจะมียอดหรือสวนแบงการตลาดไดมากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับฝายขาย 

ยอดขายสามารถเปนตัววัดวาธุรกิจน้ันไปไดดีแคไหน ในหลายๆองคการใช “ยอดขาย” 

เปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จขององคการและรายไดหรือยอดขายสามารถบงบอกไดถึงขนาด

ของธุรกิจ ความตองการของผูบริโภคที่มีตอสินคาหรือบริการน้ันๆ ความสามารถขององคการตอการ

ขาย รวมถึงความสามารถของฝายขายในองคการน้ันๆ (เบญจลักษณ ศกุนะสิงห, 2009) ดังน้ัน

องคการจะมียอดขายที่ดีหรือไมน้ันข้ึนอยูกับฝายขายวามีความสามารถมากนอยเพียงใด เปนที่เขาใจ

วาฝายขายมีหนาที่ในการหารายไดเขาบริษัท ถึงตอใหธุรกิจคุณจะมีการจัดการภายในที่เปนระบบดี

เย่ียม มีการทําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชหรือมีผูบริหารเกง  มีการนํากลยุทธที่กาวล้ํานําสมัยมาใชใน

องคการ แตองคการยังคงตองใหความสําคัญกับฝายขาย มิเชนน้ันระบบที่ดีเย่ียม เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในองคการก็ไรความหมาย (Erffmeyer, 2014) ถาเปรียบเทียบองคการเสมือนรถยนตคันหน่ึง ฝาย

ขายน้ันเปรียบเสมือนกับลอทั้ง 4 ของรถยนตที่มีหนาที่ขับเคลื่อนไปขางโดยมีคนขับรถยนตเปน

ผูบริหาร และนํ้ามันที่เต็มเปนเช้ือเพลิงใหรถยนตคือรายไดที่เขามาในองคการน้ันเอง ซึ่งรถยนตไม

สามารถเคลื่อนไปขางหนาไปถาขาดเช้ือเพลิง องคการเองจึงไมสามารถที่อยูโดยขาดรายได และจาก

คํากลาวที่วา “ฝายขายไมใชทั้งหมดขององคการ แตทั้งหมดขององคการข้ึนอยูกับฝายขาย” (อนุวัฒน, 

2542) เปนสิ่งที่บงบอกถึงความสําคัญของฝายขายไดเปนอยางดี ตําแหนงผูจัดการเปนสวนที่สําคัญ

มากในโครงสรางการบริหารงานภายในองคกร ผูที่จะกาวมาอยูในตําแหนงน้ีไดตองมีองคประกอบ

ตางๆครบครันโดยเฉพาะดานปฏิบัติงาน มีความรูความสามารถอันเปนที่ยอมรับประกอบกับผลงาน

อันเปนที่ประจักษและที่สําคัญคือเรื่องของประสบการณถือเปนองคประกอบที่จะขาดเสียไมไดใน

ตําแหนงน้ี โดยตําแหนงผูจัดการจะมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานภายในแผนกทั้งหมด ถา

เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานข้ึน ผูบริหารงานจะมาไลเบี้ยกับคนที่เปนผูจัดการฝายเพราะถือวา

เปนผูรับผิดชอบสูงสุด ฉะน้ันตําแหนงที่ตองใหความสําคัญมากที่สุดในฝายขายคือ “ผูจัดการฝาย

ขาย” เน่ืองจากหนาที่ของผูจัดการฝายขายที่สําคัญน่ันไมใชการขายดวยตนเองหรือสําเร็จจาก

ยอดขายที่ตนเองเปนคนทําเอง หากแตเปนการสําเร็จจากการที่ทีมน้ันประสบความสําเร็จ  

คําที่คนมักพูดติดปากคือ “ทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย” สามารถอธิบายคนที่ทํางาน

ในตําแหนงน้ีไดเปนอยางดี ในความรับผิดชอบของผูจัดการฝายขายที่สูง ตองบริหารจัดการทีมเพื่อให
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บรรลุเปาตามที่องคการต้ังไวน้ันแฝงไวดวยผลประโยชนตอบแทน หรือที่เรียกวา “คาคอมมิสช่ัน” 

(Zoltners, 2012) ซึ่งเปนเงินที่สวนใหญผูจัดการฝายขายจะไดรับจากองคการ เปนการสรางแรงจูงใจ

ใหผูจัดการฝายขายวางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคองคการ ดังน้ันผูหางานสวนใหญ

มักสมัครเขามาในตําแหนงฝายขายเพื่อหวังเงินคาคอมมิสช่ันซึ่งจํานวนไมนอยหากทํายอดถึง ซึ่งการ

จายคาคอมมิสช่ันเรียกอีกอยางวา การจายผลตอบแทนโดยเนน “ผลงาน” (สุชาย วัฒนตฤณากุล, 

2553) จะไดผลตอบแทนมาก นอยหรือไมไดเลยข้ึนอยูกับผลงานหรือยอดที่พนักงานทําไดน่ันเอง 

จากผลการสํารวจลาสุดของบริษัทแมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทยจํากัด ในฐานะบริษัท

จัดหางานช้ันนําและที่ปรึกษาดานแรงงาน ทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลแนวโนมของอาชีพมาแรง

ในป 2015 โดยวัดจากอุปสงคและอุปทาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน อัตราการเจริญเติบโต การจางงาน

ทั้งหมดในป 2014  คาจางเฉลี่ยคิดเปนช่ัวโมง และที่สําคัญที่สุดคือ “ผลตางระหวางความตองการ

ของบริษัทตางๆ ที่ลงประกาศรับสมัครงาน กับอัตราการจางงานจริงในแตละเดือน” น่ันคือจํานวน

อัตรางานที่กําลังตองการและขาดแคลนอยูในขณะน้ีน่ันเอง และมีผูสนใจอยากเขามาอยูในสายอาชีพ

เหลาน้ีเชนน้ี จนไดออกมาเปน 18 อาชีพที่มาแรงที่สุด ในป 2015 โดยแบงเปนงานที่จะตองมีใบ

ปริญญารับรอง ตองผานการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 9 อาชีพ ดังน้ี นักการขายและ

การตลาด นักพัฒนาซอฟตแวร พยาบาลวิชาชีพที่ผานสอบรับรองมาตรฐาน วิศวกรอุตสาหกรรม 

ผูดูแลเครือขายและระบบคอมพิวเตอร นักพัฒนาเว็บไซต การแพทยและผูจัดการบริการสุขภาพ นัก

กายภาพบําบัด และนักอรรถบําบัด ดวยเหตุน้ีงานวิจัยช้ินน้ีจึงมุงเนนไปที่ตําแหนงผูจัดการฝายขาย

เน่ืองจากเปนตําแหนงที่เปนที่ตองการของตลาดและเปนตําแหนงที่ทางผูหางานตองการเชนเดียวกัน 

อีกทั้งหลักเกณฑในการคัดเลือกผูสมัครในตําแหนงผูจัดการฝายขายยอมมีความแตกตางจากตําแหนง

อื่น การคัดเลือกผูสมัครเปนกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่คาดวาจะประสบความสําเร็จในงานมาก

ที่สุด เพื่อวาจางเขาทํางานจริง ซึ่งการตัดสินใจเลือกวาจางเกี่ยวของกับการทําใหเกิดความมั่นใจวา

งานสอดคลองกับทักษะ ความรู และความสามารถของผูสมัคร พรอมกับความพึงพอใจ ความสนใจ 

และบุคลิกภาพของผูสมัครดวย (ขจรศักด์ิ ศิริมัย, 2554) การคัดเลือกเกี่ยวของไปถึงสายการบังคับ

บัญชาวาผูที่ไดรับวาจางน้ันตองมีสายบังคับบัญชาเปนใคร การพิจารณาจึงอาศัยการสัมภาษณหลาย

ครั้งโดยบุคคลตางๆ จากหลายแผนกเพื่อรวมกันตัดสินใจ 

จากที่กลาวมาขางตน ไมวาจะเปนเรื่องของการสรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงาน

และการสื่อสารขณะสัมภาษณงานและความสําคัญของตําแหนงฝายขายจึงเปนที่มาของงานวิจัยน้ี

ภายใตช่ือเรื่อง กระบวนการสรางความนาเช่ือถือในการสัมภาษณงานผานการสื่อสารของผูถูก

สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด 

โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกออกเปน 2 สวนโดนในสวนแรก เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมตัวของ

ผูถูกสัมภาษณวามีการเตรียมตัวอยางไรบาง เพื่อสรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณ โดยกลุมตัวอยาง
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คือผูจะเขาสัมภาษณงาน ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึกกอนที่จะมีการสัมภาษณงานบจริงกับทาง

บริษัท และสวนที่สอง เพื่อศึกษาถึงกระบวนการในการสรางความนาเช่ือถือของผูถูกสัมภาษณ โดยใช

วิธีการสัมภาษณเชิงลกึกับผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน และทําการสัมภาษณเชิงลึก

กับผูที่มีอํานาจตัดสินใจในการรับผูจัดการฝายขายเขาทํางาน ผูวิจัยไดเลือกบริษัทโมเดิรนคาส 

อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด เปนสนามวิจัยเน่ืองจากเปนบริษัทช้ันนําเรื่องยายอมผมและ

เครื่องสําอาง ดําเนินการมากกวา 27 ป ภายใตช่ือผลิตภัณฑ DCASH, LIFEFORD PARIS, DCASH 

NEXT POWER เปนผลิตภัณฑ ยายอมผม ที่เขียนขอบตา (Eyeliner) และผลิตภัณฑประเภท

เครื่องสําอางอีกมากมายภายใตช่ือ LIFEFORD PARIS ซึ่งผลิตภัณฑเหลาน้ีไดนําออกจําหนายตาม

ตลาด 7-Eleven รานคาและหางสรรพสินคาช้ันนําทั่วไป  บริหารงานโดยคนไทยจนกระทั่งแบรนเปน

ที่รูจักกันในตลาด ซึ่งถือวาเปนบริษัทคนไทยที่ประสบความสําเร็จอยางมากในธุรกิจยายอมผมและ

เครื่องสําอาง ผูวิจัยไดพูดคุยกับผูบริหารบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด 

และพบวาจํานวนผูที่สนใจในตําแหนงผูจัดการฝายขายน้ันมีจํานวนสูงมากเชนกันเมื่อเทียบกลับ

จํานวนที่ตองการรับแตผูสมัครมาสมัครงานมักมีคุณสมบัติไมตรงตามที่อยากได และ 80% ตก

สัมภาษณ ซึ่งการทีมีจํานวนผูสนใจสมัครงานตําแหนงผูจัดการฝายขายมากน้ันเปนไปตามจํานวน

อัตราการวางที่สูงจึงทําใหมีการหางานสูง มีการแขงขันเพื่อใหไดงานสูง ผูวิจัยจึงตองการศึกษาใน

กระบวนการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายกับ

บริษัทช้ันนําดานเครื่องสําอางซึ่งเปนของคนไทย เพื่อเปนแนวทางใหกับผูที่หางานและตองไป

สัมภาษณงานวาควรมีการเตรียมตัวอยางไรเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนขณะสัมภาษณงาน และ

ฝายบุคคลสามารถนําไปปรับประยุกตใช เพื่อกําหนดคําถามในการสัมภาษณงานไดอีกดวย 

 

ปรัชญาเบ้ืองหลังในการวิจัย 

ปจจุบันผูวิจัยทํางานบริษัทเอกชนในตําแหนงผูจัดการฝายสรรหา มีหนาที่ในการดูแล

ลูกคา และสรรหาบุคลากรใหกับบริษัทลูกคาซึ่งมีหลากหลายธุรกิจ จากการที่ประเทศประสบปญหา

ทางดานเศรษฐกิจในชวงหลายปที่ผานทําใหผูวิจัยไดพูดคุยกับผูสมัครจํานวนมากถึงสาเหตุของการ

วางงาน ซึ่งสาเหตุหลักมี 2 อยางคือบริษัทเลิกจางเพราะจะปดกิจการ บริษัทมีนโยบาลลดขนาด

องคการจึงตองมีการเอาพนักงานออกสวนหน่ึง ทําใหมีผูวางงานเปนจํานวนมาก และในการสรรหา

บุคคลากรใหบริษัทลูกคาเริ่มประสบความยากลําบากเน่ืองจากมีผูสมัครจํานวนมากเกินไป หลายคน

อาจจะคิดวาผูสมัครย่ิงมากย่ิงดีย่ิงมีตัวเลือก แตปญหาที่ผูวิจัยประสบคือมีจํานวนผูสมัครงานมาก แต

จํานวนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เขียนประกาศในเว็บไซดน้ันมีจํานวนนอยมาก เกินปรากฏการณการ 

“หวานแหสมัครงาน” กลาวคือ ผูสมัครไมไดอานคุณสมบัติที่ทางผูประกาศตองหรืออาจจะคิดวา

สมัครไปทุกงานเด๋ียวคงมีบริษัทใดบริษัทหน่ึงเรียกไปสัมภาษณเอง ซึ่งที่กลาวมาคือปญหาแรกที่ผูวิจัย
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ประสบในสภาวการณปจจุบัน และอีกปญหาคือการที่ผูวิจัยไดผูสมัครที่ตรงตามคุณสมบัติที่อยากได

และไดเรียกมาสัมภาษณงานกับผูวิจัยเปนเบื้องตนแลวเกิดปรากฏการณ 2 อยางคือ ผูสมัครที่มา

สัมภาษณต่ืนเตนจนเกินเหตุเน่ืองจากขาดการเตรียมตัวหรือสาเหตุอื่นๆ ทําใหการสัมภาษณไมราบรื่น 

ผูวิจัยรูสึกไมไดขอเท็จจริงจากการสัมภาษณทําใหตัดสินใจเพื่อที่จะสงตอใหบริษัทลูกคาไมไดทั้งๆที่

ตามประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา รวมถึงบุคคลอางอิงดีทุกอยางแตขณะสัมภาษณผูสมัครทําไดไม

ดีจึงทําใหไมไดงาน และอีกปรากฏการณคือการที่ผูสมัครตอบคําถามทุกอยางดีจนเกินไป เสมือน

เตรียมการมาอยางดี ไมเปนธรรมชาติ คําตอบที่ไดจากผูสมัครเปรียบเสมือนออกมาจากหนังสือทฤษฎี 

ผูวิจยัไมรูสึกถึงความเปนตัวตนที่แทจริง ทั้งๆที่พยายามพลิกแพงคําถาม เพื่อลวงความเปนตัวตนที่

แทจริงออกมาแตก็ไมสามารถทําได จึงทําใหผูวิจัยไมสามารถสงผูสมัครเหลาน้ันไปยังบริษัทลูกคาเพื่อ

พิจารณาตอได  

จากที่ผูวิจัยบอกเลาประสบการณตรงในการสัมภาษณผูสมัครโดยตรงจึงเปนคําถามในใจ

ผูวิจัยมาโดยตลอดวาผูสัมภาษณเหลาน้ันที่ไมไดงานจะรูถึงความผิดพลาดในการตอบคําถามขณะ

สัมภาษณงานบางไหม และแทจริงแลวผูสมัครควรตอบคําถามอยางไรเพื่อสรางความนาเช่ือถือขณะ

สัมภาษณ รวมถึงแนวการตอบคําถามเพื่อความเปนธรรมชาติมากที่สุด ลําดับของการสนทนาควร

เปนไปอยางไร ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสัมภาษณงานโดยอาชีพสนับสนุนในการเตรียมตัวกอนสัมภาษณ

แตก็ไมควรมากจนเกินไป ถึงข้ันการตอบคําถามไมเปนธรรมชาติ ไมเปนตัวของตัวเอง เน่ืองจากการไม

เปนตัวของตัวเองจะสงผลตอการทํางานในอนาคต สงผลตอการเขากับวัฒนธรรมองคการ และจาก

ภาวะเศรษฐกิจทําใหมีการไลพนักงานออกจํานวนมาก ผูวิจัยเองไดสอบถามพูดคุยกับกลุมคนเหลาน้ัน 

ทําใหทราบการหางานในปจจุบันมาการแขงขันสูงเพื่อใหไดทํางานที่ดี ในบริษัทที่ดี มีสวัสดิการและ

คาตอบแทนสูง และตัวผูวิจัยเองน้ันอยากเห็นคนที่ตกงานเพราะถูกบริษัทนายจางไลออกไดรับโอกาส

ทํางานครั้ง ซึ่งทั้งหมดที่กลาวเปนแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยในครั้งน้ี เพื่อเปนประโยชนตอผูที่หา

งานและตองการทําการสัมภาษณงานใหดีที่สุด เพื่อเปนแนวทางในการสรางความนาเช่ือถือใหผู

สัมภาษณ และเพื่อใหมีโอกาสในการรับการวาจางงานจากบริษัทนายจาง  

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

การศึกษากระบวนการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานน้ัน ทําให

งานวิจัยน้ีครอบคลุมในเรื่องตางๆ ซึ่งผูวิจัยกําหนดเปนวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา วิธีการสนทนา การต้ังคําถาม ตลอดจนการยุติบท

สนทนาระหวางการสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณงานและผูสัมภาษณ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางความนาเช่ือและเทคนิคของผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรบัการ

คัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายขณะสัมภาษณงาน และศึกษาแนวทางการเตรียมตัว
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เพื่อสรางความนาเช่ือถือผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย

  

คําถามการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีกําหนดคําถามการวิจัย (Research questions) ไว 3 ขอซึ่งสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของงานวิจัย ดังน้ี  

 1. ผู ถูกสัมภาษณมีวิธีการหรือกระบวนการในการสรางความนาเช่ือถือใหแกผู

สัมภาษณอยางไร  เพื่อใหผูสัมภาษณรับเขาทํางาน  

 2. โครงสรางของการสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณเปนอยางไร มี

ปฏิสัมพันธกันอยางไร (Take Interaction) และในรูปแบบใด รวมถึงมีการโครงสรางประโยคอยางไร 

การเนนคําหรือความหนักเบาของนํ้าเสียงทําใหเกิดผลกระทบตอการสนทนาอยางไร การเวนวรรคคํา 

การหยุดในประโยคตางๆ ซึ่งเกิดข้ึนภายใตบริบทของการสัมภาษณงานในสถานที่ที่ถูกเตรียมไวเพื่อ

การสัมภาษณ 

 3. รูปแบบของความจริงที่ถูกสื่อสารออกมาภายใตบริบทของการสัมภาษณงาน ซึ่ง

รวมทั้งการวิเคราะหบทสนทนาและการสังเกตอากัปกิริยาที่แสดงออกมาเปนอยางไร 

 4. ภายใตบริบทการสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณมีวิธีการจัดการกับการตอบคําถาม

อยางไร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษากระบวนการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานของผูถูก

สัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด ผูวิจัย

กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

ขอบเขตกลุมผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลหลัก (key informant) หมายถึงบุคคลที่ใหขอมูลระหวางการสนทนา การ

สัมภาษณระดับลึกซึ่งในงานวิจัยน้ีไดแก ผูถูกสัมภาษณงานตําแหนงผูจัดการฝายขายและผูสัมภาษณ

งานจากบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินผลการสัมภาษณ

งานและมีอํานาจในการตัดสินใจรับผูจัดการฝายขายเขาทํางานในการสัมภาษณงานครั้งน้ี ผูวิจัยเลือก

ผูใหขอมูลหลักโดยยึดหลักการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) การเลือกผูใหขอมูลหลัก

เชนน้ีกําหนดกรอบในการเลือกอยางกวาง ๆ คือ ผูสมัครงานตําแหนงผูจัดการฝายขายที่มีคุณสมบัติ

เบื้องตนตรงตามเกณฑที่กําหนด ไดรับคัดเลือกเขาสูรอบการสัมภาษณงาน หนาที่ความรับผิดชอบของ

ตําแหนงผูจัดการฝายขายมีดังน้ี ดูแลยอดขายเพื่อใหเปนไปตามเปาที่ทางบ.ต้ังไว ดูแล บริหารจัดการ

ทีม ผลักดันใหทีมสามารถทํายอดได วางแผนการจัดการกําลังคนในทีม รวมถึงฝกฝนใหพนักงานในทีม
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มีความสามารถทางดานการขาย การตอรอง การดูแลลูกคา จัดทําราคาที่เหมาะสม คิดแผนธุรกิจที่

เหมาะสมกับลูกคาแตละราย จัดทํารายงานประจําอาทิตย เดือน ไตรมาส ป รวมถึงการจัดทํา

งบประมาณลวงหนาเพื่อการวางแผน ประสานงานกับฝายตางๆในบริษัทเพื่อการดําเนินงานที่ราบรื่น 

คุณสมบัติของผูสมัครที่ใชเปนเกณฑการคัดเลือกมีดังน้ี มีประสบการณในงานขายมาไมนอยกวา 7 ป 

ดํารงตําแหนงในระดับผูจัดการมาไมนอยกวา 2 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนไปในสาขา การ

จัดการ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และอื่นๆที่เกี่ยวของ มีสัญชาติไทย อายุประมาณ 33-40 ป มี

ทักษะในการตอรอง การเจรจา การดูแลรักษากลุมลูกคา  สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 

มีความเปนผูนํา สามารถบริหารจัดการทีมขายได  

ขอบเขตดานพื้นที่   

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เนนการศึกษาการสรางความนาเช่ือถือ

ขอผูถูกสัมภาษณตําแหนงงานผูจัดการฝายขายโดยถูกผูสัมภาษณหรือผูจัดการฝายบุคคลเปนผู

สัมภาษณ เปนการสัมภาษณงานของบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด เปน

บริษัทช้ันนําเรื่องยายอมผม ดําเนินการมากวา 27 ป ภายใตช่ือผลิตภัณฑ DCASH, LIFEFORD 

PARIS, DCASH NEXT POWER เปนผลิตภัณฑ ยายอมผม ที่เขียนขอบตา (Eyeliner) และผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องสําอางอีกมากมายภายใตช่ือ LIFEFORD PARIS เปนบริษัทช้ันนําของคนไทยในธุรกิจ

ความสวยความงาม 

งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงในข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งมุงเนนที่ข้ันตอนการ

สัมภาษณเทาน้ัน ไมเนนในสวนอื่นๆ เชนการเขียนประวัติในนาสนใจ การเขียนจดหมายสมัครงาน 

วิธีการหาตําแหนงงานวางที่เหมาะสม เปนตน ซึ่งผูที่นําไปใชควรมีการศึกษาข้ันตอนอื่นๆ ในการสรร

หาและคัดเลือกที่เหมาะสมตามบริบท 

กลุมผูใหขอมูลหลัก  

1. ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกเขาสูรอบสัมภาษณงานกับผูบริหาร 

   เปนผูสมัครงานที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนวามีคุณสมบัติจากใบสมัครตรงตามทีบ่รษัิท

ตองการ มีประสบการณทํางานมาไมตํ่ากวา 8 ป ดํารงตําแหนงในฝายขายมาไมตํ่ากวา 5 ป และหาก

อยูในธุรกิจความงามมากอนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ และผานการสัมภาษณเบื้องตนทาง

โทรศัพทโดยผูจัดการฝายบุคคล 

2. ผูสัมภาษณซึ่งมีอํานาจในการรับตําแหนงผูจัดการฝายขายเขาทํางาน 

   เปนผูสัมภาษณงานซึ่งมีอํานาจในการประเมินผลการคัดเลือกตําแหนงผูจัดการฝาย

ขาย และเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงผูจัดการฝายขาย 

กลุมผูใหขอมูลสนับสนุน 

กลุมผูใหขอมูลสนับสนุนไดแก ฝายบุคคลของบริษัท 
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ประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย 

ผูวิจัยจําแนกประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยครั้งน้ีออกเปน 2 สวน สวนแรกคือประโยชน

ตอองคการ และสวนที่สองคือประโยชนตอผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานในตําแหนงฝายขาย 

ประโยชนตอองคการ  

การสัมภาษณงานเปนสวนหน่ึงในงานฝายบุคคล เปนดานแรกในการรับคนเขาทํางาน 

และเปนข้ันตอนที่ทุกองคการพึงมี การรับพนักงานเขาทํางานจําเปนตองมีการสัมภาษณงานโดยบคุคล

และหัวหนางาน จากโครงสรางการสนทนาที่ไดในงานวิจัยน้ีชวยใหผูสัมภาษณงานสามารถกําหนดชวง

การสนทนาใหเหมาะสมกับผูถูกสัมภาษณได เชน ผูสัมภาษณเห็นวาควรเนนในชวงทดสอบและ

ประเมิน เน่ืองจากประวัติการทํางานคอนขางนอย การเนนในชวงทดสอบและประเมินเพื่อทดสอบ

ความรู ความสามารถในดานตางของผูถูกสัมภาษณเพื่อนํามาประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง

ตอไป การทราบโครงสรางการสนทนาชวยใหผูสัมภาษณสามารถกําหนดประเด็นในการต้ังคําถาม 

กําหนดชวงการสนทนา และการปดการสนทนาไดอยางเหมาะสม ในสวนของเทคนิคการสรางความ

นาเช่ือถือ การที่ผูสัมภาษณทราบถึงเทคนิคการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ ทาํ

ใหผูสัมภาษณรูทันผูถูกสัมภาษณงาน และสามารถกําหนดประเด็นในการถามไดมากข้ึน เพื่อสืบคน

ความสามารถ ทักษะ ที่แทจริงของผูถูกสัมภาษณงาน 

ประโยชนตอผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานในตําแหนงฝายขาย   

ความนาเช่ือถือเปนหน่ึงในคุณสมบัติที่พนักงานฝายขายจําเปนตองมี ดังน้ันการสราง

ความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงานเปนสิ่งที่จําเปน ผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานควรมีการนํา

เทคนิคทางดานการสื่อสารไปใช เชนเทคนิคการใหชุดของเหตุผล 3 ประการ (list-construction) 

และเทคนิคการเช่ือมโยงคําตอบเมื่อถูกถามคําถามทําลายความนาเช่ือ (discredit) การนําไปใชควรมี

การปรับประยุกตใหเหมาะสมกับธุรกิจขององคการ และระดับตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณ เพือ่การ

สรางนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนขณะสัมภาษณงาน การเตรียมตัวกอนสัมภาษณงานเปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน ผู

ที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานควรมีการเตรียมตัวในดานขอมูลสวนตัว ขอมูลบริษัท ขอมูลผู

สัมภาษณ การเตรียมแนวคําตอบ การเตรียมเครื่องแตงกายที่เหมาะสม 

การนําไปใชนําในทางปฏิบัติ 

ผลการวิจัยที่ไดมุงเนนที่ผูถูกสัมภาษณหรือผูหางานเปนหลัก เพื่อเปนเปนแนวทางในการ

เตรียมตัวเพื่อเขารับ การสรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณน้ันเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิง การสัมภาษณ

งานอาศัยการปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณงาน การสื่อสารไมไดเปนเพียงการ

สื่อสารผานคําพูดเพียงอยางเดียว ผูถูกสัมภาษณยังตองอาศัยกิริยา ทาทางเพื่อสื่อสารกับผูสัมภาษณ 

หรือที่เรียกวา วัจนะและอวัจนะภาษา ซึ่งในงานวิจัยน้ีมุงศึกษาที่ตําแหนงผูจัดการฝายขายในธุรกิจ

เครื่องสําอาง ผูที่นําไปใชอาจจะตองพิจารณาเพื่อเลือกนําไปใชในการสัมภาษณงานในตําแหนงที่เปน
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ตําแหนงฝายขาย หรือตําแหนงใกลเคียง ประเภทธุรกิจของบริษัทนายจางก็เชนเดียวกัน หากผูที่

นําไปใชอยูในตําแหนงอื่นอาจจะตองมีการปรับและประยุกตใชเพื่อความเหมาะสม นอกจากผูที่หา

งานหรือผูที่ถูกสัมภาษณงานแลว ฝายบุคคลหรือผูสัมภาษณยังสามารถนําไปศึกษาถึงกระบวนการ

สรางความนาเช่ือของผูถูกสัมภาษณขณะสัมภาษณเพื่อปรับแนวทางในการสัมภาษณเพื่อดึงความเปน

ตัวตนของผูถูกสัมภาษณออกมาใหไดมากที่สุด 

การตอยอดทางการวิจัย 

การศึกษาเรื่องกระบวนการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารของผูเขารับการ

สัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายของบริษัทโมเดรนคาส อินเตรเนช่ันแนล จํากัด การตอยอดใน

อนาคตควรเปนการศึกษากระบวนการสรางความนาเช่ือผานการสื่อสารในตําแหนงอื่นๆและธุรกิจอื่น 

เพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยน้ี วาในกระบวนการสรางความนาเช่ือถือในตําแหนงอื่นๆเปนเชนไร มี

ความเหมือน ตาง จากตําแหนงผูจัดการฝายขายอยางไร รวมถึงโครงสรางการสื่อสาร โครงสรางการ

สนทนามีความเหมือน ตาง อยางไร การสัมภาษณงานเปนเพียงสวนหน่ึงในข้ันตอนการคัดเลือก ซึ่งใน

กระบวนการเพื่อหาคนเขาทํางานน้ันเริ่มจากการสรรหาและคัดเลือก การตอยอดในอนาคตอาจเริ่ม

การกระบวนการสรรหา เชนวิธีการสรางความนาเช่ือโดยเริ่มจากการเขียนประวัติของผูสมัคร วิธีใน

สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การจัดทํา portfolio เพื่อนําเสนอผลงานโดยผานการสื่อสาร

จากตัวอักษร ซึ่งข้ันตอนเหลาน้ันจะชวยเพิ่มโอกาสใหผูที่หางานไดรับคัดเลือกเขาสัมภาษณ ซึ่งเปน

ดานแรกใหการหางาน 

การนําไปใชในมิติการจัดการ 

เปนแนวทางในการเรียนรูกระบวนการสรางความนาเช่ือถือการสื่อสารขณะสัมภาษณ

งานเพื่อใหผูที่หางานมีโอกาสในการรับการวาจางงานจากบริษัทนายจางสูงข้ึน ผูหางานในตําแหนง

ฝายขายควรศึกษาเพื่อนําไปพิจารณาตนเองเบื้องตนวาแทจริงแลวตัวผูที่หางานเหมาะสมกับตําแหนง

น้ีหรือไม มิติในการสรางความนาเช่ือถือน้ันประกอบไปดวย 4 มิติ คือ ความบูรณภาพและจริยธรรม 

(Integrity & Ethical) ความไววางใจ (Trust) บุคลิกภาพ (Character) และความรูความสามารถ 

(Knowledge) ถาผูที่หางานตําแหนงงานฝายขายมีคุณสมบัติไมครบถวน ควรทําอยางไร ควรพัฒนา

ตัวเองแลวสมัครงานอีกครั้งเมื่อพรอมหรือไม เพื่อไมเปนการเสียเวลาทั้งสองฝาย ถาคุณสมบัติไม

ครบถวนมีโอกาสในการตกสัมภาษณสูง หรือถามีคุณสมบัติครบถวน ควรมีวิธีในการสรางความ

นาเช่ือถืออยางไรใหเกิดข้ึนขณะสัมภาษณงานเพื่อใหไดรับการวาจางงาน ทั้งน้ีผูสมัครควรมีการ

พิจารณาความพรอมทางดานคุณสมบัติตนเองกอนเปนเบื้องตน 

เปนแนวทางใหผูที่หางานนําไปประยุกตใชเพื่อการสัมภาษณงานและเปนแนวทางให

องคการนําไปใชปรับปรุงวิธีการ และข้ันตอนในการสัมภาษณซึ่งองคการควรใหความสําคัญในข้ันตอน
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การสัมภาษณมากข้ึน รวมถึงการวิเคราะหบทสนทนา เปนการเพิ่มความรูในเรื่องการสื่อสารระหวาง

บุคคลในมิติของการสัมภาษณบุคลากรเขาทํางาน 

แผนการถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

เน่ืองจากผูวิจัยทํางานคลุกคลีอยูกับการสัมภาษณงาน คลุกคลีอยูกับผูสมัคร ผูหางาน ผู

วางงาน และหลายๆครั้งที่ผูวิจัยพบวาผูที่ถูกสัมภาษณน้ันขาดการเตรียมตัวที่เปนหลักการ และใน

บางครั้งผูถูกสัมภาษณมีการเตรียมตัวมาอยางดี แตเมื่อเขาหองสัมภาษณ ไดเกิดอาการประหมา กลัว

ผูสัมภาษณ จนไมสามารถควบคุมสติ จําสิ่งที่เตรียมมาไมได หลังจากงานวิจัยน้ีเสร็จสิ้นผูวิจัยมี

แนวทางในการถายทอดสูกลุมเปาหมายโดยเริ่มจากการจัดทําเปนแนวทางในการสัมภาษณงาน

ตําแหนงผูจัดการฝายขายแบบยอ เพื่อความสะดวกในการถายทอด และข้ันตอนตอไปคือการพูดคุย

กับผูบริหารบริษัทที่ผูวิจัยทํางานอยู เพื่อขออนุญาตถายทอดความรูที่ไดมาแกบุคคลอื่นที่ทํางานใน

ตําแหนงเดียวกันกับผูวิจัย เผื่อสงตอการถายทอดความรูไปสูผูที่หางานและผูวางงานอีกทอดหน่ึง 

รวมถึงตัวผูวิจัยจะทําการถายทอดแกผูที่หางานและผูวางงานเมื่อมีโอกาส 

 

บทสรุป 

งานวิจัยน้ีมีช่ือเรื่องวา “กระบวนการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ

งานของผูถูกสัมภาษณตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส 

จํากัด” โดยผูวิจัยมุงเนนคนหากระบวนการในการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ

งานในตําแหนงผูจัดการฝายขายในธุรกิจเครื่องสําอาง เน่ืองจากธุรกิจเครื่องเปนธุรกิจที่มีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงหลายปที่ผานมา และคนหันมาใหความสนทนาในเครื่องความสวย

ความงามมากข้ึน และสาเหตุที่เลือกตําแหนงผูจัดการฝายขายเน่ืองจากเปนตําแหนงที่เปนที่ตองการ

ในตลาดตลอดเวลา เปนตําแหนงที่องคการสวนใหญจําเปนตองมีและตองใหความสําคัญ เน่ืองจาก

เปนฝายที่นํารายไดเขามาสูองคการ จากสภาวการณปจจุบันที่มีการเพิ่มข้ึนของอัตราการวางงาน

สูงข้ึน อันเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจ จึงทําใหสงผลประทบตอหลายธุรกิจ ทําใหหลายๆบริษัทและ

หลายๆกิจการมีการปดตัว มีนโยบายในการลดกําลังคน ลดกําลังการผลิตเพื่อลดภาระคาใชจาย ทําให

มีกลุมคนจํานวนมากถูกนายจางไลออกอันเน่ืองจากสาเหตุดังกลาว ซึ่งในกลุมคนที่ถูกไลออกน้ันใชวา

จะเปนคนไรคุณภาพ กลุมคนที่ตกงานจึงมีการแขงขันกันอยางสูงเพื่อหางาน และในกลุมคนที่หางานมี

จํานวนไมนอยที่มีโอกาสไดเขารับการสัมภาษณงานจากองคการที่ย่ืนใบสมัครไป แตผลหลังจากการ

สัมภาษณกลับลมเหลวหรือไมไดรับการวางจางอันเน่ืองจากผูที่จะเขารับการสัมภาษณไมมีการเตรียม

ตัว หรือมีการเตรียมตัวที่ผิดวิธี ที่กลาวมาทั้งหมดเปนสาเหตุที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงมี

วิธีในการสรางความนาเช่ือถือโดยการสื่อสารขณะสัมภาษณงาน เพื่อเปนแนวทางใหผูที่กําลังจะ

สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายในธุรกิจเครื่องสําอางไดนําไปใชในการเตรียมตัวกอนที่จะมี
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สัมภาษณงานจริงกับทางผูสัมภาษณงาน รวมถึงผูที่กําลังจะสัมภาษณงานในตําแหนงอื่นในธุรกิจอื่น 

สามารถนําไปปรับ ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทการสัมภาษณงานไดอีกดวย ทั้งน้ี ผูวิจัยหวังวา

งานวิจัยช้ินน้ีจะเปนประโยชนแกผูที่กําลังจะสัมภาษณงานไมมากก็นอย และหวังเปนอยางย่ิงวาจะมี

ผูนําไปปรับ ประยุกตใชจนเกิดผลสําเร็จ ไดรับการวาจางจากบริษัทนายจางที่ใฝฝนไวไดจริง  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ
งานวิจัยนี้จําเปนตองอาศัยวิธีวิทยาทางสังคมศาสตร ที่เนนศึกษาการสื่อสารในลักษณะโตตอบของคู 
สนทนา วิธีวิทยาที่เหมาะสมในการวิจัยเรื่องนี้คือวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา 

หลักคิดประการหนึ่งของวิธีวิทยานี้ตอการใชแนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยคือผูวิจัยไมควร
ยึดแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพื่อนํามาใชวิเคราะหการสนทนาอยางเขมงวดเพราะในความจริง 
แลวผูวิจัยไมสามารถทราบไดอยางเฉพาะเจาะจงวาคูสนทนาจะพูดคุยเรื่องใดอยางไรก็ตามในงานวิจัย
นี้ก็ไมอาจละเลยแนวคิดและทฤษฎีบางอยางที่อาจจะเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้บางที่ผูวิจัยสามารถนาํมา 
เปนแนวทางในการศึกษาได แนวคิดและทฤษฎีเหลานี้ใชโดยเปนแนวทางใหผูวิจัยเขาใจบางประเด็น 
เชนวิธีการสรางความนาเชื่อถือผูวิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีเหลานี้ไปใชในการอภิปรายผลวาวิธีการสรา
งความนาเชื่อถือที่เกิดขึ้นในขอมูลการสนทนาสอดคลองกับสิ่งที่แนวคิดกลาวถึงมากนอยอยางไรเปน 
หลัก งานวิจัยนี้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีดังนี้

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก 

การบริหารทรัพยากรมนุษยการสรรหาและการคัดเลือก 

 โลกการแขงขันในยุคปจจุบันองคการตางๆมีการปรับตัว โดยเฉพาะในเรื่องการคัดสรรหา

บุคคลากรที่มีความสามารถเฉพาะใหแกองคการตองมีการคัดสรรใหคนที่มีความรู ความสามารถที่

เหมาะสมเฉพาะตําแหนงเพื่อใหไดคนที่ตองการเขามาทํางานในองคการ จากสถานการณขางตน ทํา

ใหบงบอกไดวาการบริหารจัดการองคการทั้งหลายตางตองตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่ตองเผชิญ 

รวมถึงความตองการที่จะมีการริเริ่มสิ่งใหมๆ ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของการ

ทํางานเชิงรุกเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน นอกจากน้ีการปรับเปลี่ยนอยาง

ตอเน่ืองในระดับมหภาค รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน ไดสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงตอองคการซึ่งทําให

หลายองคการจําเปนตองแสวงหาและมุงพัฒนาชุดของทักษะความสามารถใหมๆ ของคนทํางาน  ซึ่ง

สิ่งที่กลาวไปน้ีจะสงผลกระทบตอพื้นฐานการจัดการดานงบประมาณวิธีปฏิบัติและเทคนิคการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การสรางนโยบายการพิจารณาการใหคาตอบแทนและแนวปฏิบัติดานการบริหาร

ทั่วไปและการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ รวมถึงความเปนวิชาชีพของงานในสาขาน้ันๆดวย ดวยเหตุน้ี 

ทําใหแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคล หันมาสนใจกับเรื่องของทักษะและการจัดการคน (people-
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management skills) รวมถึงการสรรหาซึ่งในอดีตน้ันมักจะประสบปญหาการคัดสรรคนโดยเฉพาะ

อยางย่ิงงานในตําแหนงผูจัดการ ในงานศึกษาของ (Femandez-Araoz., Groysberg and Noohria, 

2009 ) ที่แสดงใหเห็นวาองคการทางธุรกิจตางๆมักผิดพลาดในการคัดสรรคนที่เขาทํางานซ้ําแลวซ้ํา

เลา ผลกระทบดังกลาวสงผลในหลายมิติ เชนกอใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพตามที่องคการ

คาดหวังไว โดยเฉพาะในตําแหนงผูบริหารหรือหัวหนางานที่มักจะมีคาจางที่คอนขางสูง ผูบริหารหรือ

ผูที่อยูในตําแหนงที่สูงมักจะถูกคาดหวังที่วาพวกเขาจะสามารถทํางานแกแกไขปญหาตางๆในองคการ

ไดอยางทันทวงที และพาองคการไปสูเปาหมายได แตก็พบวาความคาดหวังกลับไมเปนเชนน้ัน เน่ือง

วจากกระบวนการคัดสรรที่ผิดพลาด 

 คํานิยามของการสรรหาและคัดเลือก 

 ลูอิส อารโกเมส เมเจีย (Luis R.Gomez-Mejia) เดวิด บี บาลคิน (Devid B. Balkin) และ โร

เบิรท แอล คารด้ี (Robert  L Cardy) (n.d.) ไดใหความหมายของการคัดเลือกวาเปนกระบวนการ

คัดเลือกวาจะทําการวาจางหรือไมวาจาง โดยมีการกําหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการ

ปฏิบัติงาน สําหรับตําแหนงน้ันๆตามขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงาน และประเมินคุณสมบัติของ

ผูสมัครตามเกณฑดังกลาว นอกจากน้ีการตัดสินใจที่จะทํางานหรือไมยังเกี่ยวของกับผลการทดสอบที่

เกี่ยวของ และความประทับใจที่ผูสัมภาษณมีตอผูเขารับการสัมภาษณ 

 เวนเดล เฟรนซ (Wendell French, n.d.) ใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการวาการคัดเลือกเปน

กระบวนการตัดสินใจเลือกผูสมัครเพื่อเลือกผูสมัครที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับงานในมิติตางๆ การ

พิจารณานับต้ังแตสิ่งที่สามารถมองเห็นไดและเปนรูปธรรมวัดได เชน จํานวนปของประสบการณ ไป

จนถึงสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกและเปนคุณลักษณะสวนบุคคล เชน ภาวะความเปนผูนํา 

โดยใชเครื่องมือคัดเลือกที่เปนแบบทดสอบ การตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจสอบสุขภาพรางกาย รวม

ไปถึงการประเมินทัศนคติจากการสัมภาษณ 

 อาร เวน มอนด้ี (R. Wayne Mondy ) และโรเบิรต เอ็ม โน ( Robert M none) (n.d.) 

กลาววา การคัดเลือก เปนกระบวนการการคัดเลือกโดยพิจารณาจากกลุมผูสมัครจํานวนมากกวาหน่ึง

คน บุคคลใดจะมีความเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด วัตถุประสงคก็เพื่อจัดคนใหเหมาะสมกับ

ตําแหนงมากที่สุด กระบวนการคัดเลือกบุคคลจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะสงผลถึง

กระบวนการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การสงผลกระทบไปถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

อื่นๆ กลาวคือ ถาองคกรคัดเลือกบุคคลเขาทํางานที่มีความสามารถคอนขางตํ่าเขาทํางาน ฝาย

ฝกอบรมจะตองจัดทําโครงการฝกอบรมแบบเข็มขนรองรับเพื่อพัฒนาบุคคลเหลาน้ัน ในขณะเดียวกัน

หากอัตราคาตอบแทนขององคกรคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขององคกรอื่นประเภทเดียวกัน 

การดึงดูดใจพนักงานที่มีความสามารถสูงก็เปนไปไดยาก นอกจากน้ีการพรรณนาลักษณะงาน (job 
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description ) และขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน (job specification) เปนเรื่องที่จําเปนอยาง

ย่ิงเพื่อใหไดคนที่เหมาะสมกับงานและเหมาะสมแกองคการ  

 การสรรหาและคัดเลือกคือกระบวนการการคัดเลือกโดยพิจารณาจากกลุมผูสมคัรจาํนวน

มากกวาหน่ึงคน พิจารณาวาบุคคลใดจะมีความเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด วัตถุประสงคก็เพื่อจัด

คนใหเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด กระบวนการคัดเลือกบุคคลจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่

จะสงผลถึงกระบวนการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การสงผลกระทบไปถึงกระบวนการจัดการทรัพยากร

มนุษย กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลือกผูสมัครที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับงานในมิติตางๆ 

การพิจารณานับต้ังแตสิ่งที่สามารถมองเห็นไดและเปนรูปธรรมวัดได เชน จํานวนปของประสบการณ 

ไปจนถึงสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกและเปนคุณลักษณะสวนบุคคล เชน ภาวะความเปน

ผูนํา โดยใชเครื่องมือคัดเลือกที่เปนแบบทดสอบ การตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจสอบสุขภาพรางกาย 

รวมไปถึงการประเมินทัศนคติจากการสัมภาษณ 

 ดังน้ันการสรรหาและคัดเลือก ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นไดวา การสรรหาและคัดเลือก

คือกระบวนการการคัดเลือกโดยพิจารณาจากกลุมผูสมัครจํานวนมากกวาหน่ึงคน พิจารณาวาบุคคล

ใดจะมีความเหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุด วัตถุประสงคก็เพื่อจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงมาก

ที่สุด กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลือกผูสมัครที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับงานในมิติตางๆ 

การพิจารณานับต้ังแตสิ่งที่สามารถมองเห็นไดและเปนรูปธรรมวัดได รวมไปถึงการประเมินทัศนคติ

จากการสัมภาษณ 

 กรอบคิดในการสรรหาและคัดเลือก 

 คัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคการเปนข้ันตอนหน่ึงที่สําคัญเปนอยางมากองคการจะ

กาวหนาหรือเจริญเติบโตข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการทํางานของพนักงาน ในอดีตกระบวนทัศน

แบบเกาของการคัดสรรคัดเลือกเลือกบุคคลจะข้ึนอยูกับมโนทัศนหลัก การวางคนใหถูกกับงาน ซึ่ง

หากพิจารณาในแงมุมเฉพาะงานกับคนเทาน้ัน ซึ่งในมุมมองการคัดเลือกคนแบบใหมมีหลายปจจัยที่

นํามาพิจารณารวมปจจัยดังกลาวคือ ยุทธศาสตร พันธกิจ เปาหมายขององคการ ในบางครั้งถึงแมวา

คนคนน้ันจะมีคุณสมบัติมีความรูความสามารถแตบางครั้งอาจไมสามารถปฏิบัติงานในองคการน้ันๆได

เชนในกรณีที่บุคคลน้ันมีบุคลิกหรืออัตลักษณที่ขัดแยงกับวัฒนธรรมขององคกร เพราะฉะน้ันองคการ

หน่ึงๆจะบรรลุเปาหมายความสําเร็จไดน้ันจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่สอดคลอง

หรือเหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556) 

 วัตถุประสงคหลักของการสรรหาบุคลากร มิไดมีเพียงแคการสามารถจูงใจใหมีผูสมัคร

งานกับองคการเทาน้ัน แตควรเปนการที่องคการสามารถดึงดูดผูสมัครงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

สําหรับการปฏิบัติงานดวย กลาวคือผูสมัครงานเหลาน้ีควรจะมีทั้งความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(Ability) และแรงจูงใจ (motivation) ความสามารถในที่น้ีหมายถึง ความรู ทกัษะ และความสามารถ
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ที่เหมาะสมกับขอกําหนดเกี่ยวกับงาน (job requirements) สวนแรงจูงใจหมายถึงลักษณะความ

สนใจ และความปรารถนาของบุคคลที่สอดคลองกับลักษณะของงาน (job characteristics) เชน 

ความทาทายของงาน สวนแรงจูงใจหมายถึงบุคลิกภาพ ความสนใจ และความปรารถนาของบุคคลที่

สอดรับกับลักษณะของงาน เชน ความทาทายของงาน ความรับผิดชอบ เปนตน แรงจูงใจของบุคคล

จะเห็นไดจากการทุมเทพลังกายและพลังใจใหแกการทํางานอยางเต็มที่ แมวาบุคคลหน่ึงๆจะมี

ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน แตหากขาดแรงจูงใจแลว ก็ไมสามารถจะปฏิบัติงานใหไดผลดี ใน

ทํานองเดียวกัน บุคคลที่มีแตแรงจูงใจแตขาดความสามารถก็อาจทําใหเกิดผลเสียตอองคการไดเชนกนั  

 ทั้งน้ีไมเฉพาะองคการเทาน้ันที่เปนผูคัดสรรคนเขาทํางานทั้งน้ีบุคคลตางๆยังเปนผู

ตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกที่จะทํางานกับองคการใดองคการหน่ึง บุคคลที่มีอาชีพแตกตางกันมักจะมี

บุคลิกภาพที่แตกตางกันหรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงวาบุคคลมีความแตกตางกันจะเลือกประกอบอาชีพที่

แตกตางกันข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของบุคคลสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ เช้ือชาติ เพศ การศึกษา

ความถนัดและสติปญญาเปนตัวกําหนดอาชีพของบุคคลในขณะที่พัฒนาการดานจิ ตสังคม 

(psychosocial development) จะสงผลกระทบตอความสนใจดานอาชีพซึ่งจะไปกําหนดทางเลือก

ดานอาชีพของคนอีกทอดหน่ึงดังน้ันบุคคลแตละคนอาจมีความขัดแยงระหวางทางเลือกที่มีอยูกับ

อาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งหากพิจารณาตัดสินใจไดอยางแนนอนวาจะเลือกอาชีพอะไรก็จะนําไปสูการ

เลือกองคการที่จะทํางานดวยโดยจะนําขอมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจขณะน้ันลักษณะองคการและ

ความการและความปรารถนาสวนตัวเขามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจดวย ทั้งน้ีอาชีพฝายขาย จึง

เปนอาชีพประเภทหน่ึงที่ผูคนสวนมากเลือกที่จะมาทํางานทําใหเกิดการแขงขัน ดังน้ันผูเขารับการคัด

จึงเลือกจึงมีความพยามยามที่จะทําใหเกิดความนาเช่ือข้ึนในตัวบุคคลเพื่อที่จะทําใหเกิดความ

นาเช่ือถือดังกลาว ลักษณะสวนบุคคล (personal characteristics) หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพ 

แรงจูงใจ ทัศนคติ คานิยมหรือลักษณะทางจิตวิทยาอื่นๆ องคการตางๆจะมุงประเมินวาผูสมัครงานแต

ละคนมีลักษณะแตกตางกันอยางไร และมีความเหมาะสมตองานและองคการหรือไม โดยอาศัยวิธีการ

ตางๆ เชน การสัมภาษณ หรือการทดสอบบุคลิกภาพ เบื้องตน ผูเขารับการสัมภาษณงานจึงพยายาม

แสดงออกซึ่งความนาเช่ือถืออยางใหผูที่สัมภาษณไดเห็นวาผูเขารับการสัมภาษณงานดังกลาวมีความ

เหมาะและคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับงาน 

 เทคนิควิธีการการสรรหาท่ีทําใหองคการประสบผลสําเร็จในการสรรหาบุคคลท่ีตรง

ตําแหนง 

 การสรรหาทําไดหลากหลายวิธี การสัมภาษณงานเปนวิธีการหน่ึงที่องคการนิยมใชมาก

ที่สุดและองคการสวนใหญคิดวาการสัมภาษณงานเปนองคประกอบสําคัญมากที่สุดในการคัดเลือก

บุคคลเขาทํางาน ในขณะที่ ชูชัย สมิทธิไกร (2559) ไดพบวาการสัมภาษณงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเขา

ทํางานเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากที่สุดกลาวคือรอยละ 96.7 องคการเหลาน้ีใชการสัมภาษณ
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งานในพนักงานระดับปฏิบัติการในขณะการคัดเลือกคนสูงถึงรอย 89.9 ใชเพื่อการสัมภาษณงานเพื่อ

การคัดเลือกงานระดับหัวหนางาน ในขณะที่องคการสวนมาก หรือรอยละ 69.4 ผูบริหารระดับสูง ซึ่ง

จะเห็นวาเกือบทั้งหมด คือรอยละ 89.9 ใชวิธีดังกลาวในการคัดเลือกคนระดับหัวหนางาน 

เชนเดียวกันในงานวิจัยช้ินน้ี การสัมภาษณเปนกระบวนการข้ันตอนหน่ึงของการสัมภาษณงานของ

บริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัดซึ่งมีกระบวนการสัมภาษณงานเปนข้ันตอน

หน่ึงที่สําคัญมากขององคการ 

   Arvey and Campion (1982) ไดระบุวามีจากเหตุผลสามประการในการใชการ

สัมภาษณงาน คือ ประการแรก ผูสัมภาษณมักจะไมคอยไดรับรูขอมูลยอนกลับเปนรูปธรรมเกี่ยวกับ

ความถูกตองในการตัดสินใจของพวกเขา ดังน้ันการสัมภาษณจึงมีแนวโนมที่จะประเมินความถูกตอง

ในการตัดสินใจของตัวเองที่สูงกวาความเปนจริง ผลที่ตามมา ก็คือ ผูที่สัมภาษณมักเช่ือวาการ

สัมภาษณใหขอมูลที่มีนํ้าหนักเช่ือถือไดสําหรับการตัดสินใจจางงาน ประการที่สองคือองคการมักจะ

เห็นวาการสัมภาษณเปนวิธีการที่ดีกวาวิธีอื่นนอกจากน้ันผูสัมภาษณก็ยังมีความเช่ือวาตนเองเปนผู

สัมภาษณที่มีความสามารถ ดังน้ันจึงเปนการงายที่จะจัดการสัมภาษณข้ึนมาโดยอาศัยผูสัมภาษณ

ตัดสินใจในการวาจาง และประการที่สาม ชวงเวลาการสัมภาษณเปนโอกาสที่ดีที่จะขาย องคการ

ใหแกผูสมัครงาน กลาวคือองคการมีโอกาสที่จะประชาสัมพันธหรือแมแตการจูงใจใหผูสมัครตัดสิน

ทํางานกับองคการ ผูสัมภาษณสวนใหญกับไมไดประชาสัมพันธ แตกลับเนนการจับผิดมากกวา 

อยางไรก็ตามแนวทางการคัดสรรคนโดยใชแนวทางการสัมภาษณงานยังคงเปนที่นิยม โดยการใช

คําถามแบบกึ่งโครงสราง(Semi structured interview) และวิธีการแบบมีโครงสรางซึ่งในภาคสวน

ธุรกิจเรียกวา (Structured selection interview) การใชคําถามกึ่งโครงสรางและแบบมีโครงสราง

เชนน้ีจะทําใหผูสัมภาษณมีทิศทางในการสัมภาษณและสามารถเปรียบเทียบหรือเห็นขอแตกตางจาก

คําตอบของผูสมัครแตละคนจากขอคําถาม โดย (Wood and Panyne, 1999: 97-99 อางถึงใน 

มารดารัตน สุขสงา, ม.ป.ป.) ไดแบงคําถามแบบมีโครงสรางไวสามรูปแบบ คือ  

 รูปแบบแรก คือ Biographical Interview ในขณะ การสัมภาษณแบบน้ีเปนวิธีที่ทําการ

สัมภาษณจากขอมูลที่อยูในจดหมายสมัครงาน เพื่อใหทราบถึงประสบการณที่ผานมา เราถึงสาเหตุ

แรงจูงใจของการเปลี่ยนงานและความปรารถนาดานตางของผูสมัคร การจัดโครงสรางของการ

สัมภาษณแบบน้ี จะเรียงลําดับของการเกิดแตละเหตุการณซึ่งหากไมมีการวางโครงสรางสัมภาษณไว

อยางดี การสัมภาษณแนวทางดังกลาวจะกลายเปนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางทันที 

 รูปแบบที่สอง คือ Forward looking Interview วิธีการดังกลาวน้ีมุงเนนไปที่พฤติกรรม

ที่ผูสมัครนาจะกระทําโดยมีคําถามที่ใหผูสมัครยกเหตุการณที่เกี่ยวของกับงานหรือผูสัมภาษณยก

เหตุการณสมมุติข้ึนแลวสอบถามผูเขารับการสัมภาษณเมื่อตองเชิญหนากับเหตุการณเลาน้ัน หรือ

อาจจะถามถึงสถานการณที่ผูเขารับการสัมภาษณเคยเผชิญในตําแหนงเดียวกับที่เปดรับ ซึ่งบางครั้ง
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อาจเรียกการสัมภาษณในลักษณะน้ีวา situation based Interview วิธีการดังกลาวจะนําไปเช่ือมโยง

ของการสรรหาแบบ competency ไดดีกวา ผูสัมภาษณตองพยายามถามแบบเจาะลึกเพื่อใหทราบ

รายละเอียดของการกระทําและเหตุผลที่แทจริงของผูสมัครที่นําไปสูการกระทําดังกลาวและตองไมให

ผูตอบคําถามตอบในเชิงหลักการ ทฤษฎี หรือสมมุติฐาน เน่ืองจากตองการคําตอบที่เปนการกระทํา

ของผูสมัครรายน้ันจริงๆ  โดยผูทําการสัมภาษณจะตองเตรียมคําตอบไวในใจอยางนอยสามระดับ คือ 

คําตอบที่ดี คําตอบทั่วไป และคําตอบที่ไมดี การใชวิธีการสัมภาษณในแนวทางน้ีจะทําใหผูสัมภาษณ

ไดทดสอบความสามารถดาน  ทัศนะคติและวิธีคิดของผูเขารับการสัมภาษณอันเปนกระบวนการ

สําคัญอยางย่ิงที่กอเกิดความนาเช่ือถือของผูเขารับการสัมภาษณ 

 รูปแบบที่สาม คือ Backward looking interview หรือ Behavior base interview 

หรือ Backward looking  interviews สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549) เรียกการสัมภาษณแบบน้ีวา 

Behavioral event interview หรือ BEI ซึ่งการสัมภาษณวิธีการน้ีนาเช่ือถือที่สุดและสามารถทํานาย

ถึงอนาคตของการทํางานไดอยางแมนยําที่สุด ในวิธีการสัมภาษณแบบน้ีไดสนับสนุนใหมีการประเมิน

ผูสมัคร จาก competency แตละคําถามจะออกแบบมาใหแสดงถึงหลักฐานพฤติกรรมในอดีตที่เปน

เหตุการณจริงเกี่ยวกับผูสมัครซึ่งนับวาเปนกระบวนการคนหาความจริง คนหาความนาเช่ือถือของ

ผูสมัคร ซึ่งเปนการสัมภาษณที่มีประสิทธิภาพมากกวาการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางในขณะที่

เทคนิคดังกลาวน้ีจะปลอยใหผูเลาเลาประสบการณในการทํางานในสถานการณตางๆที่เคยประสบ

แนวคําถามในลักษณะดังกลาว เชน ขอใหคุณเลาเหตุการณที่คุณสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จใน

ระยะเวลาอันจํากัด หรือขอใหเลาสถานการณที่คุณเคยแกปญหาความขัดแยงในงานไดสําเร็จ คําตอบ

ที่ไดดังกลาวจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับดัชนีบงช้ีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับcompetencyในแตละตัว

เครื่องมือชนิดดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดข้ึนอยูกับทักษะและประสบการณของผูสัมภาษณที่มี

ทักษะสูง การกําหนดหัวขอคําถามที่จะใชสัมภาษณข้ึนอยูกับวาในตําแหนงงานน้ันๆ ตองมี

competency เรื่องใดบาง เชนในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงเนนที่จะคนหากระบวนการสรางความ

นาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย ดังน้ัน competency ที่

เกี่ยวของ เชน competency ดานการวางแผนการขาย การบริหารจัดการทีมเพื่อใหไดยอดขายตาม

เปาหมายที่องคการวางไว ความรูดานการขาย ความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อผลักดันยอดให

ไดตามเปาองคการ 

 การสัมภาษณ (selection interview) แบงเปน 5 ประเภท 1. การสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง (unstructured interview) การสัมภาษณแบบน้ีใหอิสระแกผูสัมภาษณ 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 ข้ัน คือ 1. การเตรียมการสัมภาษณ ผูสัมภาษณควรมี

การเตรียมคําถามตาง ๆ เอาไวกอน 2. การสรางสายสัมพันธ (creation of rapport) จะทําให

สัมพันธภาพระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณมีความไวใจ 3. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

(information exchange) เพื่อสรางบรรยากาศในการสัมภาษณ บางครั้งผูสัมภาษณตองการใหการ

สัมภาษณเปนการสื่อสารสองทาง (two-way communication) 4. การยุติการสัมภาษณ 

(termination) ผูสัมภาษณจะเปนฝายยุติการสัมภาษณอาจบอกวา เราคุยกันมาพอสมควร ผมขอถาม

คําถามสุดทาย 5. การประเมินผล (evaluation) หลังจากการสัมภาษณสิ้นสุดลง ผูสัมภาษณตอง

บันทึกผลทันที 4 การตรวจสอบภูมิหลัง (references and background check) ในข้ันน้ีจะพิจารณา

ตรวจสอบภูมิหลัง จากบริษัทเดิม หรือผูที่อางถึงในใบสมัคร ขอมูลการตรวจสอบภูมิหลังชวยยืนยัน

ความแนใจ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการไดดีข้ึน 5 การตรวจสุขภาพ (medical evaluation)ให

ผูสมัครตรวจสุขภาพในหนวยงานตางๆ ที่ทางองคการกําหนดให การตรวจสุขภาพน้ีชวยไมใหองคการ

มีปญหาภายหลังจาก การรับพนักงานเขา มาทํางานแลว เกิดภัยอันตรายถึงแกชีวิตเน่ืองจากสุขภาพ

เบื้องตน 6. การประชุมปรึกษาพิจารณา (conference) คณะกรรมการซึ่งประกอบดวย หัวหนา

หนวยงาน ผูคัดเลือกเละกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังพิจารณาตัดสินครั้งสุดทาย คณะกรรมการชุดน้ี

จะรวมกันอภิปรายความเหมาะสมในการตัดสินใจคัดเลือกใหบุคคลใดเขาทํางานในองคการ 7. การ

ตัดสินใจจาง (hiring decision)ดําเนินการบรรจุเปนพนักงานขององคการ ผูทํางานดานน้ีตองทําการ

ติดตามผลงานของตนเองในทุกครั้งจากผูนําผลงานของเราไปใช 

 ในขณะที่ Gatewood and Feiled (1998) ไดกําหนด การดําเนินการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามข้ันตอนดังตอไป ใชการสัมภาษณเพื่อประเมิน

คุณลักษณะผูสัมภาษณที่ทําไดดีเทาน้ัน แมวาการสัมภาษณจะเปนเครื่องบงช้ีวา สามารถประเมิน

คุณลักษณะของผูสัมภาษณไดในหลายๆ ดาน แตงานวิจัยบงช้ีวา การสัมภาษณที่มีประสิทธิภาพและ

แมนยําจะนําไปประเมินคุณลักษณะไดเพียงสองประการเทาน้ันคือ ประการแรก ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล (personal relations) เชน ความสามารถในการกับสังคม การทํางานรวมกับผูอื่น  

การใชการสื่อสารดวยวาจาอยางมีประสิทธิภาพ  ประการที่สอง ความเปนคนดี (good citizenship) 

การเปนที่พึ่งพาได ความรับผิดชอบตองานแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ เปนตน อยางไรก็ตาม

ถึงแมวาการสัมภาษณจะเปนเครื่องมือที่ชวยในการทดสอบความสามารถที่เกี่ยวกับงานแตควรใช

วิธีการอื่นๆรวมดวย ประการทีส่องน้ี ควรใชการสัมภาษณกึ่งโครงสรางหรือมีโครงสราง เพื่อใหมั่นใจ

วาจะมีเครื่องมือที่เปนมาตรฐานเดียวกันและมีความคงเสนคงวาในการเก็บขอมูลของผูสมัครแตละคน 
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ประการที่สามใชคําถามที่เกี่ยวของกับงาน (job-related questions) คําถามที่เหมาะสมที่สุดสุดคือ 

คําถามที่สามารถสืบคนขอมูลที่ เกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถของผูสมัครงาน รวมทั้ง

ประสบการณในการทํางานและการฝกอบรมและศึกษาที่เกี่ยวของกับงาน ประการที่สี่ การใหคะแนน

ที่เปนมาตรฐาน ผูสัมภาษณควรจะมีแบบฟอรมการใหคะแนนและแนวทางที่เปนมาตรฐานสําหรับทุก

คน ประการที่หา ในการสัมภาษณควรทําการสัมภาษณเปนทีมหรือในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมอบ

ใหผูใดผูหน่ึงเปนประธาน สวนกรรมการผลัดกันเปนผูถาม หลังจากที่กรรมการแตละคนไดกรอกแบบ

ประเมินแลวควรมีการอภิปรายกัน ควรมีการเตรียมคําถามไวอยางหลากหลายสําหรับการประเมิน

คุณสมบัติในแตละดาน ซึ่งจะทําใหการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวผูสมัครที่มีความเที่ยงตรงมากข้ึน 

 ในงานวิจัยน้ี การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางคือการสัมภาษณที่มีการจัดเตรียมคําถามไว

แลวแตคําถามจะเปนไปในลักษณะกวางๆ ผูวิจัยมุงเนนที่จะวิเคราะหความหมายที่เกิดข้ึนจากบท

สนทนาเปนหลักความหมายดังกลาวจะเปนเครื่องมือนําพาไปสูการคนหาวาผูเขารับการสัมภาษณมี

รูปแบบการสรางความนาเช่ือถือจากการสนทนาไดอยางไรซึ่งการใชวิธีวิทยาดังกลาวจึงเปนเครื่องมือ

ในการคนหากระบวนการสรางความนาเช่ือถือดังกลาวทั้งน้ีผูเขียนจะปรับประยุกตแนวทางบาง

ประการของการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured selection interview) มาปรับใชใหเปนการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่เนนการต้ังคําถามจากคําตอบของผูสมัครดังที่ไดกลาวไปแลว และมีการ

ตะลอมถามเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากที่สุด นอกจากคําถามกึ่งโครงสรางแลวงานวิจัยน้ียังใชคําถาม

แบบไมมีโครงสรางเพื่อที่ผูวิจัยสามารถเจาะคําถามหาขอมูลอยางไมจํากัด 

 ขอผิดพลาดของการสรรหาจากการคัดสรรโดยใชวิธีการสัมภาษณงาน 

 ถึงแมวาการสัมภาษณจะเปนวิธีการหน่ึงที่คนหาความจริงที่ถูกประกอบสรางข้ึนของผู

เขารับการสัมภาษณดังกลาวจะเปนวิธีการหน่ึงที่องคการธุรกิจนิยมใชดังที่ไดกลาวไปแลวแตบอยครั้ง 

มักจะมีความผิดพลาดและความโนมเอียงที่ไมเปนธรรม จากสาเหตุหลายประการ ดังตอไปน้ี  

(Heneman and  Heneman ,1994, อางถึงในชูชัย สมิทธิไกร, ม.ป.ป.) ไดระบุวา วาการสัมภาษณ

แบบด้ังเดิมกอใหเกิดความลมเหลวและขาดประสิทธิภาพในการคัดสรรคนรวมถึงขาดความแมนยํา

และเที่ยงตรงเน่ืองจากสาเหตุ ประการแรกคือการสัมภาษณขาดการวางแผนลวงหนา อาทิเชน การ

ขาดการเตรียมการคําถามที่สอดคลองกับตําแหนงน้ันๆ ในตําแหนงฝายขายผูสัมภาษณควรจะมีการ

เตรียมแนวคําถามที่สอดคลองเชน คําถามเกี่ยวกับทักษะที่เกี่ยวของกับบทบาทดานฝายขายผลิตภัณฑ

เสริมความงาม ความสามารถในการเจราจากับลูกคา การสื่อสารกับลูกคา ความสามารถในการ

บริหารเวลาเน่ืองจากตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงที่ตองบริหารเวลาของลูกทีม มีทักษะติดตอ

ประสานงานหรือเจราจาในเชิงธุรกิจ การควบคุมอารมณ ความสามารถในเชิงความเปนผูนําและ

บริหารในทีมโดยเฉพาะบริบทหรือองคการในเชิงธุรกิจที่ตองมีการทํายอดขายและกําไรใหเกิดข้ึนแก

องคการหรือบริษัท ประการที่สองใชเวลาสําหรับการสัมภาษณนอยโดยประมาณจะอยูที่ 10-15 นาที 
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ซึ่งเวลาที่นอยดังกลาวสงผลใหการสัมภาษณที่ไมคลอบคลุมทําใหเกิดปรากฏการณผูสัมภาษณเห็น

เพียงฉากหนาของปรากฏการณภูเขานํ้าแข็งที่ผูสัมภาษณจะเห็นเฉพาะยอดภูเขาที่โผลพนนํ้า แตไม

เห็นความจริงที่ซอนอยูใตนํ้า ขอมูลที่ไดจากการใชเวลาที่สั้นดังกลาวสงผลตอการวิเคราะหที่ไมลึกซึ้ง

และผิดพลาดดังกลาว อาจนํามาสูการคัดเลือกคนที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ทํางาน ประการที่สามผู

สัมภาษณต้ังคําถามอยางไรจุดหมายหรือต้ังคําถามโดยไมมีโครงสราง คําถามเหลาน้ีมักไมเกี่ยวของกับ

ตําแหนงสัมภาษณ เชน สัมภาษณงานตําแหนงผูจัดการฝายขายแตถามผูเขารับการสัมภาษณวา เขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา Java ไดหรือไม เปนตน ประการที่สี่ ผูสัมภาษณใชคําถามที่

คลุมเครือ โดยไมทราบจุดประสงคแนชัด ประการที่หา ใชคําถามที่มีลักษณะการคาดเดามากเกินไป 

เชน คุณคิดวาคุณจะเปนอยางไรในสิบปขางหนา ประการที่หก ผูสัมภาษณขาดการเตรียมตัว เชน ลืม

อานขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานและคุณสมบัติที่จําเปนของผูของผูปฏิบัติงานในตําแหนงน้ันๆรวมถึง

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และประการสุดทายผูที่สัมภาษณประเมินและสรุปคุณสมบัติของผูสมัครงาน

อยางเรงดวนเกินไปเชน สรุปภาพในไมกี่นาทีหลังการสัมภาษณ 

 จากขอแนวคิดปริทัศนดังกลาวการวิเคราะหการสนทนาจึงเปนเครื่องมือหน่ึงที่จะชวย

ตรวจทานขอผิดพลาดดังกลาวอยางละเอียด โดยการศึกษาบทสัมภาษณงานดังกลาวอยางละเอียด

เน่ืองจากสามารถที่จะกระทําซ้ําไปซ้ํามาได อันจะนํามาสูการวิเคราะหกระบวนการสรางความนาเช่ือ

ผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย กระบวนทัศนในการมองของผูวิจัยจะ

ไมไดพุงเปาที่การจับผิดผูเขาสัมภาษณแตจะพิจารณาถึงกระบวนการกอรูปของความนาเช่ือถือและ

เทคนิคที่ผูเขารับการสัมภาษณสรางข้ึนซึ่งจะมีผลตอขอเสนอแนะแกองคการธุรกิจในบทตอๆไปเพือ่ให

ฝายทรัพยากรบุคคลหรือผูที่ทําการสัมภาษณไดกับไปเปนขอมูลเพื่อกอใหเกิดการวางแผนในการ

สัมภาษณงานในอนาคตที่มีประสิทธิภาพและเกิดกระบวนการคัดสรรบุคคลใหตรงตามเปาประสงค

ขององคการและเหมาะสมกับตําแหนงงานน้ันๆมากที่สุด 

 ปญหาในการสรรหาบุคคลคนเขาทํางานในองคการ กระบวนการการสรรหาท่ี

ผิดพลาด 

 ไดกลาวไปแลววาการสรรหาและการคัดสรรบุคคลเขาทํางานเปนภารกิจหน่ึงที่องคการ

ตองใหความสําคัญเพราะหากกระบวนการของการคัดสรรบุคคลเกิดความผิดพลาดข้ึนมาองคการตอง

เสียทั้งทรัพยากรในดานเวลา การเงิน ดังเชน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550: 34-37 อางถึงใน  

มารดารัตน สุขสงา, ม.ป.ป.) ไดสรุปวา ความลมเหลวในการสรรหาบุคคลากรเกิดข้ึนกับองคการ โดย

องคการเหลาน้ันมักไมมีวิธีการหรือเครื่องมือมาตรฐานในการคัดเลือกผูสมัคร หรืออาจเกิดจากผูที่

เกี่ยวของในเรื่องของการคัดเลือกพนักงานใหมขององคการขาดความรูความเขาใจหรือความเช่ียวชาญ 

ในเรื่องของการคัดสรร ทําใหกระบวนการขาดความแมนยํา ความเที่ยงตรง และความนาเช่ือถือ ซึ่ง

กอใหเกิดความผิดพลาดไดในสองกรณี ประการแรก การตัดสินใจปฏิเสธที่ผิดพลาด หมายถึง การ



24 
 

 
 

ปฏิเสธที่จะรับผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องคการตองการ และสามารถทํางานในตําแหนงงานที่องคการ

รับสมัครได ซึ่งทําใหเสียโอกาสที่จะไดบุคลากรที่ดี ประการที่สอง การตัดสินใจที่ผิดพลาด หมายถึง 

การตัดสินใจรับผูสมัครที่ไมมีความสามารถในการทํางานในตําแหนงที่องคการรับสมัครเขามาเปน

พนักงานพนักงานเหลาน้ีทําใหองคการตองแบกรับภาระมากมายในการฝกอบรมและสอนงานเพราะ

ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามที่องคการและทายที่สุดชะตากรรมของพนักงานเหลาน้ันมักจบลงดวยการ

ไมผานการทดลองงาน อาจกลาวไดวา  สาเหตุของความลมเหลวของการคัดเลือกคัดสรรคนเขา

ทํางานดังตอไปน้ี 

 สาเหตุที่หน่ึง คือ ความเรงรีบในการสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งการขาดการเตรียมตัวที่

ดีแมในเรื่องที่ทราบลวงหนา เชน ไมมีการเตรียมการเพื่อวาจางผูบริหารใหม เพื่อทดแทนคนที่ลาออก 

หรือกําลังจะเกษียณอายุ เปนตน (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2550) 

 สาเหตุที่สอง คือ ใชการสัมภาษณเพียงอยางเดียวในการประเมินผูสมัครโดยไมมี

เครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆประกอบการประเมินและพิจารณาตัดสินใจเลือกผูสมัครอยางรอบดาน 

 สาเหตุที่สาม คือ ใชปจจัยอื่นที่ไมใชผลการปฏิบัติงานของผูสมัครมาเปนเกณฑในการ

คัดเลือก เชน ใหความสําคัญกับการชอบหรือความรูสึกสวนตัวของผูสัมภาษณในการประเมินผูสมัคร

ทําใหมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติที่ผูสัมภาษณตองการ มากกวาคุณสมบัติที่

องคการตองการและจําเปนตองมีในตําแหนงน้ันๆ 

 สาเหตุที่สี่ คือ ผูเลือกกับผูใชงาน เปนคนละคน กลาวคือผูบริหารระดับสูงของบาง

องคการจะเปนผูตัดสินใจเลือก 

 ในขณะที่ มารดารัตน สุขสงา (2554) ไดสรุปความเช่ือผิดๆที่มักเกิดข้ึนในกระบวนการ

ของการสรรหาคัดเลือกบุคคล ดังน้ี  

 ประการแรก คือ เช่ือขอมูลของผูสมัครเพราะขาดเกณฑที่ชัดเจนในการประเมินผูสมัคร

แตละราย เน่ืองจากผูสมัครบางสวนมีการปรับแตงประวัติการทํางานใหสอดคลองกับตําแหนงที่สมัคร

มากที่สุด ทั้งน้ีคุณสมบัติตางๆที่ปรับแตงข้ึนอาจเปนความสามารถที่แทจริงเพียง 50% เทาน้ัน โดยที่

ผูสมัครเหลาน้ีมักจะเปนผูที่มีความเช่ียวชาญในการสัมภาษณงานเพราะมีประสบการณในการเปลี่ยน

งานบอย จึงสามารถตอบคําถามตางๆ ไดเปนอยางดีเย่ียมในการนําเสนอตัวเอง นอกจากน้ีคําถามที่ใช

ในการสัมภาษณสวนใหญมักมุงเนนใหผูสมัครเลาหรืออธิบายถึงประสบการณที่ผานมา ซึ่งเปนคําถาม

ที่ผูสมัครสวนใหญเตรียมคําถามเชิงบวกของตัวเองไวแลวลวงหนาซึ่งคําตอบที่ไดรับจะเปนขอมูลที่

ผูสมัครพยายามขายขอดีหรือจุดเดนของตัวเองมากกวาการใหขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาเพื่อใหตน

ไดแสดกงใหผูสัมภาษณเห็นถึงขอดีสวนใหญและตัดสินจับหรือปฏิเสธจากขอมูลเหลาน้ี โดยไมมี

มาตรฐานในการประเมินผูสมัครแตละราย 
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 ประการที่สอง คือ เช่ือถือในบุคคลอางอิงมากเกินไปการตรวจสอบขอมูลของผูสมัครจาก

บุคคลอางอิงมักเปนข้ันตอนสุดทายของการคัดเลือกพนักงานใหมเมื่อผูสมัครสามารถผานข้ันตอน

ตางๆในกระบวนการคัดสรรมาจนถึงข้ันตอนน้ีแลวแสดงวาองคการมีแนวโนมที่จะรับสมัครรายน้ันแลว 

การที่ขอขอมูลจากบุคคลอางอิงองคการก็เพียงหวังสิ่งที่ตนเองเช่ือและไดตัดสินใจคัดเลือกบุคคลน้ัน

แลว และพรอมที่จะเช่ือขอมูลเหลาน้ันในทันทีในขณะเดียวกันบุคคลอางอิงยอมเปนบุคคลที่สนิทสนม

กับผูสมัครอยูแลวเพราะฉะน้ันบุคคลอางอิงเหลาน้ัน สวนใหญจึงไมคอยที่จะใหขอมูลเชิงลบของ

ผูสมัคร เน่ืองจากตองการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลอางอิงและตัวผูสมัครไว ดังน้ันความ

ลมเหลวในกระบวนการจางงานจึงเกิดข้ึนบอยๆ ถึงแมวาองคการหรือบริษัทที่เปนผูวาจางจะไดทาํการ

ตรวจสอบจากบุคคลอางอิงแลวก็ตาม 

 ประการที่สาม คือ การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางคําถาม เปนการสัมภาษณที่ผู

สัมภาษณใชวิธีคุยกับผูสมัครไปเรื่อยๆ คําถามที่ผูสมัครแตละรายอาจแตกตางหรือเหมือนกันก็ได 

คําถามที่ใชเปนทั้งคําถามปลายเปดและปลายปด การสัมภาษณในลักษณะน้ีเรียกวา การสัมภาษณ

แบบไมมีโครงสรางคําถาม (Unstructured Interview) ถือวารูปแบบการสัมภาษณที่แฝงอคติของผู

สัมภาษณมากที่สุด อีกทั้งยังเปนรูปแบบการคัดเลือกบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํ่า

ที่สุด ทั้งน้ีเพราะผูสัมภาษณมักใชเกณฑความชอบหรือความประทับใจสวนตัวในการรับสมัครโดยจะ

ใชการตอบคําถามที่ตรงใจผูสัมภาษณเปนเกณฑและหากผูสมัครคนใดมีคุณสมบัติลักษณะหรือ

ประสบการณตางๆ คลายคลึงกับผูสัมภาษณ ผูสัมภาษณก็จะเกิดความประทับใจและเห็นวาผูสมัคร

รายน้ันเปนผูที่เหมาะสม 

 ประการที่สี่ คือ การละเลยปจจัยดานความสําเร็จของผลงาน และ competency ที่

สําคัญองคการสวนใหญมักจะพิจารณารับพนักงานจากคุณสมบัติที่มองเห็นไดงายหรือที่เรียกวา Hard 

Deta เชนช่ือเสียงขององคการที่ผูสมัครเคยรวมงาน ประสบการณหรือระดับของการศึกษา หรือ IQ 

มากกวาขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของงานและความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง

งานที่องคการกําลังเปดรับรวมถึงความฉลาดทางอารมณของผูสมัคร  

 

แนวคิดกระบวนการสรางความนาเชื่อถือ (Credibility) และการสรางตัวตนเพ่ือสรางความ

นาเชื่อถือของผูเขารับการสัมภาษณ 

 เมื่อผูเขารับการสัมภาษณงานตองเผชิญหนากับผูสัมภาษณพวกเขามีวิธีการแสดงออก

หรือสื่อสารอยางไรใหเกิดความนาเช่ือถือในงานวิจัยครั้งน้ีไมไดศึกษาไมไดไมไดมุงเนนที่จะทราบ

เน้ือหาของการสนทนาหากแตมุงเนนศึกษาบริบทโครงสรางของ การสรางความนาเช่ือถือวามีรูปแบบ

(pattern) และผูรับการสัมภาษณมีกลวิธีกระบวนการประกอบสรางอยางไรใหเกิดความนาเช่ือถือ

มูลเหตุของการศึกษาประการหน่ึงที่ศึกษาเรื่องกระบวนการสรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงาน
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ของผูจัดการฝายขาย เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือตอผูสัมภาษณหรือฝายทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนให

ผูเขารับการสัมภาษณเหลาน้ีไดอธิบายตัวตน เชน การอธิบายอัตชีวประวัติของตนเอง เชนภูมิหลัง

ครอบครัว การศึกษาที่มีผลตอการทํางาน ประวัติการทํางานเปนตน การวิเคราะหขอมูลเหลาน้ี

สะทอนใหเห็นการประกอบสรางดังกลาว 

 การประกอบสรางดังกลาวมีสวนระหวางประกอบระหวางปจเจกบุคคลและสังคมเปนผู

กําหนดข้ึนดังที่ กูบาและลินคอรน Guba and Lincoln (1994: 108-117) ไดอธิบายวา ความจริง

เปนเรื่องลักษณะเฉพาะของปจเจก ที่เกี่ยวพันเปนเรื่องของทองถ่ินน้ันๆไมมีความเปนลักษณะสากล 

ซึ่งอาจตามคําของกูบาและลินคอรนใหลึกกวาน้ันวา เปนการประกอบสรางของบุคคลดังกลาวข้ึนอยู

กับบริบทน้ันๆ เชน การที่ผูเขารับการสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายผูเขารับการสัมภาษณ

ยอมสรางตัวตนข้ึนมาในรูปแบบลักษณะดังกลาว คือเปนนักขายและนักจัดการมืออาชีพ อาจกลาวได

วาวิธีวิทยาที่เขาถึงความจริงที่ผูวิจัยเช่ือวาไดถูกสรางข้ึนผานกระบวนการของการตอรองปรับเปลี่ยน

การสรางรูปแบบผานการสนทนาหรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนจากการสนทนาซึ่ง

การศึกษาดังกลาวไมไดมุงเนนตอมโนทัศนที่วาความจริงดํารงอยูหรืออาจจะเรียกไดวาวิธีวิทยา

ดังกลาวแตกตางจากวิธีวิทยาที่อยูในรูปของการต้ังสมมุติฐานการกําหนดตัวแปรลงไปในการศึกษาวิจยั 

แตจะมุงเนนหาความจริงที่เกิดข้ึน  ในการการประกอบสรางทางสังคม (Social construction of 

reality) ในวิธีวิทยาดังกลาวอะไรคือสิ่งที่เรียกวาเปนความเปนจริงทางสังคมแตความจริงลวนเปนสิ่งที่

ประกอบสรางข้ึน (construct) ในขณะเดียวกัน โลลอง บารตเรียกสิ่งเหลาน้ีวา มายาคติ ในงานเรื่อง

ภาพถายผูแทน โลลอง บารตนําเสนอวา ชัยชนะไมไดวัดผลเพียงแตนโยบายของพรรคการเมือง

เทาน้ันที่เปนสวนในการตัดสินใจ แตยังประกอบดวยการสรางมายาคติ โดยผานการสรางลักษณะทาง

กายที่กอรูปปรากฏในฉากภายนอกที่แสดงออกมาเปนบุคลิกภาพ การแตงกาย อากัปกิริยา 

นักการเมืองใชการกอรูปของมายาคติดังกลาว ใหการสื่อถึงอัตลักษณของตนเอง เชน การใชภาพถาย

ในการหาเสียง ที่มีครอบครัวรวมอยูดวยซึ่งบงบอกถึงการเปนคนจิตใจดีรักครอบครัว หรือการใช

ภาพถายที่หรี่ตาลงขางหน่ึงซึ่งแสดงใหเห็นถึงสายตาที่หลักแหลมเปยมดวยพลัง ทั้งน้ีการประกอบ

สรางอัตลักษณดังกลาวบุคคลพยายามที่จะแสดงออกใหเห็นถึงซึ่งความนาเช่ือถือไมดานใดก็ดานหน่ึง

สิ่งเหลาน้ีลวนเกิดข้ึนจากการประกอบสรางทางสังคมเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือของบุคคลในขณะที่

ความนาเช่ือในตําแหนงผูจัดการฝายขายโดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความงาม ทั้งน้ีการ

คนหาอัตลักษณดังกลาวบุคคลยอมสรางภาพลักษณเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือหรือความประทับใจ  

 ผูถูกสัมภาษณมีการเตรียมตัวกอนการสัมภาษณหรือไม การเตรียมขอมูลหรือเตรียม

บทบาทที่รับผิดชอบในตําแหนงน้ันๆนัยวาเปนการประกอบสรางของผูเขารับการสัมภาษณเพื่อเปน

การตอบคําถามใหถูกใจผูสัมภาษณมากที่สุด สรุปไดคือความนาเช่ือถือของบุคคลเกิดจาการสราง

ภาพลักษณที่ดีในขณะที่ใหสัมภาษณ เพื่อใหผูสัมภาษณเกิดภาพในใจหรือความประทับใจหรือความ
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นิยม หรือความรูสึกตอบุคคลน้ันๆ ซึ่งเปนผลจากการเปดรับและเขาใจตอภาพที่เห็น โดยภาพที่เห็น

น้ันอาจเกิดจากการปรุงแตงหรือสภาพความเปนจริงที่ เห็นก็ได เพราะวาภาพลักษณน้ันไมใช

ขอเท็จจริง ซึ่งอาจเกิดจากการปรุงแตงข้ึนหรือสรางมายาคติ ทั้งน้ีภาพลักษณเปนเรื่องของการรับรู

ของปจเจกบุคคลที่เอาความรูสึกสวนตัวไปตัดสินดวยภาวการณในเชิงปจเจกดังกลาว ความจริงความ

เท็จอาจปะปนกันอยู 

 แนวคิดการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับการสรางความนาเชื่อถือของผูเขารับการสัมภาษณ 

 การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต มนุษยจําเปนตองติดตอสื่อสารกันอยู

ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงนอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ

มนุษย การสื่อสารมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยมาก การสื่อสารมีความสําคัญอยางย่ิง

ในปจจุบัน การสื่อสารมีประโยชนทั้งในแงบุคคลและสังคม การสื่อสารทําใหคนมีความรูและโลกทัศน

ที่กวางขวางข้ึน การสื่อสารเปนกระบวนการที่ทําใหสังคม เจริญกาวหนาอยางไมหยุดย้ัง ทําใหมนุษย

สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู และรับรูวัฒนธรรมของตนเองและสังคมได การสื่อสารเปนปจจัย

สําคัญในการพัฒนาประเทศ สรางสรรคความเจริญกาวหนาแกชุมชน และสังคมในทุกดาน ซึ่งใน

งานวิจัยน้ีเนนไปที่การสื่อสารในระดับบุคคล ภายใตบริบทการสัมภาษณงานเพื่อสรางความนาเช่ือแก

ผูสัมภาษณงาน  

 ความหมายของการสื่อสาร 

 คําวา “การสื่อสาร (communications)” มีที่มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา 

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

จะชวยใหการสื่อสารสัมฤทธ์ิผล เฉกเชนเดียวกับงานวิจัยช้ินน้ี ผูถูกสัมภาษณงานตองการถายทอด

ขอมูล ตองการสงสารดวยวิธีตางๆไมวาจะเปนการถายทอดขอมูลผานคําพูด การถายทอดขอมูลผาน

ภาษากาย การถายทอดขอมูลผานใบสมัคร เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนขณะสัมภาษณ ผู

สัมภาษณคือคูสื่อสาร เพื่อใหเกิดการรับรูที่ตรงกัน รวมกัน เชน ความปรารถนาที่จะไดงาน 

ความสามารถที่ผูถูกสัมภาษณมี ความต้ังใจที่จะทํางานอยางเต็มที่เมื่อไดรับการวาจางงาน เปนตน 

ผานการปฏิสัมพันธระหวางการสัมภาษณงาน เพื่อจุดประสงคในการไดรับวาจางงานจากบริษัท

นายจาง 
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 ความสําคัญของการสื่อสาร  

 การสื่อสารมีความสําคัญดังน้ี  

 ประการแรก คือ การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย 

ไมมีใครที่จะดํารงชีวิตได โดยปราศจากการสื่อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ตองใชการสื่อสารในการ

ปฏิบัติงาน การทําธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา 

พัฒนาการทางสังคม จึงดําเนินไปพรอมๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร  

 ประการที่สอง คือ การสื่อสารกอใหเกิดการประสานสัมพันธกันระหวางบุคคลและสังคม 

ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางคนในสังคม ชวยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สะทอนใหเห็น

ภาพความเจริญรุงเรือง วิถีชีวิตของผูคน ชวยธํารงสังคมใหอยูรวมกันเปนปกติสุขและอยูรวมกันอยาง

สันติ  

 ประการที่สาม คือ การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนาทั้งตัว

บุคคลและสังคม การพัฒนาทางสังคมในดานคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ 

รวมทั้งศาสตรในการสื่อสาร จําเปนตองพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง การสื่อสารเปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของมนุษยและพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ 

 เดวิด เค. เบอรโล (David K.Berlo, 1960) ไดพัฒนาทฤษฎีที่ผูสงจะสงสารอยางไร และ

ผูรับจะรับ แปลความหมาย และมีการโตตอบกับสารน้ันอยางไร ใหเปนจุดกําเนิดของทฤษฎีการ

สื่อสารที่ช่ือ ทฤษฏี S M C R ซึ่ง ประกอบดวยองคประกอบดังน้ี 

 องคประกอบแรก คือ ผูสง (sender or source) ตองเปนผูที่มีทักษะความชํานาญใน

การสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การเขารหัส” (encode) เน้ือหาขาวสาร มีทัศนคติที่ดีตอผูรับเพื่อ

ผลในการสื่อสารมีความรูอยางดีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะสง และควรจะมีความสามารถในการปรับ

ระดับของขอมูลน้ันใหเหมาะสมและงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่สอดคลองกับผูรับดวย ในกรณีดังกลาวน้ีจะเห็นไดวาผูเขารับการสัมภาษณยอมสรางการ

เขารหัสที่ดีแก ผูรับสารซึ่งเปนผูที่สําภาษณเชน ในเรื่องของบุคลิกภาพภายนอก ซึ่งหากผูรับสารไม

พิจารณาใหดีอาจทําใหเห็นเพียงฉากหนาบานหรือขอมูลพื้นหรือตัวตนที่เกิดจาการปรุงแตงได  ใน

งานวิจัยน้ีผูสงสาร คือผูเขารับการสัมภาษณงาน คุณสมบัติของผูสงสารคือ เปนผูที่มีเจตนาแนชัดที่จะ

ใหผูอื่นรับรูจุดประสงคของตนในการสงสาร แสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ ฯลฯ เปนผูที่มีความรู 

ความเขาใจในเน้ือหาของสารที่ตองการจะสื่อออกไปเปนอยางดี เปนผูที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความ

นาเช่ือถือ แคลวคลองเปดเผยจริงใจ และมีความรับผิดชอบ  ในฐานะเปนผูสงสาร เปนผูที่สามารถเขา

ใจความพรอมและความสามารถในการรับสารของผูรับสาร และเปนผูรูจักเลือกใชกลวิธีที่เหมาะสมใน

การสงสารหรือนําเสนอสาร 
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 องคประกอบที่สอง คือ สาร (message) เกี่ยวของดานเน้ือหา สัญลักษณ และวิธีการสง

ขาวสารผูเขารับการสัมภาษณยอมมีวิธีการสงสาร เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ เชน การสรางตัวตนวา

เปนผูเช่ียวชาญดานการขาย 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

สื่อสารน้ันไดผลตามลักษณะของทฤษฏี S M C R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบและกระบวนการสื่อสาร (Shannon and Weaver Model, SMCR) 

 

 ปจจัยที่มีความสําคัญตอขีดความสามารถของผูสงและรับที่จะทําการสื่อสารความหมาย

น้ันไดผลสําเร็จหรือไมเพียงใด ไดแก  

 ปจจัยแรก คือ ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผูสง

และผูรับควรจะมีความชํานาญในการสงและการรับการเพื่อใหเกิดความเขาใจกันไดอยางถูกตอง เชน 

ผูสงตองมีความสามารถในการเขารหัสสาร มีการพูดโดยการใชภาษาพูดที่ถูกตอง ใชคําพูดที่ชัดเจนฟง
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งาย มีการแสดงสีหนาหรือทาทางที่เขากับการพูด ทวงทํานองลีลาในการพูดเปนจังหวะ นาฟง หรือ

การพูดมีความเช่ียวชาญในประเด็นที่พูดเชน ความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นน้ัน  เหลาน้ีเปนตนสวน

ผูรับตองมีความสามารถในการถอดรหัสและมีทักษะที่เหมือนกันกับผูสงโดยมีทักษะการฟงที่ดี ฟงใน

เชิงลึก หลายครั้งพบวาการสื่อสารไรประสิทธิภาพ เปนตน  

 ปจจัยที่สอง คือ ทัศนคติ (attitudes) เปนทัศนคติของผูสงและผูรับซึ่งมีผลตอการ

สื่อสาร ถาผูสงและผูรับ มีทัศนคติที่ดีตอกันจะทําใหการสื่อสารไดผลดี ทั้งน้ีเพราะทัศนคติยอมเกี่ยว

โยงไปถึงการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางผูสงและผูรับดวย เชน ถาผูฟงมีความนิยมชมชอมในตัวผูพูด

ก็มักจะมีความเห็นคลอยตามไปไดงายในงานวิจัยของ ชูชัย สมิทไกร (2556) ไดสรุปขอผิดพลาดใน

การสื่อสารในการสัมภาษณงานพบวาทัศนคติที่เกิดข้ึนจากความลําเอียงเพราะมีความคลายคลึง

(Similar-to-me phenomenon) การที่ผูสัมภาษณช่ืนชอบและปฏิบัติดีตอผูสมัคร เพียงเพราะสอง

ฝายมีความคลายคลึงกัน เชนจบจากสถาบันเดียวกันรวมทั้งมีทัศนคติที่ไปในแนวเดียวกัน แตในทาง

ตรงขามถาผูฟงมีทัศนคติไมดีตอผูพูดก็จะฟงแลวไมเห็นชอบดวยและมีความเห็นขัดแยงในสิ่งที่พูดมา

น้ัน ทั้งน้ีแนวคําถามเพื่อวัดความรูในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพื่อประเมินความนาเช่ือถือของตัว

บุคคล เชน ตําแหนงงานคืออะไร หนาที่ในตําแหนงงานดังกลาวมีอะไรบางผลงานที่จะเกิดข้ึนจาก

ตําแหนงน้ันมีอะไรบาง ภารกิจในตําแหนงงานดังกลาวมีอะไรบางแตละภารกิจจะตองทําอยางไร

เพื่อใหบรรลุเปาประสงคน้ันอยางไร การปฏิบัติแตละภารกิจมีความยากงายเพียงใด งาน้ันตองมี

ความสัมพันธกับใครบาง การต้ังคําถามในลักษณะดังกลาวน้ันเปนการวัดทัศนคติและมโนทัศนของผู

เขารับการสําภาษณ ซึ่งจะวัดทัศนคติของผูใหสําภาษณวาเปนไปในทิศทางใดซึ่งทัศนคติเหลาน้ีจะเปน

ตัวบงช้ีความนาเช่ือถือของบุคคลดังกลาว 

 ปจจัยที่สาม คือ ระดับความรู (knowledge levels) ถาผูสงและผูรับมีระดับความรูเทา

เทียมกันก็จะทําใหการสื่อสารน้ันลุลวงไปดวยดี แตถาหากความรูของผูสงและผูรับมีระดับที่แตกตาง

กันยอมจะตองมีการปรับปรุงความยากงายของขอมูลที่จะสงในเรื่องความยากงายของภาษาและ

ถอยคําสํานวนที่ใช เชน ไมใชคําศัพททางวิชาการ การใชภาษาตางประเทศ หรือถอยคํายาว ๆ 

สํานวนสลับซับซอน ทั้งน้ีเพื่อใหสะดวกและงายตอความเขาใจ ตัวอยางเชน ผูที่เขารับการสัมภาษณ

และผูสัมภาษณอยูในแวดวงเดียวกันเชนแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวของกับกับการขายยอมเปนที่เขาใจกันงาย

ระหวางคนทั้งสอง หรือในงานวิจัยช้ินน้ีที่ทั้งสองอยูในแวดวงของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความงาม 

คนทั้งสองยอมสื่อสารกันอยางเขาใจไดงาย แตในกรณีทีค่นใดคนหน่ึง เชน ผูเขารับการสัมภาษณไมมี

ความรูดังกลาวดีพอ อาจก็ใหเกิดความไมนาเช่ือถือในตัวบุคคลน้ันดังน้ันความรูในเรื่องของการสื่อสาร 

ซึ่งในกรณีงานวิจัยช้ินน้ีไดกลาวไปแลววา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑความงาม เพราะฉะน้ัน

แนวคําถามที่ใชประเมินความรูดังกลาวอาจเปนเรื่องความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ การบริหาร

จัดการทีม ทั้งน้ีหากผูเขารับการสัมภาษณมีความรูในดานน้ันๆจริง ผูเขารับการสัมภาษณจะสามารถ
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อธิบายไดจึงเปนสวนหน่ึงของประสิทธิภาพของการสื่อสาร อันจะนํามาสูความนาเช่ือถือหรือไม

นาเช่ือถือในตัวบุคคลดังกลาว  

 ปจจัยที่สี่ คือ ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio - culture systems) ระบบสังคมและ

วัฒนธรรมในแตละชาติเปนสิ่งที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศน้ัน ๆ ซึ่งเกี่ยวของ

ไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแตละชาติยอมมีความแตกตาง

กัน แยกยอยลงมาอีกวาระบบสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอย เชน วัฒนธรรมของกลุมคน

ตางอาชีพ ยอมมีความแตกตาง เชน อาชีพขาราชการ อาชีพวิศวะ อาชีพนักขายเปนตน  ดังน้ันการ

สื่อสารยอมตองคํานึงถึงระบบสังคมดังกลาวดวย เชน นักขายเมื่อเขาสูการสัมภาษณแนนอนละ ผูเขา

รับการสัมภาษณยอมจะตองเขาใจบริบทขององคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการขาย เชนการมุงใหเกิด

ยอดขายมากที่สุดหรือผลกําไรมากที่สุด 

 หลักในการสื่อสาร 

 การสื่อสารจะประสบความสําเร็จตรงตามจุดประสงคหรือไมผูสงสารควรคํานึงถึง

หลักการสื่อสาร ดังน้ี  (สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542: 13-14) ผูที่จะสื่อสารใหไดผลและเกิด

ประโยชน จะตองทําความเขาใจเรื่ององคประกอบในการสื่อสาร และปจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของ

กับระบบการรับรู การคิด การเรียนรู การจํา ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร ผูที่จะสื่อสารตอง

คํานึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่อยูแวดลอมที่มีสวนในการกําหนดรู

ความหมายหรือความเขาใจในการสื่อสาร คํานึงถึงกรอบแหงการอางอิง (frame of reference) 

มนุษยทุกคนจะมีพื้นความรูทักษะ เจตคติ คานิยม สังคม ประสบการณ ฯลฯ เรียกวาภูมิหลังแตกตาง

กัน ถาคูสื่อสารใดมีกรอบแหง  การอางอิงคลายกัน   ใกลเคียงกัน จะทําใหการสื่อสารงายข้ึน การ

สื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผูสงสารสงสารอยางมีวัตถุประสงคชัดเจน ผานสื่อหรือชองทาง  ที่

เหมาะสม ถึงผูรับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงคสอดคลองกัน ผูสงสารและผูรับสาร 

ควรเตรียมตัวและเตรียมการลวงหนา เพราะจะทําใหการสื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เปนไปตาม

วัตถุประสงคและสามารถแกไขไดทันทวงที หากจะเกิดอุปสรรค ที่จุดใดจุดหน่ึง คํานึงถึงการใชทักษะ 

เพราะภาษาเปนสัญลักษณที่มนุษยตกลงใชรวมกันในการ การสื่อความหมาย ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจใน

การสื่อสาร คูสื่อสารตองศึกษาเรื่องการใชภาษา และสามารถใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

บุคคล เน้ือหาของสาร และชองทางหรือสื่อ ที่ใชในการสื่อสาร และคํานึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับ

ตลอดเวลา ถือเปนการประเมินผลการสื่อสาร ที่จะทําใหคูสื่อสารรับรูผลของการสื่อสารวาประสบผลดี

ตรงตามวัตถุหรือไม ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอบกพรองใด เพื่อที่จะทําใหการสื่อสาร

เกิดผลตามที่ตองการ 

 โดยสรุปกลาวคือการสื่อสารเปนเรื่องจําเปนประการหน่ึงในการสรางความนาเช่ือถือ ผูที่

เขารับการสัมภาษณยอมประกอบทักษะในการสื่อสาร (communication skills) ทัศนคติ 
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(attitudes) เชิงบวกตอประเด็นน้ันๆ และตองมีระดับความรู (knowledge levels) ตอประเด็นที่

สื่อสาร เชนความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสินคาที่เกี่ยวของกับความงาม ทั้งน้ียังรวมถึงการเขาใจถึง

ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio - culture systems) ซึ่งอาจระบุใหชัดเจนลงไปวา การเขาใจถึง

วัฒนธรรมและสังคมของกลุมผูรับสารน้ันๆ วามีรูปแบบวัฒนธรรมแบบได ทั้งน้ียังมีสิ่งที่เรียกวา

วัฒนธรรมยอย(sub culture) แยกยอยลงไปอีกเชน กลุมอาชีพตางๆ เชนกลุมนักขายซึ่งจะมี

วัฒนธรรมยอยของกลุมเปนของตัวเองลงไปอีก 

 การสรางความนาเชื่อถือในตัวบุคคล 

 O’keefee (1990) ไดใหความหมายของความนาเช่ือถือเปนสิ่งจําเปนขององคการ ความ

นาเช่ือถือ (credibility) คือความตะหนักรับรูถึงความไววางใจ (trust) ของผูที่เราทํางานดวย รวมถึง

คุณความดี(Integrity) ของคนผูน้ัน ซึ่งนิยามความหมายทั้งสองมีจุดเนนรวมกันที่สําคัญของความ

เช่ือถือมั่น (confidence) และความไววางใจอันเปนคุณสมบัติและหลักการพื้นฐานของความ

นาเช่ือถือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Ferguson(1999) ที่สรุปวาความนาเช่ือถือน้ันประกอบดวย 

ความวางไววางใจ (trust) มีความสามารถ(competency) มีความสื่อสัตยและจริยธรรม (integrity 

and ethical) และบุคลิกที่ดี (character) ดังน้ันความไววางใจจึงเปนจุดกําเนิดของความนาเช่ือถือ

น้ันเอง ดังน้ันความนาเช่ือถือจึงเปนองคประกอบสําคัญของการดําเนินธุรกิจดังกลาว  

 องคประกอบของความนาเชื่อถือ (credibility) มีดังน้ี 

 องคประกอบแรก คือ ความนาเช่ือถือและความไววางใจ (Trust) เปนปจจัยที่แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางกันและกัน โดยจะยังคงอยูก็ตอเมื่อบุคคลมีความมั่นใจ ความไววางใจจะชวยลด

ความไมแนนอน ลดความเสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนอง

อยางทันทีทันใด (Ferguson, 1999) การที่ผูถูกสัมภาษณถูกผูสัมภาษณมองเปนคนที่นาเช่ือถือและมี

ความนาไววางใจ ซึ่งจะนํามาซึ่งผลทางบวก และมีโอกาสในการไดงานทําสูง ความไววางใจน้ันไมได

เกิดข้ึนมาอยางเลื่อนลอยหากแตมีฐานรองรับน่ันคือ พฤติกรรมและผลการกระทํา หากตองการใหคน

เช่ือมั่นควรเริ่มที่การกระทํา ไมวาจะเปนการพูดคุย ภาษากายตางๆความไววางใจจะเกิดข้ึนเองโดยไม

จําเปนตองเรียกรอง การที่ความไววางใจจะเกิดข้ึนไดน้ันอาศัย 2 องคประกอบคือ ความรู

ความสามารถ (competency) และ บุคลิกภาพ (character) ซึ่งเปนองคประกอบในการสรางความ

นาเช่ือถือเชนกัน  

 องคประกอบที่สอง คือ ความรูความสามารถ หรือ competence (บางที่ใชคําวา 

knowledge & ability ซึ่งในงานวิจัยน้ีผูวิจัยใชคําวา competency) หมายความวา จะตองมีความรู

ความสามารถในเน้ืองานสูง มีความรูในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายๆ สาขาเปนอยางดี เชน 

ตําแหนงผูจัดการฝายขายควรมีความรูในการบริหารจัดการคน เน่ืองจากเปนระดับผูจัดการ ควรมี

ความรูในการตอรอง รวมถึงมีความรูทางดานการขาย เปนตน พฤติกรรมที่มาจากความสามารถ เชน 
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มีผลงานคุณภาพ โดยใชเวลาคิด ตระเตรียมการลวงหนา และสามารถสรางงานออกมาดวยคุณภาพที่

ดี ตรงตามกําหนดเวลาที่ไดสัญญาไว และตามตนทุน (งบประมาณ) ที่คิดไวลวงหนา การทํางานได

ตามเปาหมาย คือคนๆน้ัน รูจักสิ่งที่ทําอยางแทจริง ไมมั่ว ถาทําไมไดก็จะบอกวาทําไมได หรือถาจะทํา

ใหไดจะตองมีอะไรเพิ่ม แตไมใชในความหมายของการต้ังเงื่อนไขตอรอง ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา 

คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองและสิ่งที่ทําใหดีย่ิงๆข้ึนไป ไมหยุดน่ิง เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ

ตลอดเวลา เปลี่ยนเอาความผิดพลาดมาเปนประสบการณ มีความรับผิดชอบ ทั้งตนเองและผูที่รวมกัน

อยู ใครทําอะไร ไดรับสิ่งน้ัน ผิดเปนผิด ชอบเปนชอบ ตลอดจนสื่อสารความคืบหนาของสิ่งที่ทําอยู ไม

หลบเลี่ยงความรับผิดชอบ ไมช้ีน้ิว เอาความดีใสตัว เอาความช่ัวใสคนอื่น โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่ออยู

ลับหลัง 

 องคประกอบที่สาม คือ บุคลิกภาพ (character) คือสิ่งที่คนมองเห็นไดจากภายนอก 

และพฤติกรรมภายในของแตละบุคคล (personality) ซึ่งรวมถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 

และความรูสึกนึกคิดที่เปนของบุคคลน้ัน อันสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยเฉพาะแตละ

คนคนซึ่งตางกันออกไป แตละคนก็จะมีบุคลิกแตกตางกันไปมากมายหลากหลาย แลวแตภาวะทางใจ

และภาวะทางกายของแตละบุคคล ทั้งการเลี้ยงดู การศึกษาและภาวะทางสังคม รวมถึงปจจัย

แวดลอมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเปนรากฐานภายใตตัวบุคคล เชน พูดตรง สื่อสารกับทุกคนอยาง

ตรงไปตรงมา ไมปลอยใหใครหลงอยูในความเขาใจผิด คําวาตรงไปตรงมาหมายความวาชัดเจน ชอบก็

บอกวาชอบ ไมชอบก็บอกไมชอบ บุคลิกภาพมีผลตออาชีพ โดยคนจะมีการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ

บุคลิกภาพของตนเอง ตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของ จอหน แอล ฮออลแลนด ที่กลาววา เมื่อเรา

เลือกอาชีพไดตรงกับบุคลิกภาพของเราแลว จะสงผลใหเราทํางานอยางมีความสุข ทํางานในอาชีพน้ัน

ไดนานไมคิดจะเปลี่ยนงาน มีความคิดสรางสรรคในงานน้ันๆ เน่ืองจากเปนงานที่เราถนัดและชอบ 

โอกาสความกาวหนาในอาชีพจึงมีสูง มากกวาการทํางานในอาชีพที่เราไมถนัด ไมชอบหรือไมตรงกับ

บุคลิกภาพของเรา  

 องคประกอบที่สี่ คือ ความบูรณภาพ (integrity) หมายถึง การต้ังตนอยูบนความถูกตอง 

(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   

 ในงานวิจัยช้ินน้ีไดนําหลักการ 4 ประการไดแก ความไววางใจ (trust) ความรู

ความสามารถ (competency) บุคลิกภาพ (character) และความบูรณภาพ (integrity) มาเปน

ประเด็นในการกําหนดคําถามกึ่งโครงสรางในการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อคนหากระบวนการสรางความ

นาเช่ือถือการผานสื่อสารของผูถูกสัมภาษณตําแหนงผูจัดการฝายขายขณะสัมภาษณงาน 
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 เสริมยศ ธรรมยศ (2554) ไดศึกษาเรื่องการสรางแบรนดบุคคลผานอินเตอรเน็ตพบวา

องคประกอบที่สําคัญในการสรางความนาเช่ือถือ มีดังน้ี  

 ประการแรก คือ ความรู (knowledge) แสดงองคความรูความชํานาญที่ตัวเองสนใจ 

การแสดงถึงความรูที่ลึกซึ้ง เชน นําความรูความเช่ียวชาญไปสราง เชน นําความเช่ียวชาญดานการ

ประกอบอาหารมานําเสนอนําจนไดกลายเปนพรีเซ็นเตอรที่เกี่ยวของกับบริษัทอาหาร สุนันทา ปน

สุวรรณ (2554) ไดนําเสนอวา คุณสมบัติของพนักงานที่สงผลตอความนาเช่ือถือและการเขารับบริการ

น้ัน ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ันๆ การตอบปญหาเฉพาะดานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ันๆ 

เชน  การตอบปญหาดานผิวเฉพาะบุคคล 

 ประการที่สอง คือ ประสบการณ (experience) ความชํานาญที่เกิดจากการบมเพาะ

และผานมาจากประสบการณจริงของการทํางาน ผูจัดการฝายขายผลิตภัณฑความงามดังกลาวจะมี

ความรูความเช่ียวชาญในเฉพาะตําราหรือการทองจํามาจากตํารา แตผูจัดการฝายขายดานผลิตภัณฑ

เสริมความงามดังกลาวตองเคยผานประสบการณการขายมากอน เชนเคยเปนพนักงานขายผลิตภัณฑ

น้ันๆ ทั้งการขายปลีกและขายสง มีทักษะการขายรูเทคนิคของการขาย การโนมนาวใจผูซื้อผลิตภัณฑ

ดานความงาม ทั้งน้ีบทบาทหน่ึงของตําแหนงผูจัดการฝายขายคือตองสามารถถายทอดเทคนิควิธีการ

ขายใหแกลกูทีมได  

 ประการที่สาม คือ ตําแหนง (credentitive) องคประกอบหน่ึงที่สําคัญของการสราง

ความนาเช่ือถือ คือ ตําแหนง เชนเคยผานงานในตําแหนงหัวหนางานและบริหารงานทีมมาหรือไม  

ตําแหนงงานที่เคยผานมาหรือกําลังทําอยูขณะปจจุบันจะชวยสงเสริมความนาเช่ือถือใหกับบุคคล 

 กระบวนการสรางความนาเชื่อขณะสัมภาษณงาน 

 ปจจัยที่มีผลตอการสัมภาษณงานและกระบวนการสรางความนาเช่ือถือในการสมัครงาน 

Arvey AND Campion (1982) ไดทบทวนงานวิจัยและเสนอปจจัยที่สงผลและมีอิทธิพลการสําภาษณ

งานไว 3 ประการใหญๆ ดังน้ี  

 ประการแรก คือ ปจจัยดานผูสมัครงาน (applicants) หมายถึง คุณลักษณะตางๆ ของ

ผูสมัครทั้งที่สังเกตไดจากภายนอกคือการสังเกตไดโดยตรงและจากภายในที่ไมอาจสังเกตได เชน อายุ 

เช้ือชาติ เพศ ลักษณะบุคลิกภาพ รูปรางหนาตา  ภูมิหลังดานการศึกษา และประสบการณในการ

ทํางาน สวนลักษณะภายในเชน อาการลักษณะของจิตวิทยา พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทางวาจาและ

รางกาย ซึ่งอาจเรียกรวมไดวา การใชอวัจนะภาษาที่แสดงออก ซึ่งลักษณะเหลาน้ีอาจสงผลทั้ง

ทางบวกและทางลบตอผูที่สมัคร เชนผูที่สัมภาษณอาจมทีอคติหรือความโนมเอียง หรือความเช้ือที่ไม

เหมาะสมแกคนบางเช้ือชาติหรือบางเพศ หรืออาจมีความช่ืนชอบในลักษณะรูปรางหนาตา หรือนิยม

ชมชอบบางเพศ ประการที่สอง  
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 ประการที่สอง คือ ปจจัยดานผูสัมภาษณ (interviews) หมายถึง คุณลักษณะตางๆของผู

สัมภาษณที่มีอิทธิพลตอการรับรู การคิดและการตัดสินในกระบวนการสัมภาษณ เชน อายุ เพศ 

ลักษณะทางจิตวิทยา เช้ือชาติ ประสบการณของผูสัมภาษณและประสบการณในการทํางานรวงถึง

ความเช่ียวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวกับงานเปนตน ลักษณะตางๆเหลาน้ี อาจสงผลและมีปฏิสัมพันธ 

(interaction) กับคุณลักษณะของผูสมัครงาน จนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการประมวลผลการ

ตัดสินใจ เชน ผูสัมภาษณงานมอีคติที่ดีหรือไมดีตอผูสัมภาษณงานเช้ือชาติใดเช้ือชาติหน่ึง  อาจทําให

มองขามคุณสมบัติดานอื่นๆของผูสมัครงานก็เปนไปได ปจจัยประการที่สาม 

 ประการที่สาม คือ ปจจัยดานสถานการณ (situation) หมายถึง  ปจจัยบริบท

สภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนกอนและระหวางการสัมภาษณ ซึ่งมีอิทธิพลทั้งตอตัวผูเขารับการสัมภาษณ

งาน อาทิเชนความตกตํ่าของภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า อัตราวางงานในขณะน้ันและอัตราตําแหนงงานที่

จะสามารถรับได หรือ สภาพแวดลอมของหองสัมภาษณซึ่ง ปจจัยเหลาน้ีอาจเอื้อหรือบั่นทอนใหเกิด

ความนาเช่ือถือของผูเขารับการสัมภาษณ ได  

 การเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณเพื่อสรางความนาเช่ือถือกอนลงสูสนามสัมภาษณงาน

จริงเพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหแกผูสมัครงาน  ในการหางานทําผูสมัครงานจะทําการเตรียมพรอม 

เตรียมความพรอม ในเรื่องตางๆไดแก ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน รูจักตนเอง รูและเขาใจในงาน

สมัคร วิธีหาแหลงงาน การเตรียมเอกสาร วิธีสมัครงาน วิธีกรอกใบสมัคร การกรอกใบสมัครเปน

ภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติยอ (resume) การสัมภาษณงาน การทดสอบตาง ๆ 

  สมิทธิ สมิทธิไกร (2556) ไดแนะนํากระบวนการสรางความนาเช่ือใหเกิดข้ึนแกผู

สัมภาษณงานโดยแนะสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทําคือ 1) อยาโตเถียงกับผูใหสัมภาษณ 2) อยางแสดง

ความลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหน่ึง ในประเด็นคําถามที่ขัดแยงระหวางลูกจางนายจาง 3) อยาแสดง

ความสนใจเปนพิเศษตอคาตอบแทนที่จะไดรับจากการเขาทํางานในตําแหนงน้ันๆ 4) อยาแสดง

อาการดูหมิ่นผูใหสัมภาษณ 5) อยาปลอยใหตนเองตกอยูในคติความชอบสวนตน 6) อยา

วิพากษวิจารณ หรือพยามยามเสนอแนะใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการทํางาน 7) สนทนากับ

ผูปฏิบัติงานตอเมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนางานของพวกเขา 8) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกับ

หัวหนางาน โดยเฉพาะศัพทเฉพาะทางเทคนิคที่ใชในงาน 9) ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการ

สัมภาษณเพื่อวิเคราะหงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 ทั้งน้ีนอกจากภูมิหลังดังกลาวแลวยังมีปจจัยอื่นๆ เชน การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณ

หรือไม การเตรียมขอมูลหรือเตรียมบทบาทที่รับผิดชอบในตําแหนงน้ันๆนัยวาเปนการประกอบสราง

ของผูเขารับการสัมภาษณเพื่อเปนการตอบคําถามใหโดนใจกรรมการมากที่สุด 

 จากงาน เอมอร  ณรงค (2550) กลาวการสรางความนาเช่ือถือในการสัมภาษณงานจาก

บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในการไปสัมภาษณงาน บุคลิกภาพ คือ ภาพโดยรวมของบุคคลใดบุคคล
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หน่ึง ที่แสดงออกมาใหเห็นทั้งดานการแตงกาย  กิริยาทาทาง  การพูด การเดิน อารมณ ความรูสึกนึก

คิด กอนจะไปสัมภาษณงานจึงตองสํารวจตรวจตรา บุคลิกภาพของตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพ การ

แตงกายใหเหมาะสม ฝกเดิน ฝกพูด คนควาหาความรู เรื่องการไปสัมภาษณงาน เรื่องงานในตําแหนง

ที่เขาจะรับ สิ่งเหลาน้ีจะสรางความมั่นใจใหตนเองมากข้ึน การแตงกายเปนการสรางความประทับใจ

ในเบื้องตนใหกับผูคนที่พบเห็นเรา เพราะการแตงกายจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพ และนิสัยใจคอ

ของคนๆน้ันวาเปนคนประเภทใด สะอาด หรือลุย หรือเปนคนเจาระเบียบ หรือดูดีต้ังแตหัวจรดเทา  

ย่ิงการไปสัมภาษณงานในองคการใหญๆดวยแลว จะตองสนใจเรื่องบุคลิกภาพเปนพิเศษเพื่อใหดูดีกวา

คูแขงที่เขาสัมภาษณ การแตงกายสําหรับผูชายไมควรนุงกางเกงยีนสเพราะจะดูไมสุภาพ ใสกางเกงผา

สีดําหรือนํ้าเงินเขม ใสเสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาวผูกไทดอยาพับแขนเด็ดขาด เพราะจะดูไมดี ตัดผมโกน

หนวดใหเรียบรอย ใสรองเทาหนังสีดําหรือนํ้าตาลเขม ถุงเทาสีนํ้าเงินเขมหรือสีดําไมควรใสถุงเทาสี

จัดๆใหเปนจุดเดนและไมควรใสรองเทากีฬาหรือรองเทาสานหรือรองเทาแตะเพราะจะดูไมถูกาลเทศะ 

และแสดงถึงการแตงตัวไมเปน ไมเคารพสถานที่ เสื้อผาตองสะอาด รีดเรียบรอย   ปราศจากกลิ่นอับ

ช้ืน สําหรับผูหญิง แตงกายควรจะพิถีพิถันใหมาก อยาแตงกายในลักษณะที่มั่นใจจนเกินไป เชน ใส

เสื้อรัดรูป โชวหุน นุงกระโปรงสั้นจนเกินงามเพราะผูรับสมัครหรือผูสัมภาษณอาจมองวาหุนดี แตในใจ

อาจตําหนิวาที่น่ีไมใชเวทีเดินแบบของนางแบบ ไมเหมาะไมถูกกับกาลเทศะและอาจหมั่นไสดวยซ้ําไป 

การแตงกายจึงควรใสเสื้อเช้ิตสีเรียบๆ สวมทับดวยสูทสีดํา สีเทา หรือสีนํ้าเงินเขม เปนสูทเขารูปแบบ

เกๆไมใชสูทตัวโครงๆ กระโปรงสีเดียวกับเสื้อหรือถาสวมกระโปรงสีเขมสูทเขารูปสีออนก็ได เสื้อผาจะ

เปนสวนสําคัญที่จะชวยเนนใหบุคลิกภาพดูดี รองเทาย่ิงสําคัญมากที่จะสงเสริมหรือทําลายบุคลิกภาพ 

เพราะเวลาคนมองเขาจะมองต้ังแตศีรษะจรดเทา ดังน้ันรองเทาประเภทเปลือยสนหรือสีสันสดใสที่มี

อยูใหเก็บใสกลองเอาไวกอน เปลี่ยนมาสวมรองเทาหุมสนปดน้ิวเทาสีดําจะสุภาพกวา และไมควรใสสงู

มาก เด๋ียวน้ีรองเทาแบบเรียบๆแตมีสไตลมีขายมากมาย  ลองเลือกหามาสวมใสดู รองเทาจะเปนสวน

ที่ทําใหคุณมีบุคลิกภาพที่ดี กระเปาถือควรเลือกประเภทที่ไมใชแฟช่ันหรือใบใหญจนเกินไปเพราะจะ

ทําใหเกะกะไมคลองตัว โทนกระเปาสีขรึมจะชวยสงเสริมใหบุคลิกดูนาเช่ือถือ เสื้อผา รองเทา กระเปา 

เครื่องประดับ เขาชุดกันแลว สิ่งที่ลืมไมไดและสําคัญมากคือทรงผม วันที่จะไปสัมภาษณงานควร

ลงทุนทําผมใหดูดี เปนธรรมชาติไมใชต้ังกระบังยกสูง หรือยีผม  หรือทําผมทรงนางงามเพราะผมที่รับ

กับใบหนาจะทําใหคุณดูสดใส สวยข้ึน บุคลิกดีข้ึน การแตงหนาแคแตงออนๆหามแตงเขมเด็ดขาด

เพราะคุณไมไดไปเลนละคร หรือออกงานกลางคืน นํ้าหอมไมจําเปนไมตองใส เพราะถาผูสัมภาษณ

งานแพกลิ่นแทนที่จะไดงานกลับเสียโอกาสไปเปลา ๆ 

 

 

 



37 
 

 
 

 ขอควรปฏิบัติในการสัมภาษณงาน  

 เมื่อจะไปสัมภาษณงานที่ใดควรศึกษารายละเอียดของบริษัทกอนเขารับการสัมภาษณ

เพื่อจะไดมีเรื่องสนทนาและแสดงถึงความสนใจที่ควรมีตอบริษัท ศึกษาเสนทางการเดินทางใหดีเพื่อ

จะไดไมไปสาย ไปรอกอนเวลาสัมภาษณอยางนอย 15 นาที โดยน่ังรอใหเรียบรอยแสดงความสํารวม 

ถามีเหตุสุดวิสัย ไปตามนัดไมไดตองรีบโทรศัพทขอโทษบอกถึงสาเหตุและขอเลื่อนนัดสัมภาษณ ถา

ประตูหองสัมภาษณปดควรเคาะประตูกอนเขาหอง และกลาวขออนุญาต การน่ังระวังอยาลากเกาอี้ให

มีเสียงดังควรย้ิมใหผูสัมภาษณ ทักทายดวยการสวัสดีและไหว ขณะสัมภาษณควรมองหนาผูสัมภาษณ

ดวยดวงตาเปนมิตร  ไมควรหลบตา มองนอกหนาตาง มองโตะ หรือแสดงอาการเขินอาย ไมน่ังไขว

หาง   การพูดจาตองชัดเจน เปนธรรมชาติ และมั่นใจ แสดงกิริยา วาจาสุภาพ ออนนอม ขณะตอบ

คําถาม  บางครั้งถาผูสัมภาษณอาจต้ังใจใหโกรธหรือใชคําพูดไมดีเพื่อดูอารมณของผูสมัครงาน ตอง

ระวังตรงน้ีดวย ดังน้ันการรักษาอารมณจึงสําคัญ ผูสมัครงานตองเตรียมตัวรับสถานการณแบบน้ีไว

ลวงหนา อยาลืมวา การพูดจาออนนอมจะเปนการสรางเสนหใหแกผูถูกสัมภาษณงานและเปนการ

สรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงานอีกทางหน่ึง 

 คําถามที่พบบอย คําถามแรก คือ ทําไมคุณจึงอยากทํางานที่น่ี การที่จะทํางานที่ไหนก็

ตาม ผูสัมภาษณจะตองถามความเปนมาวาทําไมผูสมัครจึงตองการที่จะทํางานในบริษัทของเคา และ

คําถามน้ีก็เปนสิ่งที่ผูสมัครควรทราบควรจะรูถึงเหตุผลอยางแทจริง ไมใชตอบไปแบบไมทราบเหตุผล 

เชน ผูสมัครอาจจะตอบวา "ดิฉันมีความสนใจในระบบการทํางานของที่น่ีมาก และก็ทราบมาวาทาง

บริษัท ไดเปดโอกาสใหพนักงานทุกคน ไดแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่คะ และดิฉันยังทราบมา

อีกวา ที่บริษัทรับฟงขอเสนอ ของพนักงานทุกคน และพรอมจะแกไขถาขอเสนอน้ันจะสามารถพัฒนา 

ใหบริษัทใหมีความมั่นคง และหนาเช่ือถือย่ิงข้ึนคะ"  

 คําถามที่สอง คือ ทําไมคุณถึงออกจากงานที่เคยทําอยู คําถามน้ีงายมากสําหรับผูสมัครที่

ยังไมเคยทํางานมากอน แตจะเปนคําถามที่ ยากมากสําหรับคนที่เคยมีประสบการณ ในการทํางาน

มาแลว และเปนคําถามที่ตรงประเด็นมาก เพราะหากผูสมัครพอใจตองานที่ทําอยู ผูสมัครคงไมตองหา

งานใหม คําถามน้ีจึงเปนคําถามที่ผูสมัครตอง เตรียมตัวอยางมากเลยทีเดียว ตัวอยางเชน "ผมอยากจะ

เรียนรูถึงงานสายใหมที่นาจะเหมาะสมกับตัวผม มากกวาที่ผมเคยทําอยูครับ และผมคิดวางานที่น้ี 

เหมาะสมกับผม และผมพรอมที่จะทํางาน ตรงน้ีมากที่สุด" และที่สําคัญผูสมัครงานหามนําขอเสียของ

บริษัทเกามาพูดเด็ดขาด เพราะสิ่งน้ันอาจทําใหคะแนนแหงความเช่ือถือของคุณลดลงก็ได  

 คําถามที่สาม คือ ลองเลาประวัติของคุณแบบยอๆ การที่จะทํางานรวมกันไดน้ัน สิ่งที่

สําคัญก็จะเปนเรื่องของขอมูลสวนตัว ประวัติความเปนมา ที่สามารถบงบอกถึงนิสัยใจคอของผูสมัคร

ได และสามารถบอกถึงความเหมาะสมกับงานดานน้ีของผูสมัคร ในการตอบคําถามจึงควรอยูในแง

ของการทํางาน บุคลิกภาพสวนตัว และแงคิดของชีวิตบางนิดหนอย ผูสมัครไมควรจะเลาประวัติชีวิต
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ของตัวเองใหมากเกินไป เพราะการพูดมากเกินไปอาจจะทําใหเกิดผลเสียแกตัวผูสมัครเอง เชน " ผม

เปนคนเคารพเวลาไมชอบใหใครรอ เพราะฉะน้ันเวลาในการทํางานของผมจะตรงตอเวลาเสมอ แตผม

ก็มีขอเสียนะครับ คือเวลาที่ผมรอใครแลวคนคนน้ันไมมาสักที ผมก็มักจะควบคุมอารมณของตัวเองไม

คอยได ทั้งๆ ที่เหตุผลของเคาเปนเหตุผลที่นาฟงมากก็ตาม และตอนน้ีผมกําลังหาวิธีเพื่อแกไข

ขอบกพรองของผมอยูครับ”  

 คําถามที่สี่ คือ คุณคิดจะทําอะไรใหกับบริษัทมากที่สุด คําถามน้ีจะทําใหผูสมัครบอกถึง

ความสามารถของผูสมัครที่จะทําใหกับบริษัทไดมากนอยแคไหน ในการบอกถึงคุณสมบัติที่ผูสมัคร

สามารถทําไดน้ัน ไมถือวาเปนการโออวดวาผูสมัครเกงแตอยางไร แตสิ่งที่ผูสมัครพูดน้ัน จะสามารถ

สรางนํ้าหนักในการตอบคําถามใหแกผูสมัครไดได  

 คําถามที่หา คือ จะมีปญหาอะไรไหมหากตองทํางานลวงเวลา ผูสมัครบางทานเมื่อเจอ

คําถามน้ีเขาก็ทําใหเกิดอาการตกใจ เพราะคงไมมีใครตองการทํางานลวงเวลาโดยไมไดคาตอบแทน

เพิ่ม ฉะน้ันในการตอบคําถามน้ีผูสมัครควรจะกลาวถึงความพรอมในการทํางานลวงเวลาเสมอ 

ถึงแมวาคาตอบแทนอาจจะนอยมากหรือในการทํางานลวงเวลาจะไปตรงกับ ตารางนัดสําคัญกับคน

พิเศษของผูสมัครก็ตาม "เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ ผมก็พรอมจะทํางานลวงเวลาเสมอ"  

 คําถามที่หก คือ เรื่องทั่วๆ ไปในการสัมภาษณคุณอาจจะตองพูดถึง เรื่องปจจุบัน ไมวา

จะเปน ขาวทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และคานิยม ที่เกิดข้ึนในเวลาน้ัน เปนขาว หนังสือพิมพ 

คําถามน้ีจะแสดงใหเห็นวาคุณใหความสนใจกับขาวสาร บานเมืองเพียงใด สามารถพูดคุยไดทุกเรื่อง ที่

เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน การทราบขอมูลเหลาน้ีอาจทําใหคะแนนการสัมภาษณของคุณเพิ่มข้ึนมาก็

ได  

 คําถามที่เจ็ดคือ ความใฝฝนและโครงการในอนาคต เปนการพิจารณาถึง ความเอาจริง

เอาจังของผูสมัครเพราะหากผูสมัครสามารถบอกถึง ทิศทางในอนาคตได น่ันก็แสดงวาผูสมัครสามารถ

รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี เน่ืองจากการที่ผูสมัครมีการวางแผนอนาคตที่ไม

สามารถรูไดไดอยางเปนระบบแสดงใหเห็นถึงระบบการวางแผนที่เปนระบบในการทํางานเชนกัน 

 คําถามที่แปดคือ คุณมีงานอดิเรกอะไรไหม คําถามในขอน้ีจะเจาะประเด็นวาผูสมัครรูจัก

แบงเวลาของผูสมัครใหเกิดประโยชน มากนอยแคไหน และแสดงใหเห็นถึงบุคลิกของผูสมัครวาเปน

คนอยางไร ราเริง เปดเผย หรือเก็บตัว เชน ถาผูสมัครตอบวาชอบอานหนังสือ ผูสมัครอาจจะถูกถาม

ตอวาหนังสือเลมลาสุดที่คุณอานคือเรื่องอะไร และอาจใหผูสมัครวิจารณถึงหนังสือเลมน้ัน ในการถาม

คําถามน้ียังสามารถไดรูถึงความละเอียดออนของผูสมัคร การรูจักสังเกต การมีปฏิภาณไหวพริบ 

กระทั่งการใชชีวิตรวมกับคนอื่นๆ อีกดวย  

 คําถามที่เกา คือ คุณตองการเงินเดือนเทาไหร เปนเรื่องที่ยากมากในการตอบคําถามน้ีถา

หาก วางานที่ไปสมัครระบุเงินเดือนไวแลวก็เกิดความสบายใจข้ึน แตถาไมไดระบุถึงอัตราคาจางก็ยาก
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ที่จะเอยปาก ทางที่ดีผูสมัครควรตอบตามอัตราเงินเดือนที่คนทั่วไปไดรับกัน เชน อาจจะถามเพื่อนที่

ทํางานเหมือนกับตําแหนงที่สมัคร หรือตอบตามเงินเดือนราชการที่ทราบ แตถาหากผูสัมภาษณเสนอ

เงินเดือนมาสูงหรือตํ่ากวาอัตราที่ผูสมัครรู ผูสมัครก็อยาพึ่งตอบตกลง ผูสมัครอาจจะขอเวลาในการ

พิจารณาสัก ๓ วัน แลวคอยใหคําตอบ เพราะถาเกิดผูสมัครตอบตกลงไป และมาขอเพิ่มหลังจากน้ัน 

จะเหมือนกับวาผูสมัครเปนคนโลเล ไมนาเช่ือถือก็ได  

 คําถามที่สิบ คือ คุณมีขอสงสัยอะไรอีกไหมหรือมีอะไรจะสอบถามไหม คําถามน้ีก็บง

บอกวาการสัมภาษณไดสิ้นสุดลง แตในการตอบคําถามขอสุดทายน้ี จะตอบอยางไร เพื่อที่จะแสดงวา

เราไมเปนคนไมฉลาดออกมา เชน ผูสมัครอาจถามยํ้า เรื่องเวลาการทํางานก็ได "ผมอยากทราบเวลาที่

แนนอน ในการทํางานของผมครับ" หรืออาจจะถามในเรื่องผลวัฒนธรรมองคการ “ผมอยากทราบ

วัฒนธรรมของที่บริษัทครับพอดีผมเคยทํางานแตในบริษัทที่มีผูบริหารเปนชาวญี่ปุน” ทั้งน้ีผูสมัครควร

คิดคําถามไปต้ังแตกอนเขาสัมภาษณ การที่ไมถามอะไรเลยอยากทําใหผูสัมภาษณคิดวาผูสมัครไมมี

ความอยากรู ไมมีความสนใจในงานหรือไม อยากมีงานทําแตเพียงอยางเดียว 

 ศิลปะในการพูดในการสัมภาษณงาน 

 การพูดในการสัมภาษณงานเปนสวนสําคัญที่สุด ถาเตรียมตัวทุกอยางแลวบุคลิกภาพ

ภายนอกดีหมด แตพูดไมมีเสนห ไมไดเรื่อง โอกาสที่นายจางจะตัดสินใจรับเขาทํางานคงริบหรี่ (เอมอร  

ณรงค, 2553) ดังน้ัน การพูดจึงตองคํานึงถึงเรื่องเหลาน้ีดวย ดังน้ี 

 ประการแรก คือ นํ้าเสียง เสียงดังฟงชัดแตไมดังจนเกินไป พอไดยินไมอูอี้ในลําคอ บางคนพูด

เสียงอยูในลําคอจนฟงไมคอยรูเรื่อง 

 ประการที่สอง คือ จังหวะในการพูดอยาชาจนเกินไป ดังน้ันจึงตองต้ังใจฟงคําถามมีสติ

อยูตลอดเวลา การเตรียมตัวมาดีจะทําใหเกิดความมั่นใจ และตอบคําถามไดรวดเร็ว   

 ประการที่สาม คือ การใชคํา “เออ อา แบบวา แลวก็” ตองระวังเพราะจะทําใหนา

รําคาญ ถาใครรูตัววาติดตองฝกและระวังคําพูดเหลาน้ี อยาใชภาษาวัยรุน ไมพูดคําแสลงและไมพูด

ไทยคําอังกฤษคํา จะนาหมั่นไสมากกวานารัก 

 ประการที่สี่ คือ การพูดมากเกินไปอธิบายมากเกินไปก็ไมดี จึงควรตอบสั้นๆ ใชถอยคํา

กะทัดรัดภาษาเขางายๆ  ในการสนทนา 

 ประการที่หา คือ ใชคําพูดที่สรางความนาเช่ือถืออยาโกหกเพราะผูสัมภาษณมี

ประสบการณมากกวาอยูแลว อยาทําใหผูสัมภาษณคิดวาเรื่องแคน้ียังโกหก จะไววางใจรับเขามา

ทํางานไดอยางไร    

 ประการที่หก คือ ถาผูสัมภาษณพูดวาคุณมีประสบการณนอย ผูถูกสัมภาษณควรบอก

ความสามารถพิเศษวาเคยทํากิจกรรมอะไรบางสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยการทํากิจกรรมฝกใหผูถูก

สัมภาษณเปนคนรับผิดชอบและมีแนวคิดในการทํางานอยางไรบางถึงแมวา กิจกรรมที่ทํา
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ประสบการณที่ผานมาจะไมเกี่ยวกับงานที่เขาจะรับเลยก็ตามแตก็แสดงใหเห็นวาระหวางเรียนแตการ

ทํากิจกรรมดวยดีกวาน่ังเฉยๆ ทําใหรูสึกอึดอัด    

 ประการที่เจ็ด คือ ในกรณีที่มีการติงวาเรียนอยางเดียวไมรวมกิจกรรมเลยก็อาจพูดวา

การเรียนตองทํารายงาน  สงงานตรงเวลา ตองคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากการเรียนในหอง ทําใหมี

ประสบการณจากการคนควา ผูถูกสัมภาษณอาจยกตัวอยางงานสําคัญๆที่เปนงานช้ินโบวแดงที่ไดรับ

คําชมเชยจากครูอาจารยมาอางอิงในการตอบการสัมภาษณก็ได  

 ประการที่แปด คือ ถาผลการเรียนตํ่าเกรดไมดีก็อาจพูดวา การที่เกรดไมสูงแตผูถูก

สัมภาษณก็มีประสบการณนอกหองเรียน จากการทํากิจกรรมตางๆและยังตองทํางานพิเศษไปดวย

เรียนดวย เพื่อหาเงินเปนคาใชจาย คาอาหาร ใชจายในการดํารงชีวิต เปนการแบงเบาภาระพอแม

และยังมีประสบการณในการทํางานพิเศษ ทําใหรูจักรับผิดชอบ อดทน เปนตน 

 ประการที่เกา คือ ในกรณีที่ถูกติงวาอายุนอยเกินไปสําหรับงานในตําแหนงที่รับ ผูถูก

สัมภาษณอาจอธิบายวา  ตัวผูถูกสัมภาษณเองมีดีอะไรบางเชน มีความคิดใหมๆ จากการเรียนรูใน

มหาวิทยาลัยหรือจากประสบการณนอกหองเรียนหรือยินดีรับเงินเดือนนอยกวาผูที่มีประสบการณ

และจะทํางานใหเต็มที่  เปนตน 

 จากที่กลาวขางตนเปนแนวคิดเบือ้งตนในการสรางบุคลิกภาพที่ดี และเปนศิลปะการพูด

บางสวนในการสัมภาษณงาน เพื่อการสรางความนาเช่ือใหแกผูถูกสัมภาษณ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับสมรรถนะและความสามารถ (Competency) 

 ความหมายของสมรรถนะและความจําเปน (Competency) 

 ความหมายของสมรรถนะ 

 มีการใหความหมายของสมรรถนะไวหลายนัย ดังจะยกตัวอยางการใหความหมายของ

นักวิชาการบางทาน ดังน้ี 

 สก็อต บี พารี (Scott B. Parry, n.d.) นิยามคําวาสมรรถนะวาคือ กลุมของความรู 

(knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองาน

หลักของตําแหนงงานหน่ึงๆโดยกลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของ

ตําแหนงงานน้ันๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถ

เสริมสรางข้ึนได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2004: 48) 

 Clark (1998) กลาววา สมรรถนะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการไดแก

ประการแรกคือ ความรู ประการที่สองคือทักษะ และประการสุดทาย ความสามารถ ซึ่งสิ่งที่สามารถ

สังเกตไดหรือสามารถวัดไดสวนความรูความสามารถเหลาน้ีจะตองแยกออกจากผูที่สามารถปฏิบติังาน

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

สามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลน้ัน สรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตน

รับผิดชอบ 

 อานนท ศักด์ิวรวิชญ (2547: 61)ไดสรุปคํานิยามของสมรรถนะไววา สมรรถนะ คือ  

คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติตางๆอันไดแก คานิยม  

จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสม

กับองคการ โดยเฉพาะอยางย่ิงตองสามารถจําแนกไดวาผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตอง

มีคุณลักษณะเดนๆอะไร หรือลักษณะสําคัญๆอะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ สาเหตุที่ทํางานแลว

ไมประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เปนตน  

 ผูวิจัยสรุปประเด็นคํานิยามของสมรรถนะไดวา สมรรถนะ คือ  คุณลักษณะของบุคคล 

ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติตางๆอันไดแก คานิยม  จริยธรรม บุคลิกภาพ 

คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสมกับองคการ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงตองสามารถจําแนกไดวาผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตองมีคุณลักษณะเดนๆ

อะไร หรือลักษณะสําคัญๆอะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ สาเหตุที่ทํางานแลวไมประสบ

ความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เปนตน 

 แนวคิดของ McClelland (1993) ไดอธิบายคุณลักษณะ (characteristic)ของคนวา 

เปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็ง (iceberg) กลาวคือสิ่งที่อยูเบื้องหลังและสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของบุคคลแตละคน เปรียบไดกับภูเขานํ้าแข็ง ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ลอยอยูเหนือนํ้าและ

สวนที่อยูใตผิวนํ้า 

 สวนแรก คือ สวนที่ลอยอยูเหนือนํ้า เปนสวนที่มองเห็น และสามารพัฒนาไดงาย ไดแก 

ความรู (knowledge) ทักษะตางๆ (skills) ที่แตละบุคคลมี อยางแรกคือ ความรู (knowledge) เปน

กระบวนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเน้ือหาของขอเท็จจริง หลักการ และแนวคิดเฉพาะดาน เพื่อ

นําไปสูฐานความรูที่บุคคลมีในสาขาตางๆ และอยางที่สองคือ ทักษะตางๆ (skills) เปนความเช่ียวชาญ 

ชํานาญพิเศษในดานตางๆ ที่บุคคลรูและสามารถทําไดเปนอยางดี 



42 
 

 
 

 สวนที่สอง คือ สวนที่อยูใตผิวนํ้า เปนสวนที่ใหญกวาและมองเห็นไดยาก ซึ่งสงผลตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลแตละคนเปนอยางมาก อีกทั้งยังเปนสวนที่พัฒนาไดยาก ไดแก 

แรงผลักดันเบื้องลึก (motives) ลักษณะนิสัย (traits) ภาพลักษณของตนเอง (self-image) และ

บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (social role)  

 แรงผลักดันเบื้องลึก (motives) คือ พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ซึ่ง

สงผลกระทบตอการกระทําของบุคคลน้ัน  

 ลักษณะนิสัย (traits) คือ ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เปนพฤติกรรมถาวร เปนความ

เคยชิน หรือพฤติกรรมซ้ําๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงที่กําหนดวิธีการปฏิบัติ หรือการตอบสนองอยาง

คงที่ 

 ภาพลักษณของตนเอง (self-image) คือความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ คุณคาที่ทํา

ใหคิดและสนใจในสิ่งที่ทําอยู ซึ่งเปนภาพลักษณที่บุคคลมองตนเองวาเปนอยางไร 

 บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (social role) เปนบทบาทที่แตละบุคคลแสดงออกตอ

บุคคลอื่น และตองการสื่อใหบุคคลอื่นในสังคมเห็นวาตนเองมีบทบาทอยางไร 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางบุคคลที่แสดงในรูปของภูเขานํ้าแข็งกับ

 สมรรถนะและผลงาน  
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 จากภาพแสดงใหเห็นวา ความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล 

ทําใหบุคคลมีสมรรถนะในรูปแบบตางๆ และสมรรถนะตางๆ มีความสัมพันธกับผลงานของบุคคล 

 ประเภทของสมรรถนะ 

 สมรรถนะของบุคลากร (employee competency)  สามารถจําแนกไดเปน 3  

ประเภทดวยกันคือ ประเภทแรก คือ สมรรถนะหลัก (core competency) คือสมรรถนะที่บุคลากร

ในองคการจําเปนตองมีเหมือนกันทุกคน ไมวาจะอยูในสายงานใดหรือระดับตําแหนงใดก็ตาม 

 ประเภทที่สอง คือ สมรรถนะตามสายงาน (function competency) คือ สมรรถนะที่

เปนความรู ความสามารถ ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามสายงานหน่ึงๆ เชน ผูที่ทํางานอยูใน

แผนกการตลาดก็จําเปนตองมีสมรรถนะของสายงานการตลาด สวนผูที่ทํางานอยูในแผนกบัญชีและ

การเงินก็จําเปนตองมีสมรรถนะของสายงานบัญชีและการเงิน เปนตน เพราะฉะน้ันบุคลากรแตละคน

จะตองมีสมรรถนะ 2 ประเภท ซึ่งประกอบดวนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสายงาน  

 ประเภทที่สาม คือ สมรรถนะตามบทบาท (role competency) คือสมรรถนะที่

บุคลากรในระดับบริหารจําเปนตองมี เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่และบทบาทการเปนผูบริหารได

อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด องคการบางแหงอาจเรียกสมรรถนะประเภทน้ีวา “สมรรถนะเชิงการ

จัดการ (management competency) ” ภาพที่ 2.3 แสดงตัวอยางสมรรถนะตามบทบาทที่จําเปน

สําหรับตําแหนงงานระดับตางๆ ของบริษัทเอกชนแหงหน่ึง 

 

ตารางที่ 1 ตัวอยางสมรรถนะตามบทบาทที่จําเปนสําหรับตําแหนงงานระดับตางๆ 

 

สมรรถนะตามบทบาท ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการฝาย หัวหนาแผนก 

การคิดเชิงกลยุทธ    

การบริหารความเลี่ยนแปลง    

ผูนําการเปลี่ยนแปลง    

ก า ร ป รั บ ตั ว ต อ ค ว า ม

เปลี่ยนแปลง 

   

การจัดการทรัพยากรมนุษย    

การสอนงาน    

ความเปนผูนํา    

 

 



44 
 

 
 

 กลาวโดยสรุปสมรรถนะคือ บุคลิกหรือความสามารถของบุคคลที่ซอนอยู ซึ่งดูไดจาก

ความรูทักษะ ทัศนคติ สิ่งเหลาน้ีเกิดจากการเรียนรู ฝกฝนหรือความชํ่าชองจากการปฏิบัติจริง ซึ่ง

สมรรถนะสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมการแสดงออกและบุคลิกภาพ ซึ่งสมรรถนะเหลาน้ีจะทําให

ผูปฏิบัติงานสามารถนําพาองคการไปสูเปาหมายของความสําเร็จและบรรลุถึงวัตถุประสงคของ

องคการได 

 ความจําเปนของการใชสมรรถนะในการคัดสรรหาบุคคล 

 ความจําเปนยุคใหมในการคัดสรรบุคคลเขาทํางานคือการพิจารณาถึงองคประกอบดาน

สมรรถนะเขามาประกอบดวย  ซึ่งชูชัย สมิทธิไกร ได (2556)  ระบุถึงความสําคัญของสมรรถนะที่มี

ความสําคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงานและองคกรไวไดน้ี  

 ประการแรก คือ สมรรถนะชวยใหองคการสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีและ

เหมาะสมทั้งดานความรู ทักษะและความสามารถ ตลอกจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะชวยให

การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่องคกรตองการ 

 ประการที่สอง คือ สมรรถนะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรูความสามารถของ

ตนวา อยูในระดับใด และหากตองการที่จะพัฒนาควรจะสงเสริมพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบาง ซึ่งจะ

ชวยใหเกิดการเรียนรูตัวเองมากข้ึน 

 ประการที่สาม คือ สมรรถนะนําไปสูการฝกอบรมพนักงานในองคกร 

 ประการที่สี่  คือ สมรรถนะจะเปนตัวชวยสนับสนุนตัวช้ีวัดหลักของผลงาน (Key 

Performance Indicators: KPIs) บรรลุเปาหมาย เพราะสมรรถนะจะเปนตัวบงช้ีไดวา ถาตองการ

บรรลุวัตถุประสงคตัวช้ีวัดดังกลาวแลว องคการหรือบุคคลตองใชสมรรถนะตัวใดเปนขอช้ีวัด 

 ประการที่หา คือ สมรรถนะจะเปนขอปองกันใหผลงานที่เกิดข้ึน เปนเพียงความบังเอิญ

หรือโชคชะตา เพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน ยอดขายของพนักงานที่เพิ่มสูงข้ึนกวาเปาหมายที่กําหนด 

ทั้งที่พนักงานคนน้ันไมคอยต้ังใจทํางานหนัก แตความตองการของตลาดในขณะน้ันเพิ่มสูงข้ึน  จึงทํา

ใหยอดการขายเพิ่มสูงข้ึนเทาน้ันเอง  โดยไมใชความสามารถของพนักงานคนน้ัน ซึ่งหากมีการใชการ

วัดสมรรถนะแลว จะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนน้ันประสบผลสําเร็จเพราะโชคชวยหรอื

ความสามารถของเขาเอง  

 ประการที่หก คือ สมรรถนะจะชวยหลอหลอมสมรรถนะขององคการใหประสบผลสําเรจ็

เร็วย่ิงข้ึน เพราะถาหากพนักงานทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองใหเขากับมาตรฐานที่องคการกําหนด

ไดตลอดเวลาแลว ในระยะยาวก็สามารถที่จะสงผลใหเกิดเปนสมรรถนะขององคกรน้ันๆ เชน เปน

องคการแหงการคิดสรางสรรคเพราะทุกคนในองคการมีสมรรถนะเรื่องกามรคิดสรางสรรค (creative 

thinking) 
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 องคประกอบของสมรรถนะ 

 หลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนดมี 5 สวนดังน้ี  

 ความรู (knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ  

เชน  ความรูดานเครื่องยนต เปนตน  

 ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร  

ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะที่เกิดไดน้ันมาจากพื้นฐานทางความรูและสามารถปฏิบัติ

ไดอยางแคลวคลองวองไว  

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน 

 บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลน้ัน เชน คนที่

นาเช่ือถือและไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน 

 แรงจูงใจ/ เจตคติ (motives/ attitude) เปนแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทําให

บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน 

 ทั้งน้ีสมรรถภาพในตัวบุคคลที่เปนสมรรถนะที่ทําใหเกิดความแตกตาง (Differentiating 

competencies) จะเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีผลการทํางานที่ดีกวาหรือสูงกวามาตรฐาน  สูงกวาคน

ทั่วไปจึงทําใหเกิดผลสําเร็จที่แตกตางกันผูที่มีสมรรถนะบุคคลที่แตกตางเหลาน้ีลวนเปนที่ตองการของ

องคการตางๆ 

 ประเภทของสมรรถนะ 

 สมรรถนะสามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภทคือ สมรรถนะสวนบุคคล (personal 

competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แตละคนมี เปนความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไมสามารถ

ลอกเลียนแบบได เชน การตอสูปองกันตัวของ จา  พนม นักแสดงช่ือดังในหนังเรื่อง “ตมยํากุง” 

ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เปนตน ลักษณะเหลาน้ียากที่จะเลียนแบบ 

หรือตองมีความพยายามสูงมาก 

 สมรรถนะเฉพาะงาน (job  competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการ

ทํางานในตําแหนงหรือบทบาทเฉพาะตัว เชน อาชีพนักสํารวจ ก็ตองมีความสามารถในการวิเคราะห

ตัวเลข การคิดคํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เปนตน   

 สมรรถนะองคการ (organization competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ

เฉพาะองคการน้ันเทาน้ัน เชน บริษัทเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่มีความสามารถใน

การผลิตเครื่องใชไฟฟา หรือบริษัทฟอรด (มอเตอร) จํากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต 

บริษัทเนช่ันมีเดีย มีสมรรถนะดานสื่อสารมวลชน บริษัทมิสทีน มีสมรรถนะดานเครื่องสําอางเปนตน 

หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จํากัด มีความสามารถในการผลิตสี เปนตน 
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 สมรรถนะหลัก (core competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญที่บุคคลตองมีหรือ

ตองทําเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ต้ังไว เชน พนักงานเลขานุการสํานักงานตองมีสมรรถนะหลัก

คือ การใชคอมพิวเตอรได ติดตอประสานงานไดดี เปนตน หรือ ผูจัดการบริษัท ตองมีสมรรถนะหลัก

คือ การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการทํางานเปนทีม เปนตน 

 สมรรถนะในงาน (functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี

ตามหนาที่ที่ รับผิดชอบ ตําแหนงหนาที่อาจ เหมือน แตความสามารถตามหนาที่ตางกันเชน  

ขาราชการตํารวจเหมือนกัน แตมีความสามารถตางกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน  สอบสวน 

บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เปนตน 

 การกําหนดสมรรถนะ 

 แนวคิดเรื่องความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะมีความแตกตางหลากหลายและ

การกําหนดสมรรถนะเปนสิ่งจําเปนในแตละตําแหนงงานเพื่อไวยึดเปนตนแบบของความรู

ความสามารถในแตละตําแหนงซึ่งมีความแตกตางกัน การกําหนดสมรรถนะ หรือการสรางรูปแบบ

สมรรถนะ (competency model) สามารถกําหนดไดดังน้ี  (อานนท  ศักด์ิวรวิชญ, 2547: สุกัญญา  

รัศมีธรรมโชติ, 2004)  

 ในการกําหนดสมรรถนะจะเริ่มจากการนําวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) คานิยม 

(values) ขององคการมาเปนแนวทางในการกําหนดสมรรถนะ ดังแผนภาพ 
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ภาพที่ 3 การกําหนดสมรรถนะ 

 

 จากภาพจะเห็นความสอดคลองไปในทิศทางที่ตอเน่ืองกันของสมรรถนะที่จะชวยใหงาน

เปนไปดวยดี (alignment) ซึ่งเริ่มจาก วิสัยทัศน พันธกิจหรือคานิยม สูเปาหมายขององคการ มา

กําหนดเปนกลยุทธขององคการ จากน้ันมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของ

องคการมีอะไรบาง ใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

 

แนวคิดทฤษฎีการขาย (Sales Theory)  

 สุนันทา ปนสุวรรณ (2554) ไดใหความหมายในการกระบวนการขาย (the selling 

process) วาหมายถึง ข้ันตอนเทคนิคของการปฏิบัติการขายสิ้นคาหรือการใหบริการแกลูกคาหรือผู

ยุทธศาสตรองคการ 
สมรรถนะ 

ของงาน 

(Job Competency) 

สมรรถนะหลัก(Core  

Competency) 

สมรรถนะหนาที ่

(Functional  Competency) 

สมรรถนะสวนบุคคล 

(Personal Competency) 

 

 

 

    

พันธะกิจ 

วิสัยทัศน 

คานิยม 
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เขารับบริการ (step of selling process) ที่สมบูรณตองเริ่มตนต้ังแตการแสวงหารายช่ือผูที่วาจะซื้อ

หรือผูที่มุงหวังหรือผูที่คิดวาจะเปนลูกคาในอนาคต จากน้ันถึงดําเนินการขายตามข้ันตอนเพื่อกระตุน

และเราใหลูกคาเกิดความสนใจและอยากไดผลิตภัณฑหรืออยากไดผลิตภัณฑน้ันๆ จนตัดสินใจซื้อ

สินคาดังกลาวในที่สุด จึงถือวากระบวนการขายเปนกระบวนการที่จะไปกระตุนหรือเปลี่ยนแปลงผู

มุงหวังใหเปนผูซื้อในที่สุด 

 Doyle (2002) ไดจัดประเภทของการขายได 5ประเภท โดยการใชกิจกรรมการขายเปน

เกณฑ ดังน้ี ประเภทที่หน่ึง order taker เชน shop assistants จะรับผิดชอบคําสั่งซื้อของลูกคา การ

บริการลูกคา เชน การใหบริการลูกคาดานการเก็บรักษาสินคาคงคลังเปนตนประเภทที่สอง 

missionaries เชน การใหขอมูลกับลูกคาและใหคําแนะนําลูกคา 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 ดังน้ี   

 ทักษะแรก คือ ทักษะทางดานเทคนิคการปฏิบัติงาน (technical skill) คือการมีความรู

ในวิธีการทํางาน กระบวนการทํางานและเทคนิคในการผลิตหรือการใหบริการตางๆ  ในตําแหนง

ผูจัดการฝายขายดังกลาวควรมีทักษะในการบริหารจัดการทีม ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางย่ิงยวด 

 ทักษะที่สอง คือ ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (human relations skill) คือ

ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น และไดรับความรวมมืออยางดีจากกลุมบุคคล ผูจัดการ

ฝาย โดยเฉพาะผูจัดการฝายขายควรจะมีทักษะดานดังกลาวสูงเพราะตองประสานทั้งลูกคาผูที่จะเปน

ผูซื้อซึ่งมีลักษะที่หลากหลาย ทั้งน้ียังรวมถึงการบริหารความสัมพันธภายในทีมระหวางลูกทีมภายใน

ทีม 

 ทักษะที่สาม คือ ทักษะทางดานความคิดรวบยอด (conceptual skill) คือความสามารถ

ในการวางแผนหรือนโยบายที่เปนประโยชนตอองคกร สามารถใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

ปฏิบัติงานหรือแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางไรก็ตามทักษะในการบริหารทั้ง 3 ประเภทดังกลาวจะมี

มากหรือนอยข้ึนอยูกับระดับงานบริหาร เชน ผูบริหารระดับลางควรมีทักษะทางดานเทคนิคการ

ปฏิบัติงานมากกวาดานอื่น เพราะจะตองใหคําแนะนําหรือแกปญหาทางดานการปฏิบัติการ ในขณะที่

ผูบริหารระดับสูงควรมีทักษะทางดานความคิดรวบยอดมากกวาดานอื่น  

 ทักษะที่สี่ คือ ลักษณะทางดานรางกาย (Physical characteristics) หมายถึงความ

แข็งแรงและสุขภาพที่สมบูรณของรางกาย งานที่ตองใชแรงงานก็ตองการพนักงานที่มีรางกายแข็งแรง
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มีความคลองแคลวในการใชอวัยวะเคลื่อนไหว ในขณะเดียวกันในตําแหนงผูจัดการฝายขายดาน

ผลิตภัณฑความงาม ลักษณะทางดานรางกาย หรือเรียกวาบุคลิกภาพมีความจําเปนอยางย่ิง เพราะ

บุคลิกภาพมีผลโดยตรงตอความนาเช่ือถือของผลิตภัณฑ 

 ทักษะที่หา คือ รูปรางทางกาย (appearance)หมายถึงการพิจารณาในทางดานรูปราง 

การแตงกาย ความประณีต ความสะอาด ซึ่งงานบางอยาง เชน งานขาย งานเลขานุการ และงาน

ประชาสัมพันธ จะตองพิจารณาในดานน้ีเปนสําคัญ 

 ทักษะที่หก คือบุคลิกภาพ (personality) เปนการพิจารณาทางดานการสื่อสารโตตอบ

ความคิด และรสนิยม เปนตน 

 ทักษะที่เจ็ด คือ เชาวปญญา (intelligence) เปนความสมารถในการใชสติปญญาในการ

ตัดสินใจและแกปญหา สามารถประเมินทางเลือกไดอยางสมเหตุผลและราบรื่น ความมีปฏิภาณไหว

พริบ และเฉลียวฉลาด  โดยเฉพาะผูจัดการฝายขายที่ตองมีไหวพริบปฏิภาณ ทั้งในดานการเจรจา

ตอรองลูกคา ฃทักษะการหวานลอมและนําเสนอ 

 ทักษะที่แปด คือ ความคิดริเริ่มและการต่ืนตัวในการทํางาน (initiative and mental 

alertness) หมายถึงความคิดที่จะหาวิธีการใหมๆ ที่จะทํางานไดดีข้ึน สนใจแสวงหาวิธีการแกปญหา 

และพัฒนาใหดีข้ึน ลักษณะน้ีอาจเปนที่ตองการสําหรับงานบางประเภท แตอยางไรก็ตามการที่

พิจารณาคุณลักษณะขอน้ีอาทําไดคอนขางยากตองใชความละเอียดถ่ีถวน 

 ทักษะที่เกา คือ ความถนัด (aptitude) หมายถึง ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ซึ่งอาจหา

คนที่ไดรับการฝกอบรมงานเฉพาะดานไดยาก จึงควรพิจารณาคนที่มีความถนัดจะฝกอบรมไดงาย 

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพงานใหมไดเร็ว และมีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรไดนาน  

 ทักษะที่สิบ คือ ทัศนคติที่มีตอนายจาง (attitude toward employers) หมายถึง 

ความรูสึกและความพึงพอใจที่มีตอองคกร โดยการคนหาเหตุผลของการสมัครงาน เพื่อพิจารณาถึง

เจตนารมณของผูสมัคร รับทราบความคิดเห็นที่มีตอความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางใน

องคกรน้ัน  

 ทักษะที่สิบเอ็ด คือ ความมั่นคงและความรับผิดชอบ (stability and responsibility) 

งานที่มีลักษณะตองรับผิดชอบในทรัพยสินและความปลอดภัยของ ตองเลือกเอาบุคคลที่มีความ

รับผิดชอบ มีจิตใจมั่นคงมาปฏิบัติงาน คุณสมบัติน้ีอาจสอบถามจากองคกรเดิม สอบประวัติเรื่องฐานะ

ทางการเงินและความรับผิดชอบในครอบครัว เปนตน  

 ทักษะที่สิบสอง คือ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (self-development) เชน 

ความกระตือรือรน ความสนใจในงานมีความมุงมั่นที่จะฝกอบรมใหมีความชํานาญเพิ่มข้ึน  
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 ทักษะที่สิบสาม คือ อายุ งานที่ตองการประสบการณอาจพิจารณาจากอายุ หรือใชอายุ

เปนเครื่องประกอบการพิจารณา แมวาองคกรอาจตองการคนหนุมสาว แตงานบางงานก็ตองการ

ความรูและประสบการณ  

 ทักษะที่สิบสี่ คือ เพศ (gender) คานิยมเรื่องเพศดําลังเริ่มเปลี่ยน เพศหญิงไดรับการ

ยอมรับวามีความสามารถไมแพเพศชาย แตอาจมีขอจํากัดในงานที่จะตองใชกําลังกายและงานที่ทําใน

เวลา หรือ สถานที่ที่ไมเหมาะสม โดยทั่วไปเพศชายมีแนวโนมที่จะทํางานที่ตองใชแรงงาน สวนเพศ

หญิงอาจจะถนัดงานอื่น เชน การตอนรับ การติดตอ ประสานงาน และดานการใชภาษา เปนตน  

 ทักษะที่สิบหา คือ ความคาดหวังของผูสมัคร (expectation) เชน อัตราเงินเดือนที่ตอง 

ตําแหนง และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ เปนตน  

 ทักษะที่สิบหก คือ สภาพแวดลอมอื่นๆ เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม 

สถานภาพการสมรส ระยะทางระหวางบานและที่ทํางาน เปนตน 

 สรุปไดตามแนวคิดโรเบรฃิรต แอล คาทซ (Katz, 1974) ดังกลาวโดยในเฉพาะกรณีของ

ผูจัดการฝายขายผลิตเสริมความงามไดวา คุณสมบัติของผูจัดการฝายขายที่ดีควรมีทักษะนับต้ังแตการ

บริหารจัดการทีม ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ เชนการเจรจาการขาย รวมไปถึงบุคลิกรูปรางและ

ลักษณะที่แสดงออกในเชิงอวัจนภาษา ความมั่นคงและความรับผิดชอบ ไปจนถึงความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง 

 คุณลักษณะของนักขายท่ีดี 

  ณัฐฐา จันทรจรัสวงศ (2556) ไดระบุบุคลิกภาพของพนักงาน (Sale person’s 

personality) วาหมายถึงพฤติกรรมของพนักงานขาย ที่เปนลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ซึ่งบุคลิก

ดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 5รูปแบบ คือ 1) บุคลิกแบบหว่ันไหว ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกที่มี

ความวิตกกังวล หว่ันไหวงาย มีขีดจํากัดตํ่าที่จะรับมือกับความเครียด ซึ่งบุคลิกดังกลาว ไมเหมาะที่จะ

เปนผูนําในตําแหนงผูจัดการฝายขายที่ตองรับแรงกดดันทั้งในเรื่องการขายที่ตองใหบรรลุวัตถุประสงค

เปาหมายขององคกร 2) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว หมายถึง บุคคลที่มีความเปนมิตร ชอบเขาสังคม 

ชอบแสดงออก กระชับกระเฉง ราเริง และมองโลกในแงดี 3) บุคลิกภาพแบบเปดรับหมายถึง บุคคลที่

มีจินตนาการสูงชางฝน มีความซาบซึ้งในศิลปะ ชอบความหลากหลาย และยอมรับคานิยมตางๆ ได

งาย  4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม หมายถึง บุคคลที่มีความจริงใจ ชอบชวยเหลือผูอื่น 

ประนีประนอมและชอบชวยเหลือผูอื่น บุคลิกของบุคคลในลักษณะน้ี เหมาะแกการแนะนําผลิตภัณฑ

สินคาใหแกลูกคา  5) บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกหมายถึง บุคคลที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย มี

ความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความพยายามที่จะกระทําสิ่งตางๆ และคิดอยางรอบคอบกอนกระทํา

ลักษณะ คุณสมบัติ ความถนัด ทัศนคติ และความสามารถอื่นๆที่รวมกันทําใหเปนนักขายที่มีคุณภาพ

น้ัน มาจากหลักความจริงที่วาบุคลิกภาพในการขายที่ดีน้ันไมไดมีสูตรสําเร็จอยางเดียว คนที่มีขอบเขต
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บุคลิกภาพอยางกวางๆจะมีโอกาสที่จะที่ประสบความสําเร็จในการขาย จึงไมมีความจําเปนที่จะตอง

บังคับตนเองเขาสูแมพิมพเดียวกัน อยางไรก็ตามผูมีลักษณะเฉพาะบางอยางที่ดีจะชวยใหมีโอกาสทีจ่ะ

ประสบความสําเร็จในการขายมากข้ึน ลักษณะตางๆเหลาน้ันไดแก 

 ลักษณะทาทาง (appearance) ความประทับใจแตแรกเปนสิ่งที่สําคัญนักขายที่เกง

จะตองพยายามทําใหผูคาดวาจะเปนลูกคาเกิดความประทับใจต้ังแตแรกเห็น เพราะเขาอาจจะไมได

โอกาสเปนครั้งที่สอง การสรางความประทับใจแตแรกพบน้ันจะเกิดจากลักษณะทาทางการแสดงออก

จากบุคลิกภาพภายนอกของนักขาย เชน เสื้อผา การแตงตัว การแสดงออกทางสีหนาซึ่งจะกอใหเกิด

ความเช่ือมั่นนักขายจะตองสามารถนําเสนอลักษณะทาทางที่ดีของตนหรือสามารถขายตนเองไดดี

น่ันเอง เสื้อผาเครื่องแตงกาย เสื้อผามีความสําคัญตอนักขายเชนเดียวกับบรรจุภัณฑมีความสําคัญตอ

ผลิตภัณฑ การแตงกายอยางมีรสนิยมและรูจักกาลเทศะเปนกุญแจสําคัญไปสูความสําเร็จในการขาย 

เสื้อผาที่จะสวมใสจะตองเหมาะสมกับประเภทของงานขายและประเภทของลูกคาที่นักขายจะไปพบ 

เชน พนักงานขายอาหารสัตวที่ไปเย่ียมเกษตรกรเจาของฟารมจะแตงกายคอนขางแตกตางจาก

พนักงานขายยาที่ไปพบแพทยหรือเภสัชกร เสื้อผาที่เดนจะสามารถดึงดูดความสนใจในตัวของ

พนักงานขายไดดีข้ึน สําหรับนักขายสตรีอาจมีปญหายุงยากมากกวานักขายผูชาย แตโดยทั่วไปจะยึด

หลักการแตงกายใหสุภาพเรียบรอยหรือเปนแบบฟอรมของบริษัท 

 การแตงตัว (grooming)การแตงตัวมีความสําคัญเชนเดียวกับเสื้อผาในการที่จะสราง

ความประทับใจแตแรกพบ นํ้าหอม ทรงผม การแตงหนา เหลาน้ีควรจะไดมีการเลือกใชใหเหมาะสม 

เพื่อบงถึงรสนิยมที่ดี เพราะโดยทั่วไปลูกคาไมไดเพียงแตมองเห็นและไดยินนักขายพูด แตเขายังได

กลิ่นดวย แนวทางในการแตงตัวใหเหมาะสมน้ันก็คือ การพิจารณาจากลูกคาเปนหลัก จงอยาสราง

อุปสรรคตอการติดตอสื่อสารโดยการมีลักษณะทาทางที่นารําคาญหรือนารังเกียจแกผูอื่น 

 นํ้าเสียงและนิสัยการสนทนา นํ้าเสียงในการพูดและคําพูดที่รื่นรมยจะชวยเสริมการเสนอ

ขายใหมีประสิทธิภาพ ในทางตรงขามนํ้าเสียงที่แยและคําพูดที่ไมเหมาะสมจะเปนอุปสรรคตอการขาย 

ดังน้ันนํ้าเสียงของนักขายจึงเปนสื่อในการติดตอต้ังแตเบื้องตน โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเปนการขายทาง

โทรศัพท นํ้าเสียงของนักขายจะมีความสําคัญมาก เพราะถาลูกคาไมเห็นตัวพนักขายแตไดยินเสียง 

ในขณะที่ลักษณะทาทางเปนสวนหน่ึงที่จะสรางความประทับใจแตแรกนํ้าเสียงและอุปนิสัยในการ

สนทนาเปนสิ่งสําคัญที่จะใหไดรับการยอมรับนํ้าเสียงที่ใชในการพูดกับลูกคาควรแสดงความอบอุน

และเปนมิตร และพนักงานขายควรระลึกไวเสมอวา โดยทั่วไปเสียงพูดในระดับตํ่ากวาจะสื่อความ

อบอุนกวาเสียงสูง บางคนชอบเปลงเสียงใหสูงข้ึนเพื่อยํ้าบางจุด แตถาเพิ่มระดับเสียงสูงข้ึนเรื่อยๆจน

เสียงแหลมข้ึนข้ึนก็จะลดความประทับใจลงมา และอาจจะทําใหลูกคารูสึกวานักขายมีความเครียด

และเกิดความเครียดตามไปดวย และถึงแมวาผูพูดจะไมสามารถเปลี่ยนนํ้าเสียงได แตก็สามารถ

ควบคุมความดัง ระดับเสียง และออกเสียงใหชัดเจนได หลักในการพูดใหเปนที่พอใจไดแก ประการ
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แรกตองไมพูดเร็วหรือชาเกินไป ประการที่สองหลีกเลี่ยงจากการพูดในรูปแบบที่นาเบื่อ และมีระดับ

เสียงเดียวกันตลอด และประการที่สามหลีกเลี่ยงจากการพูดเสียงดังหรือคอยเกินไป นอกจากน้ี

นํ้าเสียงในการพูดจะตองแสดงความกระตือรือรนดวยนิสัยในการพูดสามารถทําลาย/ลดคุณคา

ประสิทธิภาพของกาขายได การพูดออมแอม กํากวม ออกเสียงผิดๆ และใชคําแสลงสมารถทําใหลูกคา

เกิดความรําคาญ  

 กิริยามารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ (manners and mannerisms) คนจํานวนมากอาจ

มีอุปนิสัยที่ทําใหผูอื่นรําคาญเล็กนอย เชน ชอบเอาน้ิวมือเคาะเบาๆ บนโตะ เกาศีรษะบอยๆ ถูมือไป

มาหรือเอามือลูบคาง เหลาน้ีเปนตน การกระทําเหลาน้ีอาจจะเปนการแสดงออกถึงความต่ืนเตนหรือ

ขาดประสบการณหรือการปรับตัวเทาที่ควร ซึ่งอาจทําใหลูกคารําคาญหรือไมพอใจจนอาจจะตองตัด

การทําเสนอขายใหสั้นลง ดังน้ันนักขายจะตองระมัดระวังรูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกอยูเสมอ 

ความสุภาพและกิริยามารยาทเปนสิ่งที่เปนประโยชนที่พิเศษและทุกคนทราบดี แมวากิริยามารยาทที่

ดีโดยลําพังแลวอาจจะไมสามารถทําการขายไดใหเกิดข้ึนได แตมารยาทที่ไมดีก็สามารถทําลายโอกาส

ที่จะขายได การเปนผูฟงที่ดีไมขัดจังหวะลูกคาบอยๆตลอดจนการพูดและการกระทําที่เปนธรรมชาติ 

มีความสุภาพน่ิมนวลจะชวยเสริมภาพลักษณของนักขายในสายตาของลูกคา สิ่งตอไปน้ีเปนสิ่งที่นัก

ขายไมควรกระทําคือ ประการแรกทําการเย่ียมลูกคาโดยไมนัดหมาย ประการที่สองการใชเวลาของ

ลูกคามากกวาที่จําเปน และประการที่สามไมกลาวคําขอบคุณที่ลูกคาสละเวลาใหเขาพบและซื้อสินคา 

นอกจากน้ีบางสิ่งบางอยางที่งายๆ เชน การใหการตอนรับที่ดีหรือการจําวันเกิดลูกคาได เหลาน้ีไมมี

คาใชจายใดๆ และสามารถใหผลกลับมามหาศาล อยางไรก็ตามสวนที่สําคัญของการขายก็คือการทํา

ใหลูกคาพอใจซึ่งมักจะเริ่มตนจากวิธีการที่นักขายปฏิบัติตอเขาเหลาน้ันการแสดงความเคารพโดยการ

ยกมือไหวดวยความออนนอมสามารถสรางความประทับใจแกลูกคาต้ังแตพบพนักงานขายได และใน

กรณีลูกคาตางชาติก็ควรใชการจับมือ (Handshake)nซึ่งการจับมือ โดยทั่วไปจะเปนสิ่งแรกและสิ่ง

เดียวของการสัมผัสกันระหวางนักขายและลูกคาดังน้ันจึงควรสื่อความอบอุน ความเอาใจใส ความ

เขมแข็งและมั่นคง เปนการแสดงความยินดีตอนรับไมใชการทดสอบความแข็งแรง ย่ิงไปกวาน้ันการ

จับมือไมควรจะสั้นเกินไปหรือนานเกินไป และเปนสิ่งที่ดีที่นักขายควรใชสายตาสบตาลูกคาในระหวาง

การจับมือไปดวย 

 ทักษะในการติดตอสื่อสาร คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่กลาวมาแลวน้ันเปนสวนสําคัญ 

ที่นําไปสูทักษะในการสื่อสารที่ดี นักพูดที่ดีทุกคนจะสามารถสื่อสารดวยความกระตือรือรน ความ

เช่ือมั่น การมองโลกในแงดี และความจริงใจการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตองการวิธีการพูดและ

ไวยากรณที่ดี วิธีการพูดน้ันเกี่ยวของกับการใชคําที่ถูกตองและการออกเสียงชัดเจน เพราะการพูดจะ

แสดงถึงวิธีการ อันดับแรก ที่พนักงานขายจะสงขาวสาร จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่ตองมีการใชคําที่ถูกตอง

และลูกคาสามารถเขาใจไดถึงสิ่งที่ไดมีการ                  
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 การใชไวยากรณที่ไมดีอาจสรางความไมประทับใจได ซึ่งไมเพียงแตจะนําไปสูความไม

เขาใจเทาน้ันแตยังเปนสาเหตุใหลูกคาสงสัยเกี่ยวกับความรูและความสามารถของผูพูด  

 สิ่งตอไปน้ีจะเปนเครื่องช้ีอยางงายๆ ในการปรับปรุงทักษะในการติดตอสื่อสาร 

1. ใชคําพูดที่เขาใจไดงาย         

2. ใชคํา ''ทานหรือคุณ'' มากกวา ''ผมหรือดิฉัน'' พูดในแงมุมของลูกคามากกวาใน

ความคิดของนักขาย    

3. อยาพูดซ้ําเมื่อนัดหมายแลวก็ดําเนินการตอไป ลูกคาจะไดไมเกิดความเบื่อหนายจาก

การไดยินขาวสารเดียวกันซ้ําแลวซ้ําอีก 

4. พูดสั้นๆ กะทัดรัด พูดใหตรงจุด อยาปลอยใหเวลาลูกคาเสียเปลาโดยพูดเปะปะเรื่อย

เปอย 

5. จงมีความคิดสรางสรรค พยายามคนหาวิธีใหมๆ เปนพิเศษของการแสดงความคิด

มากกวาใชคําและตัวอยางเหมือนกับที่ทุกๆ คนทํา เพราะลูกคามักจะจําความคิดเห็นที่แสดงมาในการ

ริเริ่มสรางสรรค 

 ลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพท่ีนักขายควรตองม ี

 สุนันทา ปนสุวรรณ (2555) พบวา คุณสมบัติของพนักงาน ซึ่งหมายถึงลักษณะคุณสมบัติ

ของพนักงานเครื่องสําอางคแบรนด พาโยต โดยมีเกณฑมาตรฐาน ดังน้ี รูปรางหนาตาผิวพรรณสะอาด

สะอาน พนักงานหญิงที่ผมยาว รวบสะอาดเรียบรอย พนักงานหญิงผมสั้น ทําผมเปดหนาเรียบรอย 

แตงกายสะอาดไมมีกลิ่นอับ แตงหนาใหมีสีสัน ไมซีด ดูสุขภาพดี มือและเล็บสะอาด ไมทาเล็บมือ 

รองเทาใหมสะอาดเสมอ และผานการอบรมดานผิวหนาและการดูแลผิวอยางถูกวิธี 

 จากคุณสมบัติขางตนจะเห็นวาคุณสมบัติของพนักงานเครื่องสําอางแบรนด พาโยต เนน

ในเรื่องของบุคลิกภาพ การแตงตัว ภาพลักภายนอกอันเน่ืองมาจากเปนคุณสมบัติพื้นฐานของ

พนักงานขาย ย่ิงเปนพนักงานขายเครื่องสําอางดวยแลว ย่ิงเนนในเรื่องของรูปลักษณภายนอก เพราะ

ถาพนักงานขายเครื่องสําอาง ยกตัวอยางเชน พนักงานขายผลิตภัณฑกําจัดสิว แตกลับมีสิวข้ึนเต็ม

หนา ผูที่มาซื้อสินคาจะคิดไดวาพนักงานยังไมสิวข้ึนเต็มหนา ควรผลิตภัณฑกําจัดสิวญี่หอน้ีหรือไม 

เปนตน ดังน้ีในธุรกิจเครื่องสําอางน้ัน รูปลักษณนอกของพนักงานขายเปนสิ่งที่สําคัญมากในการสราง

ความนาเช่ือถือตอผูซื้อ 

 คุณสมบัติพ้ืนฐานของพนักงานขายควรมี มีดังตอไปน้ี 

 ประการแรก คือ ความเพียรพยายาม (perseverance) พนักงานขายที่ตองการประสบ

ความสําเร็จในการขายจําเปนตองมีความบากบั่นอุตสาหะไมทอถอยงาย เพราะจากผลการวิจัยพบวา

โดยทั่วไปพนักงานขายที่ทําการเย่ียมเยียนลูกคา เฉลี่ย 5 ครั้ง จึงจะสามารถปดการขายได ดังน้ันถา

พนักงานขายยอมรับคําปฏิเสธในครั้งแรกถือเปนข้ันสุดทายและยุติการเย่ียมลูกคา พนักงานขายก็จะ
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ไมสามารถปดการขายจํานวนมากไดสําเร็จ ดังน้ันการพยายามทํางานหนักข้ึนเล็กนอย ใชเวลาในการ

ขายมากข้ึน หรือทําการสาธิตการขายใหมากข้ึนมักจะเปนสิ่งที่จําเปนที่จะเปลี่ยนดังที่ลูกคากลาววา ''

ไม" เปน “ตกลง”    

 ประการที่สอง คือ ความกระตือรือรน (enthusiasm) ความกระตือรือรน หมายถึง 

ความสนใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในการขาย เพราะถานัก

ขายขาดความกระตือรือรนในสิ่งที่กําลังขายแลวจะไมสามารถจูงใจลูกคาไดเทาที่ควร  ความ

กระตือรือรนน้ันสามารถถายทอดไปยังลูกคาได โดยกระตุนใหเขาเกิดความกระตือรือรนต่ืนเตนในสิง่ที่

พนักงานขายกําลังทําการเสนอขาย ผูจัดการขายจํานวนมากจัดคุณลักษณะขอน้ีเปนหน่ึงใน

คุณลักษณะที่สําคัญมากซึ่งนักงานขายจะตองมีเพราะผลตอความสําเร็จในอาชีพนักขาย 

 ประการที่สาม คือ ความเช่ือถือไวใจได (credibility) ความสําเร็จในการขายอาจ

พิจารณาไดจากการที่ลูกคามีการซื้อซ้ํา ซึ่งการซื้อซ้ําจะเกิดข้ึนไดจากการที่ลูกคามีความเช่ือมั่นเปน

พื้นฐาน ความเช่ือถือไววางใจไดเปนปจจัยที่สําคัญมากในการที่ลูกคาจะเลือกติดตอกับพนักงานขาย

คนใด โดยทั่วไปผลิตภัณฑที่ขายไมจําเปนตองมีคุณภาพสูงสุดหรือมีมาตรฐานสูงสุดตราบเทาที่

ผลิตภัณฑเปนไปตามสิ่งที่พนักงานขายกลาวไว ในทํานองเดียวกันการบริการขนสงสินคาไมจําเปนตอง

เร็วที่สุดตราบเทาที่ลูกคาไดรับของที่จัดสงตามเวลาที่กําหนด ดังน้ันจงอยาสัญญาอะไรที่ไมสามารถทาํ

ได 

 ประการที่สี่ คือ ความซื่อสัตยและจริงใจ (honesty and sincerity) คุณลักษณะที่มี

ความสัมพันธใกลชิดกับความเช่ือถือไววางใจใหก็คือ ความซื่อสัตยและจริงใจ  ความซื่อสัตยจะตองมา

กอนความจริงใจ  ซึ่งหมายความถึงการใหความสนใจแกลูกคาอยางแทจริง  พนักงานขายสามารถ

แสดงความจริงใจได โดยการดูแลใหความชวยเหลือลูกคาอยางละเอียดรอบคอบ และคิดอยูเสมอวา

ทําอยางไรจะใหลูกคาพอใจ 

 ประการที่หา คือ อุปนิสัยใจคอหรือคุณสมบัติ (character) การสรางความศรัทธาเช่ือถือ

เปนสิ่งสําคัญ  ถานักขายมีอุปนิสัยรักความอิสระ  ความซื่อสัตยและจริงใจ แสดงวาเขาไดสรางความ

เช่ือถือแลว คุณสมบัติน้ันจะแสดงโดยผานการปฏิบัติงานที่ตรงไปตรงมา พิถีพิถัน และการกระทํา

บางอยางใหมากกวาที่คาดหวัง 

 ประการที่หก คือ ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ความเห็นอกเห็นใจเปนความสามารถ

ที่นักขายจะเขาใจถึงความรูสึก  ความตองการและปญหาของลูกคาดีข้ึนเทาใดก็จะสามารถทําใหลูกคา

พอใจมากเทาน้ัน ความเห็นอกเห็นใจจะมีความสัมพันธกับความสนใจซึ่งหมายถึง การคิดในรูป

ผลประโยชนของลูกคา โดยทั่วไปลูกคาจะช่ืนชอบที่นักขายใหความสนใจและมีการตอบสนองดวยดี 
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 ประการที่เจ็ด คือ การยกยองนับถือ (respect) ลูกคาสวนมากสมควรจะไดรับการยก

ยองนับถือจากนักขาย ซึ่งหมายความวาเขาควรจะใหการเคารพนับถือใหเกียรติลูกคาอยางเหมาะสม

ตลอดเวลา 

 ประการที่แปด คือ ความราเริง (cheerfulness) การขายใหกับลูกคาที่อยูในอารมณที่ดี

จะงายกวาการขายใหกับลูกคาที่มีอารมณไมดี  ดังน้ันการที่นักขายย้ิมแยมและใหการตอนรับอยางรา

เริงจะชวยใหติดตอลูกคาไดงายข้ึน ย่ิงไปกวาน้ันการที่นักขายมีทัศนคติในทางบวกและใหความเปน

มิตรน้ันเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการติดตอใกลชิด 

 ประการที่เกา คือ ความเช่ือมั่นในตัวเอง (self-confidence) ความเช่ือมั่นในตัวเองคือ

การที่นักขายเช่ือถือตนเองซึ่งก็จะทําใหผูอื่นเช่ือมั่นในตัวนักขายดวย โดยอาจเกิดจากประสบการณ

เมื่อนักขายประสบความสําเร็จความเช่ือมั่นก็จะเกิดข้ึน  เมื่อนักขายสื่อความเช่ือมั่นไปใหลูกคา เขาจะ

ยินดีและช่ืนชมในการแนะนําความเช่ือมั่นในตนเองเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาได โดยการเริ่มตนมี

ทัศนคติในทางบวกในแตละวัน กอนที่นักขายจะไปเย่ียมลูกคาแตละครั้งก็ตองบอกตัวเองวาเขาจะ

สามารถปดการขายไดและทําการกําหนดเปาหมาย ในระยะแรกๆ เพียงเล็กนอยเมื่อความเช่ือมั่น

เกิดข้ึนก็คอยกําหนดเปาหมายใหสูงข้ึนตอไป 

 ประการที่สิบ คือ ความสามารถดานสติ ปญญา (mental ability) ความสามารถดาน

สติปญญารวมทั้งเชาวไหวพริบและความสามารถพิเศษในการคิดไดอยางรวดเร็ว การมีเชาวไหวพริบดี

อาจใหประโยชนในสถานการณการขายจํานวนมาก อยางไรก็ตามไมจําเปนวานักขายจะตองประสบ

ความสําเร็จในงานขายทุกครั้ง  การทํางานหนัก เอาใจใสในรายละเอียด และการมีทักษะในการขายที่

ดีสามารถทําใหพนักงานขายที่มีสติปญญาในระดับเฉลี่ยและทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน การที่

จะคิดหรือตัดสินใจไดอยางรวดเร็วน้ัน นักขายจะตองมีขอมูลขอเท็จจริงมากพอและสามารถที่จะไป

เย่ียมเยียนลูกคาไดเมื่อจําเปน การที่จะสามารถคิดอะไรไดวองไวน้ัน เพียงแตนักขายจะตองมีการ

เตรียมตัวที่ดี มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของลูกคา ตลาด ผลิตภัณฑ และบริษัทอยางละเอียด จะทําให

สามารถตอบสนองตอลูกคาไดดีและตอบคําถามของลูกคาไดอยางแคลวคลองวองไวอีกดวย 

 ประการที่สิบเอ็ด คือ จินตนาการ (imagination) จินตนาการเปนความสามารถที่นัก

ขายจะนําความคิดริเริ่มสรางสรรคเขามาใชในกระบวนการขาย โดยทั่วไปนักขายคนใดคนหน่ึง

สามารถไดรับคําสั่งซื้อติดตามการแนะนํา และปฏิบัติงานประจํา แตอยางไรก็ตามการที่จะใหประสบ

ความสําเร็จอยางแทจริงน้ัน นักขายควรจะตองมีจินตนาการดวยซึ่งจะชวยใหสามารถมองเห็นปญหา

ในแงมุมของลูกคาไดและมีการนําวิธีการใหมมาใชแกไขปญหา เชนเดียวกับการมีจินตนาการในการนํา

วิธีการใชใหมๆ สําหรับผลิตภัณฑใหม และวิธีการใหมๆ สําหรับการจัดแสดงสินคา   
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 ลักษณะดานบุคลิกภาพท่ีนักขายไมควรม ี

 ลักษณะดานบุคลิกที่นักขายไมควรมีมีดังน้ี  

 ประการแรก คือ การไมฟงผูอื่น นักขายบางคนมักจะรูสึกอยูบอยๆ วาตนจะตองพูดเพื่อ

รักษาการควบคุมสถานการณการขายจึงมีการผิดพลาดที่จะแบงการพูดใหเหมาะสม แมการพูดจะเปน

สิ่งจําเปนที่จะตองใหขอเท็จจริงตางๆ แกลูกคา แตการฟงก็มีความสําคัญเทากัน ถานักขายมีการ

ตอบสนองตอความตองการและเรื่องของลูกคา ลูกคาก็ตองมีโอกาสที่จะพูดบาง การฟงสิ่งที่ลูกคาพูด

เปนวิธีเดียวที่พนักงานขายจะสามารถเขาใจและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยาง

เหมาะสม 

 ประการที่สอง คือ ชอบวิพากษวิจารณ การวิพากษวิจารณหรือนินทาผูอื่นจะทําใหไมได

รับความเช่ือถือจากลูกคาลูกคาอาจจะคิดวาเมื่อวิจารณคนอื่นกับเขาไดก็อาจจะวิจารณเขากับคนอื่น

ไดเชนกัน ทุกคนยอมทําผิดพลาดไดแตไมมีใครตองการใหผูอื่นสาธยายถึงสิ่งน้ัน 

 ประการที่สาม คือ ชอบโตแยง นักขายจะไมสามารถขายไดโดยการถกเถียงกับลูกคาแม

การโตแยงน้ันจะไมเกี่ยวของกับการเสนอขาย เชน เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือกีฬา ก็อาจจะเปน

สาเหตุใหเสียความรูสึกและมีผลตอการสูญเสียลูกคา ดังน้ันถาลูกคากลาวถึงบางสิ่งบางอยางที่

พนักงานขายอาจจะไมเห็นดวย ก็อยาเพิ่งโตแยงทันที แตใหคอยๆ คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดและคอยๆ 

โตแยงอยางมีเหตุผลและดวยความสงบ ไดเปนที่ยอมรับกันวาการปรับตัวและการมีไหวพริบของ นัก

ขายโดยทั่วไปจะชวยทําใหจิตใจลูกคาออนลงได 

 ประการที่สี่ คือ กระทําการตามอารมณ แมวาการทําตามความคิดอาจจะสามารถ

นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตการที่นักขายเจาอารมณก็อาจจะทําใหสูญเสียการขายได นัก

ขายอาจจะเช่ือวาการตอบคําถามลูกคาอยางฉลาดแสดงถึงปญญาที่เฉลียวฉลาด  แตลูกคาอาจจะไม

เห็นดวย  ในทํานองเดียวกันพึงระวังเรื่องตลกที่เปนที่วิพากษวิจารณของกลุมชนชาติใด หรือศาสนาใด

โดยเฉพาะ เพราะอาจจะเปนที่ลูกคาไมพอใจได 

 ประการที่หา คือ มีความเกียจคราน นักขายมักจะไดรับความอิสระในการทํางาน ไมมี

ใครทําการควบคุมการปฏิบัติงาน ก็อาจจะงีบหลับ  เลิกงานไว หรือใชเวลาทํางานดูภาพยนตร เปนตน  

นักขายที่มีพฤติกรรมแบบน้ีจะไมประสบความสําเร็จ เพราะการขายเปนงานที่ยากและตองอาศัย

ความขยันขันแข็งและเพียรพยายามใหมากพอ 

 ประการที่หก คือ ขาดความอดทน การที่นักขายประสบความสําเร็จในการขายไดก็ตอง

ใชเวลาและความพยายามพอควร เพราะเทคนิคการขาย และความเขาใจลูกคาของพนักงานขายจะ

คอยๆ พัฒนาปรับปรุงดีข้ึนและเพิ่มข้ึนตามประสบการณ จงอยาเพิ่งทอถอย ถาความสําเร็จยังไม

เกิดข้ึนทันทีหลายสิ่งหลายอยางตองใชเวลาที่จะเจริญเติบโต ดังน้ันนักขายจะตองอยางเพิ่งคิดเลิก

อาชีพในระยะสั้นเพราะขาดความอดทนเทาที่ควร 
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 ในงานของ สุนันทา ปนสุวรรณ (2554) ที่ทําการศึกษาการขายผลิตภัณฑเสริมความงาม 

ไดแสดงใหเห็นวาปจจัยดานคุณสมบัติของพนักงานที่มีผลตอความพึงพอใจในดานคุณภาพการ

ใหบริการของพนักงานที่ปรึกษาความงามหรือฝายขายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความงามประกอบดวย

คุณสมบัติตางๆดังน้ี ความรูดานผลิตภัณฑ (เมคอัพ สกินแคร) ทักษะในการนําเสนอและขายสินคา  

การมีศิลปะในการโนมนาวใจ ความเขาใจและสามารถตอบสนองลูกคา ความรอบรูในการตอบปญหา

ดานความงามเฉพาะบุคคล 

 แนวคิดนักขายท่ีดี 

 อาจกลาวไดโดยสรุปวา ทั้งน้ีองคประกอบของความนาเช่ือถือของบุคคลที่ทํางานสายน้ี

จึงสวนมีทักสวนประกอบที่เปนภายนอกและภายใน องคประกอบที่เปนภายนอกเชน บุคลิกภาพ 

รูปรางหนาตา การแตงกาย ในขณะที่องคประกอบภายในเชิงลึกซึ่งอาจสรุปรวมไดวาขีดความสามารถ

หรือศักยภาพที่บุคคลน้ันมี  เชนองคความรู (knowledge) เชนความรูเชิงลึกที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ

ดานความงาม ประการที่สองคือทักษะ(skill) เชนทักษะในการนําเสนอสินคามีกลยุทธในการขาย มี

ศิลปะในการโนมนาวใจมากอน กอนที่จะมาเปนผูจัดการฝาย รวมถึงทักษะในการบริหารจัดการ

ทีมงาน ดูแลยอดขายเพื่อใหเปนไปตามเปาที่ต้ังไว ดูแลบริหารจัดการทีมผลักดันใหทีมสามารถทํายอด

ได วางแผนการจัดการกําลังคนทีม ผลักดันใหทีมสามารถทํายอดได วางแผนการจัดการกําลังคนในทีม 

รวมทั้งฝกฝนใหพนักงานในทีมมีความสามารถที่หลากหลายดานการขาย การตอรอง การดูแลลูกคา 

จัดทําราคาที่เหมาะสม คิดแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับลูกคาในแตละราย ประสานงานกับฝายตางๆให

ราบรื่น สุนันทา ปนสุวรรณ (2555) ระบุวา นักการขายที่ดี ยอมประกอบ 1) ดวยการมีความรูในตัว

สินคาน้ันๆ เปนอยางดี 2) มีทักษะในการนําเสนอและขายสินคา 3) มีศิลปะในการโนมนาวใจใหลูกคา

ซื้อสินคา 4) มีความเขาใจและสามารถอานใจลูกคาในการตอบสนองความตองการของลูกคาได 5) มี

ความสามารถรอบรูในการแกปญหาและตอบปญหาลูกคาได 

 

แนวคิด การวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis: CA) 

 สรางความนาเชื่อถือ และการสรางตัวตนระหวางคูสนทนาท่ีอํานาจท่ีไมเทาเทียม 

 การวิจัยภายใตภววิทยาและกระบวนทัศนแบบหลังปฏิฐานนิยมดังที่ไดกลาวมาแลวการ

แตกแขนงวิชาทางดานสังคมศาสตรจึงไดปรับประยุกตใชกับศาสตรในดานน้ันๆ ในงานวิจัยช้ินน้ี ใน

งานวิจัยช้ินน้ี ก็เพื่อใชอธิบายกระบวนการของการกอรูปของความนาเช่ือถือ โดยผานกระบวนการ

สนทนาการตอรอง การสรางภาพลักษณที่ดีของผูสมัคร ตลอดจนเทคนิคของการสรางความนาเช่ือถือ

ผานอากัปกิริยา แนวคิดชวยใหมองเห็นวาคูสนทนาใชเทคนิค หรือรูปแบบการสนทนาแบบใดมาใช 

เน่ืองจาก คูสนทนา มี “ อํานาจ” ที่ไมเทาเทียมกัน  ผูเขารับการสัมภาษณงานยอมตระหนักถึงอํานาจ
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ที่ไมเทาเทียมกันภายใตบริบทการสัมภาษณงานดังกลาว ระหวางผูเขารับการสัมภาษณและผู

สัมภาษณ ฉะ น้ันชุดคําตอบขณะสัมภาษณที่ เปน การสนทนาแบบองคการ  ( Institution 

conversation ) อาจแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวันทั่วไป เชน ผูสัมภาษณอาจใหผูเขารับ

การสัมภาษณในขณะน้ัน นิยามตัวเองใน สามประโยค เขาอาจนิยามดวยถอยคําเลาเรื่อง เชน ฉันรัก

การขาย การขายคือหัวใจของแผนก การทํายอดขายคือความอยูรอดของบริษัท ในทางกลับกันหาก

เจอคําถามเดียวกันเมื่ออยูที่บานหรือ สถานที่อื่นๆ เขาอาจนิยาม ตัวตนในอีกรูปแบบ ที่แตกตาง

ออกไป เชน ฉันเปนคนขยันทํางาน การอยูกับครอบครัวคือสิ่งที่ฉันรัก ทั้งน้ีการสรางตัวตนดังกลาว 

ข้ึนอยูกับบริบทสิ่งแวดลอมที่แตกตาง ตัวชุดคําตอบที่ไดจึงแตกตางเพราะในขณะที่เขาตอบขณะ

สัมภาษณงานชุดคําตอบอาจโนมเอียงและเกี่ยวของกับประเด็นมากกวา นอกจากน้ียังพบวา ผูเขารับ

การสัมภาษณยอมตระหนัก ฐานะของตนที่ตองสรางการยอมรับใหเกิดข้ึนตอหนาผูที่สัมภาษณงาน 

กลาวคือ บริษัทนายจางมีอํานาจที่เหนือกวา ในการตัดสินใจรับบุคคลดังกลาว เพราะน้ันระหวางการ

สนทนา ถึงเกิดการชวงชิงความหมายและการสรางวาทะกรรมในการตอรอง เทคนิคหรือรูปแบบ

โครงสรางประโยคการสนทนาที่เหมาะสมจะชวยใหแตละฝายเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน Cooley 

เรียกตัวตนที่เกิดจากกระบวนการน้ีวา ตัวตนในกระจกเงา (the Looking Glass Self) ซึ่ง

ประกอบดวยภาพลักษณของเราที่เรามีตอตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับความคิดของผูอื่นตอ

ภาพลักษณน้ัน รวมถึงปฏิกิริยาและความรูสึกของเราที่มีตอจินตนาการดังกลาว ทั้งหมดน้ีหลอม

รวมกันกอเปนความรูสึกที่มีตอตนเอง เชน ความภาคภูมิใจ ความรูสึกตํ่าตอยดอยคา และจากการให

ความสําคัญตอปฏิสัมพันธน้ีเองทําใหกลุมทางสังคมเปนประเด็นที่สําคัญของการศึกษา 

 วิธีการวิจัย โดยใชแนวคิด การวิเคราะหการสนทนาเปนวิธีการหน่ึง ที่ใชในการวิจัยแบบ

คุณภาพ โดยใหความสนใจกับการประกอบสรางของบุคคลโดยตระหนักถึงการประกอบสรางข้ึนของ

บุคคลรวมถึงการตระหนักถึงธรรมชาติแหงการประกอบสรางและความตอเน่ืองตามมุมมองทางโลก

นักวิจัยไดใหความสําคัญในการวิเคราะหภาษาเปนสื่อในการคนหาปฏิสัมพันธอันเช่ือมโยงในระดับ

ปจเจกและพยายามตีความเขาใจภาษาและการสื่อสารที่สื่อออกมา ทั้ง ทางดาน วาจา กริยาทาทาง

รวมไปถึงการวิเคราะหวาทกรรม 

 การวิเคราะหบทสนทนา (Conversation Analysis ) พัฒนาข้ึนโดย 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 อีกทั้งพวกเขายังไดมีปฏิสัมพันธกับ 

Garfinkel ในหวงเวลาน้ัน (Schegloff, 1992 cited in Heritage) ซึ่งการวิเคราะหการสนทนา 

(Conversation Analysis, CA) คือ กระบวนการการสืบหาโครงสรางและกระบวนการปฏิสัมพันธ
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ทางสังคม ระหวางมนุษย โดยใหความสําคัญอันดับแรก คือการสนทนาโดยการใชวิธีการบันทึกภาพ

วีดีโอหรือการบันทึกเสียงการสนทนาที่เกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธที่เปนธรรมชาติ (Peräkylä, 2011) 

แนวคิดการวิเคราะหการสนทนา เปนแนวคิดสําคัญที่ใชศึกษาวิเคราะห โครงสรางการสนทนา 

เน่ืองจากการสนทนาเปนกิจกรรมสําคัญในสังคมมนุษยที่สะทอนใหเห็นความคิด คานิยม ความเช่ือ 

การกระทํา อารมณความรูสึก ชีวิตจิตใจของผูพูด การสงตอความรูและภูมิปญหาตางๆ รวมถึง

ความสัมพันธระหวางคูสนทนาและความสัมพันธระหวางการใชภาษากับวัฒนธรรมของผูใชภาษา 

(สุจริตลักษณ ศรีผดุง, 2557)   

 Peräkylä (2011) ไดอธิบายวาผูที่ศึกษางาน CA ไดเสนอสามองคประกอบหลัก รวมกัน

คือ 1) พวกเขาจะมุงไปที่การกระทํา 2) โครงสราง 3) พวกเขาสืบสวนการบรรลุ ของความเขาใจ ของ

ประธานรวม ดังน้ัน แซ็ค สเกลลอฟและ เจฟเฟอรสัน (Sack, Schegloff, and Jefferson, 1974: 

696-735) จึงนําเสนอวา การวิเคราะหการสนทนาจึงมุงที่จะอธิบายโครงสรางของการสนทนา 

(conversational structure) ซึ่งมีสมมุติฐานที่สําคัญที่วาแมวาผูคนทั่วไปจะมีการพูดคุยกันโดยมักไม

มีการเตรียมการลวงหนาและการสนทนาดูเหมือนวาจะดําเนินไปอยางไมเปนระบบแตจากการศึกษา

ขอมูลการพูดคุยจํานวนมากกลับไดผลลัพธวาการสนทนาเปนการเปนกิจกรรมที่สามารถคาดการณได

ลวงหนาในระดับหน่ึงวาคูสนทนาจะใชถอยคําแบบใดและมีลําดับอยางไรอยางไรบาง ในขณะที่ ฮารว่ี 

แซค สเกลลอฟ และเจล เจฟเฟอสัน (2006) เรียกการสนทนาแบบน้ีวา การแลกเปลี่ยนคําพูดที่เปน

ระบบ (speech exchange systems,) 

 ตอประเด็นดังกลาว นักวิเคราะหบทสนทนารุนหลัง อยาง ฮาชิ และ วอฟฟท (Hatchy 

and Woffit, 2008: 11) หรืออยางนักวิชาการในประเทศไทยอยางไพโรจน วิไลนุช (2552:29)                                                                                                                          

ไดใหแงมุม ที่นาสนใจ ตอวิธีวิทยาที่เกี่ยวของกับ การใชแนวคิดการวิเคราะห (CA) การสนทนวา  

นาจะใช talk-interaction แทนคําวา conversation เพราะคําดังกลาว มีความสอดคลองและลอกัน

ไปกับวิธีวิทยา โดยวิธีวิทยาดังกลาวใหความสําคัญมนุษยในฐานะที่เปนองคประธาน (subject) และ

โดยการเลือกเทคนิควิธีการมาใชเพื่อจัดการสถานการณตางๆ ทําใหการสื่อสารดําเนินไป ในขณะที่

ฮาว่ี แซ็ค (Sacks,2006) การโตตอบ (turn-talking) ใชสําหรับ ภาษาที่ใชในการเมือง  สําหรับการ

เจรจาระหวางคูคา การสัมภาษณ การประชุม การโตเถียงอยางมีเหตุผล  การสนทนา เปนตน โดย

ทั้งหมดทั้งมวลที่กลาวมา สามารถ เรียกได วา “ระบบของการแลกเปลี่ยนถอยคํา”(speech 

exchange systems) 

 การศึกษาการวิเคราะหการสนทนาในเชิงปฏิบัติ  ไดอรรถาธิบายไววา ผูคนมีวิธีการ

อยางไรที่จะตอบโตในบทสนทนา และการซอนทับของบทเจรจาตอรองรวมไปถึงการขัดจังหวะ 

(ระหวางการสนทนา) (Heritage, 1997:161) การสนทนาตอบโตที่ลมเหลว เชน ความเขาใจ (ในบท

สนทนา) และการไดยิน ซึ่งเช่ือมโยงกับการเปดประเด็นการสนทนา การจบบทสนทนาอากัปกิริยาของ
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ผูสนทนาที่สอดรับกับการสนทนา  การออกแบบบทสนทนา ไวยกรณที่มาจากวาทกรรมที่เกี่ยวโยงกับ

การตอบโตและปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนในงานของ Nanthakanok (2013) “ไดศึกษาบทสนทนาที่

เกี่ยวของกับสถานภาพและสิทธิชุมชนของกลุมชาติพันธุ และพบวา การสนทนาดังกลาว เปนการ

สนทนาในฐานะอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวาง เจาหนาที่และผูมาติดตอ โดยเจาหนาที่จะเปนผูที่

ซักถามและต้ังคําถาม มากกวา ในขณะที่ผูมาติดตอจะเปนผูตอบขอซักถามเปนสวนใหญ ในขณะที่

รูปแบบโครงสรางการสนทนาที่พบในงานวิจัยช้ินน้ี มีสามสวน คือ การเปดสนทนา โดยเปนเจาหนาที่

จะเรียกช่ือ หรือเรียกใหเขาพบ โดยการเขาสูประเด็นหรือคําถามในทันที สวนที่สองคือการดําเนินการ

สนทนา และการปดการสนทนา 

 ทั้งน้ีการวิเคราะหขอมูลใน วิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาไมมุงเนนที่จะดูวาสนทนา

เรื่องหรือประเด็นอะไรบาง แตหากจะมุงเนนไปที่การศึกษาวิธีการพูด เชน พูดอยางไร นําเสนอ

อยางไร การอธิบาย การแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยรวมเรียกวา การศึกษาโครงสรางของประโยคที่นําเสนอ 

ซึ่งในงานที่เปนของนักทฤษฎี การวิเคราะหบทสนทนารุนแรก อยาง  เฮอริเทจ (Heritage 1997: 

161-182) ไดมุงเนนอยางหนักในการคนหาความหมาย และบริบทในการปฏิสัมพันธ มากกวาที่จะ

มองบทสนทนาเปนเพียงการพูดคุย ซึ่งสอดรับกับนักวิชาการของไทย อยางไพโรจน วิไลนุช 

(2552:34-35) ซึ่งเรียกวิธีวิทยาในลักษณะน้ีวา การศึกษา วาผูพูดพยายามจะทําอะไรในบทพูด 

กลาวคือ เมื่อมีการพูดคุยหรือสนทนาเกิดข้ึน ไมใช เพียงการเปลงเสียง แตผูพูดพยายามที่กระทําอะไร

บางอยาง เชน การขอรอง การเชิญ การอวยพร การอธิบาย การตอรอง หรือการแนะนํา  

 การเลือกรูปแบบการสนทนาข้ึนอยูกับคูสนทนาดวย วากําลังจะคุยกับใคร (ไพโรจน วิไล

นุช : 2552) ในลักษณะการสัมภาษณ เปนการสนทนาที่เปนทางการผูเขารับการสัมภาษณยอมเตรียม

ชุดคําตอบในชุดที่เปนทางการเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนอันจะสงผลตอการพิจารณาเขา

ทํางาน ในขณะที่ ฮารว่ี แซค สเกลลอฟ และเจล เจฟ เฟอรสัน เรียกการสนทนาชนิดน้ีวา  “การ

แลกเปลี่ยนคําพูดที่เปนระบบ“ (speech exchange systems)  

 การวิเคราะหการสนทนาในเชิงปฏิบัติ ไดอธิบายไววา ผูคนมีวิธีการอยางไรที่จะตอบโต

ในบทสนทนาและการซอนทับของบทเจรจาตอรอง รวมไปไปถึงการขัดจังหวะที่เหมาะสม (Heritage: 

161) ทั้งน้ีการตอบโตที่ลมเหลว เชน ความเขาใจในบทสนทนา และการไดยิน ซึ่งเช่ือมโยงกับการเปด

ประเด็นการสนทนา การจบบทสนทนา อากัปกิริยาของผูสนทนาที่สอดรับกับการสนทนา การ

ออกแบบการสนทนา ไวยกรณที่หยิบยกมาใชจากการสรางวาทกรรมที่สอดรับกับการตอบกลับและ

ปฏิสัมพันธภาพที่เกิดข้ึน 

 หลักการที่สําคัญ คือ ผูที่มีสวนรวมเขาใจวาอยางไรและการโตตอบสนทนา การศึกษา 

CA คือการศึกษามากไปกวาบทสนทนา แตมุงเนนไปที่ปฏิกิริยาตอบสนองหรือปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึน
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ระหวางการสนทนา โดยฟงจากภาษาที่ใช โครงสรางของรูปประโยคการสนทนา การวิเคราะห คําพูด 

การเจรจาตอรอง การเรียกรอง การตอวาหรือเสียงที่เปลงออกมา 

 การใชในการวิเคราะหบทสนทนา โดยใหความสําคัญกับการประกอบสรางข้ึนของบุคคล 

การตระหนักถึงธรรมชาติแหงการประกอบสรางตามมุมมองโลกของนักวิจัย ใชภาษาเปนสื่อในการ

คนหาการปฏิสัมพันธอันเช่ือมโยงการเขาใจตอสิ่งที่บุคคลไดกระทํา ผูวิจัยมุงเนนการสะทอนถึงวิถีทาง

ที่ “คํา” ไดปรากฏในบทสนทนามีความเกี่ยวของบางอยางเฉพาะเจาะจงในการใชคําเหลาน้ี วิถีทางใน

การใชคําเหลาน้ันนําเสนอ บอกเลา และประกอบสรางข้ึนของความเปนจริงเรียกอีกอยางวาเปน

การศึกษา “talk and text in social practice” 

 โครงสรางรูปแบบและเทคนิคท่ีใชในการสนทนา 

 การสนทนาที่เปนทางการหรือทีเรียกวาการสนทนาแบบองคการ (institution) มักจะมี

โครงสรางหลักอยูสามข้ันตอนคือ การเปดการสนทนาการดําเนินการสนทนาและ การปดการสนทนา

ตัวอยางเชนในงานของ เฮอริเทจ (1984) ที่ไดอธิบายโครงสรางรูปแบบของการสนทนา ที่

ทําการศึกษาจากการพูดคุยทางโทรศัพทระหวางตัวแทนของโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนในกรณีที่

นักเรียนคนหน่ึงขาดเรียนโดยไมทราบสาเหตุ โดยข้ันตอนของการเปดการสนทนา โดยการแนะนําตัว

ของทางตัวแทนโรงเรียนวาเปนใคร หลังจากน้ันก็เขาสูประเด็นการสนทนา โดยแจงประเด็นปญหาวา

เกิดอะไรข้ึนทางโรงเรียนจึงไดโทรศัพทหาผูปกครองนักเรียนและหลังจากน้ันเปนการปดการสนทนา 

อยางไรก็ตามในบางครั้งจะมีโครงสรางหรือเทคนิคที่แตกตางกันในแตละการสนทนาเชนการเกริ่นนํา

กอนการเขาสูการสนทนาหรือการเกริ่นนํากอนเขาสูประเด็นหลัก เชน การสนทนากับความตายการ

สนทนากับผูติดเช้ือHIVหรือการเกริ่นนํากอนปดการสนทนา 

 การเปดการสนทนา การดําเนินการสนทนาและการปดการสนทนา 

 การเปดการสนทนาจะมีอยูสองรูปแบบคือการเกริ่นนํากอนเขาสูการสนทนาเชนงานของ

ไพโรจน (2553: 130) การเปดการสนทนาระหวางผูปวยโรคมะเร็งและพยาบาลมักทักทายกันดวย

กลาวการสวัสดีและยกมือไหวซึ่งเปนวัจนะและอวจันภาษาที่แสดงถึงการทักทายในบริบทวัฒนธรรม

ของสังคมไทย ทั้งน้ีการเกริ่นนํากอนการเขาสูบทสนทนา คือการทักทายที่อยูภายใตบริบทของชนบท 

เชนการถามวากินขาวกับอะไรหรือการพูดคุยเรื่องทั่วไป การเดินทาง หลังจากน้ันจึงเริ่มเขาสู

กระบวนการการสนทนา ในข้ันตอนน้ีจะสงผลถึงการพูดคุยในข้ันตอนตอไป เปนที่นาสังเกตวากอน

การสนทนาพยาบาลจะศึกษาหาขอมูลวาผูปวยและญาติผูปวยรับรูโรคที่ผูปวยเปนอยูหรือไมการรับรู

ภูมิหลังและบริบทวัฒนธรรมของคูสนทนาเชนน้ีจะสงผลถึงการวางแผนของการสนทนา ตัวอยางที่

แสดงใหเห็นความไมเขาใจภูมิหลังหรือบริบททางสังคมวัฒนธรรมของคูสนทนาสงผลอยางหลีกเลี่ยง

ไมไดตอการสนทนา เชนกรณีงานศึกษาของ สวนการเขาสูการสนทนาอยางทันที เชน ในงานของ ของ

กรชนก นันทกนก (2013) ที่ทําการศึกษาการสนทนาระหวางเจาหนาที่และกลุมชาติพันธุที่มาติดตอ
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ราชการพบวามีอยูสามข้ันตอนคือคือการเปดการสนทนา การดําเนินการสนทนา และการปดการ

สนทนา ซึ่งข้ันตอนดังกลาวจะแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน การเปดการสนทนาซึ่งสวน

ใหญมาจากเจาหนาที่รัฐซึ่งเปดการสนทนาโดยการเรียกช่ือการถามคําถามและกลาวเขาเรื่องทันทีใน

ขณะที่คูสนทนาซึ่งเปนกลุมชาติพันธุจะกลาวทักทายกอนถึงจะตอบคําถามเจาหนาที่ในขณะที่  

(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 

หลังจากน้ันจึงเปนการกลาวใหสติและบอกลา  

 แนวคิดชาติพันธุวิทยา 

 กระบวนทัศนแบบใหมในการใชชาติพันธุวิทยา 

 การศึกษาการวิเคราะหการสนทนา ผานการศึกษาเชิงชาติพันธุในงานของ  เมนารด 

(Maynard, 2003: 55-56) ที่ไดทําการศึกษากรณี “การแจงขาวราย” โดยใชวิธีวิทยาการวิเคราะห

การสนทนา ซึ่งไดระบุไววาการใชวิธีการดังกลาวเปนการศึกษาธรรมชาติที่ต้ังอยูของการปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษย โดยผานการฟงเสียงการบันทึกเทปและการบันทึกภาพวีดีทัศนการกระทําการวิเคราะห

ของการสนทนา (Conversation Analysis) จะเกี่ยวของกับ การบันทึก รายละเอียดของการแปล

ความหมาย และคําที่เกิดข้ึนระหวางการสนทนา รวมไปถึงการสังเกต คําถามสําคัญตอประเด็นการนํา

วิธีวิทยาดังกลาวมาใชรวมกัน คือ วิธีการแบบชาติพันธุวรรณา สามารถที่จะเขาถึง บริบทของการ

พูดคุยและโครงสรางของการออกเสียงไดอยางไร 

 การประยุกตใชการวิเคราะหบทสนทนาในงานเชิงชาติพันธุ โครงสรางทางสังคมงานของ 

เมรนารด (Maynad,2003)  แสดงใหเห็นความผิดพลาด จากความแตกตางทางดานคําที่ใชในแตละ
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สังคมการวิเคราะหในหลายกรณี ในกรณีของการ “แจงขาวราย” แสดงใหเห็นถึงชองวางของความ

เขาใจที่แตกตาง ระหวางคูสนทนาเชน ในการสนทนาระหวางหมอ และผูปกครองของเด็กที่ปวย 

ในขณะที่งานของไพโรจน วิไลนุช (2554) ไดแสดงใหเห็นวาการสนทนาระหวางพยาบาลและผูปวย

ไมไดเปนการพูดคุยกันเหมือนปกติ หากแตมีนัยยะของการจัดการการสนทนาอยางเปนระบบ ใน

ระหวางการพูดคุยผูปวยไดใหความรวมมือกับพยาบาล เพื่อใหการดูแลเกิดข้ึนตามที่ทั้งสองต้ังใจ 

ในขณะที่คูสนทนาคือพยาบาล ก็คลายความกังวลของผูปวยโดยผานบทสนทนา รวมถึงในประเด็นขอ

สนทนาหรือการถามที่คิดวาจะสงผลตอความกังวลของผูปวย พยาบาลไดใชเทคนิคในการพูดคุย โดย

ใชเทคนิคการใชคําถามที่หลากหลายลักษณะและหลายคําถามเพื่อนําเขาสู คําถามที่คิดวากอใหเกิด

ความกังวลของผูปวย 

 วิธีวิทยาจะชวยใหเห็นเทคนิคที่ผูเขารับการสัมภาษณนํามาใชเพื่อใหตนเองประสบ

ผลสําเร็จและไดรับรับคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายเทคนิคและการสนทนาแบบ

เหมาะสมจะชวยใหผูเขารับการสัมภาษณเปนที่ยอมรับอีกแงมุมหน่ึงการมีการจัดการและเทคนิคการ

พูดที่เหมาะสม ยังเปนเครื่องช้ีวัดอันดับแรกกอนเขาทํางาน เพราะในตําแหนงผูจัดการฝายขาย 

จําเปนตองมีทักษะในการเจราจา การตอรอง การนําเสนอสินคาเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง

เรียกรวมๆ วาทศิลปในการขายสินคา การเจราจาทางธุรกิจ บทสนทนาจึงมีความจําเปนเปนอยางย่ิง 

 การเขาใจทั้งแนวคิดและวิธีวิทยาชาติพันธุวรรณาชวยใหการวิเคราะหบทสนทนา (CA) มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใตบทสนทนาและคําที่ปรากฏข้ึนภายใตบริบทที่แตกตาง และแบบแผน

ทางการกระทําทางสังคมที่แตกตางไปในแตละบริบทวัฒนธรรม เพราะงานชาติพันธุวรรณาถือวา

บริบทคือปจจัยที่ เปนสภาพแวดลอมหรือภูมิหลังไมวาจะเปนบุคคล การเมือง เศรษฐกิจหรือ 

โครงสรางระบบของสังคม วัฒนธรรม สิ่งเหลาน้ีเปนจุดหมายสําคัญของการเขาใจพฤติกรรมของ

บุคคล กลุมบุคคลที่อยูภายใตความหมายของบริบทน้ันๆ เพราะฉะน้ันพฤติกรรมหรือการกระทําสิ่ง

เดียวกันจึงไมอาจสรุปวาแสดงถึงความหมายหรือนัยยะแบบเดียวกัน (ชาย โพสิตา, 2548:145) ซึ่งนัย

ยะของการวิจัยน้ีจึงอาจแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมหรือกรอบวัฒนธรรมสังคมที่

เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของกลุมคน เชน ในกลุมคนที่ทํางานดานการขายหรือการตลาด ซึ่งจะมี

กรอบคิดและกระบวนทัศนเฉพาะกลุมสอดรับกับ แนวคิดของ อานันท  กาญจนพันธุ (2548: 71) ได

อธิบายวา “ผูศึกษาไมสามารถใชแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงเพียงอยางเดียว ตองเช่ือมโยงกับแนวคิดอื่นๆ 

ซึ่งถือวาเปนเงื่อนไขภายใตบริบทน้ันๆและบททางสังคมของความสัมพันธกับการเคลื่อนไหวตางๆ 

ดังน้ันควรเช่ือมโยงกับเงื่อนไขเหลาน้ันดวย เชน ความคิดเรื่องอัตลักษณ (identity) ก็ไมอาจดํารงอยู

ไดดวยตัวเอง ในการวิเคราะหจึงตองเช่ือมโยงกับความคิดอื่นๆ ไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคม 

(social status) หรือวาทกรรม (discourse) ที่แตกตางบริบทกันไป” 
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 หากมองในมิติดังกลาวจะพบวากระบวนการการคัดสรรคนเขาทํางานดังกลาว ผูทําการ

คัดเลือกจะตองเขาใจบริบทของสังคมๆน้ัน ซึ่งอาจรวมถึงภูมิหลังของผูสมัคร เพราะสิ่งเหลาน้ีจะเปน

ตัวกําหนดกระบวนทัศนที่แสดงออกมาระหวางสัมภาษณของผูถูกสัมภาษณ 

 การใชแนวคิดชาติพันธุวรรณา (Ethnography) ในบริบทการศึกษาในเชิงธุรกิจเดนชัดใน

งานของยามาดะ (Yamada, 1990, 1992, 2002) ไดช้ีใหเห็นวาความแตกตางดานวัฒนธรรมและ

บริบทสงผลใหการตีความหมาย ความจริงของการศึกษาที่แตกตางกัน ในงานของยามะดะไดศึกษา

ความแตกตางของความหมายในการประชุมในบริบทการขามวัฒนธรรมสังคมของอเมริกัน ใชการ

ประชุมเพื่อรวมกันตัดสินใจอะไรบางอยาง ในขณะที่ประเทศญี่ปุนใชการประชุมเพื่อปรึกษาหาหรือ

แลกเปลี่ยน หรือระดมความคิดเห็น ซึ่งจากงานวิจัยช้ินน้ีแสดงใหเห็นวาปฏิสัมพันธของการสื่อสารที่

แตกตางของวัฒนธรรม สงผลถึงความหมายที่เปลี่ยนไปของการสื่อสารที่แสดงออกมา ซึ่งดังที่กลาวไป

แลวขางตนที่บอกวาการกระทําอยางเดียวกัน บางครั้งอาจสื่อความหมายที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

บริบทของสังคมน้ันๆ 

 ชาติพันธุวิทยาประยุกตมาใชในงานวิจัยช้ินน้ีที่มุงเนนจะศึกษาประเด็นเฉพาะดานอยาง

ใดอยางหน่ึงมากกวาที่จะเขาใจสภาพของกลุมคนกลุมใดกลุมหน่ึงตัวอยางเชนการศึกษากลุมคนใน

ประเด็น HIV/AIDS ประเด็นความรุนแรง (ชาย โพธ์ิสิตา, 2556:82) ทั้งน้ีการนําแนวคิดดังกลาวมา

ปรับใชเพื่อศึกษารูปแบบการสรางตัวตนของกลุมคนหรือบุคคลในกลุมที่ทํางานเกี่ยวกับระบบธุรกิจ 

ภายใตระบบที่มีการแขงขันและการแสวงหากําไรจากธุรกิจคําถามตอประเด็นดังกลาวที่สําคัญคือ คือ 

ผูสัมภาษณงานมีวิธีการเขาถึงความจริงตอการตอบคําถามตอผูเขารับการสัมภาษณไดอยางไร ใน

ขณะเดียวกันผูเขารับการสัมภาษณมีกระบวนการประกอบสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะ

สัมภาษณงานอยางไร ซึ่งงานวิจัยน้ีเช่ือมโยงวิธีวิทยาในเชิงสังคมศาสตรกาวขามมาสูพรมแดนของ

การศึกษาในเชิงธุรกิจ 

 การใชแนวคิดการวิเคราะหการสนทนาแบบชาติพันธุวิทยาประยุกตในสาขาธุรกิจ 

 การประยุกตใชวิธีวิทยาในการวิจัยในเชิงธุรกิจ 

 หากจะหยิบยกการปรับประยุกตการวิเคราะหการสนทนาเพื่อนํามามาปรับใชกับภาค

สวนของธุรกิจน้ัน มีงานอยูหลายช้ินที่นําวิธวิทยาดังกลาวมาชวยในการศึกษา เชน งานของ  สเวน

เนวิค (Svennevic, 2011) ที่ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําของผูบริหารในองคการธุรกิจในระหวาง

การประชุม โดยใชกรอบเครื่องมือ การวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) ซึ่งพบวาวา

จากการวิเคราะหการสนทนาดังกลาว คนที่เปนผูนําจะคุณลักษณะคือ 1. มีความเช่ียวชาญในการ

วินิจฉัยสถานการณ 2. การประเมิน (อารมณ ความรูสึก ความคิด) ผูใตบังคับบัญชา (ระหวางการ

ประชุมหรือสนทนา) 3. การเสนอความคิด หรือวิสัยทัศนตอการดําเนินงานขององคการ ใน

ขณะเดียวกันการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว เพื่อใชในการวิจัยครั้งน้ี จะมุงเนนไปที่การคนหาความ
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จริง โดยมองไปที่ผูเขารับการสัมภาษณงาน มุงเนนไปที่ผูเขารับการสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝาย

ขาย เพื่อคนหาวา ผูเขารับการสัมภาษณ กระบวนการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารของตนเอง

ข้ึนมาอยางไร เพื่อใหถูกใจผูสัมภาษณ อันจะนํามาสูการไดรับคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงดังกลาว

ทั้งน้ียังรวมไปถึงการเปดโลกทัศนการวิเคราะหมากไปกวาภาษาสนทนา คืออะไรก็ตามที่สามารถสื่อ

ความหมายและมีนัยยะ ถือวาเปนภาษาทั้งสิ้น หรือที่ โลลอง บารต เรียกวา การแสดงออกน้ันมี

มากกวากวาตัวบทที่แสดงออก บางครั้งการแสดงออกอาจสื่อนัยยะมากกวาหน่ึงความ บุญเอก อรุณ

เลิศสันติ สัมภาษณชมพูนุท นาครทรรพ ผูจัดการฝายจัดหางาน ไดผลสรุปวา ในบางครั้งบริษัทที่เปน

ลูกคาของบริษัทจัดหางานในตําแหนงผูบริหารดังกลาว อาจตองการผูจัดการฝายขายที่สามารถเลน

กีฬากอลฟได (บุญเอก อรุณเลิศสันติ, 2548)  ซึ่งหมายถึงชองทางของการที่จะหาลูกคาเพิ่ม ผูเขารับ

การสัมภาษณอาจตอบวาตัวเองสามารถเลนกีฬากอลฟได การสื่อสารออกมาเชนน้ันอาจไมได

หมายความเพียงแตเขาสามารถเลนกีฬากอลฟเปน แตตีความในความหมายอื่นๆภายในตัวบท

ดังกลาวอื่นอีก เชน อาจหมายถึงกิจกรรมดังกลาว (การเลนกอลฟ) อาจเปนเครื่องมือหน่ึงที่ใชในการ

เช่ือมสัมพันธทางธุรกิจหรือเปนเครื่องมือสําหรับเจรจาตอรองในธุรกิจน้ันๆก็เปนได ทั้งน้ีตัวอยาง

ขางตนอาจเปนวิธีการสื่อความหมายในการสรางตัวตนความนาเช่ือถือของผูเขารับการสัมภาษณ วา

เขาเหลาน้ันมีความสามารถหรือศักยภาพที่จะสรางความสัมพันธกับลูกคาก็เปนไปไดในลักษณะการ

สนทนาที่เปนทางการผูเขารับการสัมภาษณยอมเตรียมชุดคําตอบสําหรับการสรางความนาเช่ือถือ

ใหกับตนเองอันจะสงผลตอการพิจารณาคัดเลือกบุคคลน้ันเขาทํางาน กลาวคือการคนหาความจริงที่

ดํารงอยูโดยพื้นฐานคิดวาความจริงที่ปรากฏในสังคมเปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน เพราะฉะน้ันความจริงที่

ดํารงอยูในปจเจกบุคคลและสังคมสามารถสกัดและดึงมาโดยใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูทําการศึกษาโดยผานการตีความ ผานกรอบการมองภววิทยา (ontology) แบบกระบวน

ทัศนทางเลือก หรือแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม ที่เห็นวาความจริงและความรูที่นักวิจัยคนพบลวนเปนสิ่ง

ที่ถูกสรางข้ึนความจริงความรูไมไดมีเพียงหน่ึงเดียวแตมีไดอยางหลากหลาย ข้ึนอยูกับบุคคลหรือ

บริบทน้ันๆ ดังน้ันความจริงถึงอยูในรูปแบบอัตวิสัย 

 ปรากฏการณทางสังคมในทางกลับกันภววิทยาเปนวิธีซึ่งไมไดมุงเนนการกําหนด

สมมุติฐานในการวิจัย หากแตผูวิจัยมุงเนนที่ใชทฤษฎีผานองคประธานที่เปนผูกระทําในที่น้ีคือผู

สัมภาษณซึ่งเปนเจาหนาที่หรือผูบริหารของบริษัทและผูที่ถูกสัมภาษณหรือผูสมัครงานเพราะฉะน้ัน

รูปแบบดังกลาวกลาวจึงเปนที่นาขบคิดวา ในมนุษยยอมมีการตอรองกระบวนการตางๆ จึงถูกสรางข้ึน 

เพื่อทําใหการสัมภาษณของตัวผูเขารับการสัมภาษณไดเปนที่ถูกใจกรรมการในการสัมภาษณ 
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บทท่ี 3 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการสรางความนาเช่ือถือในการสัมภาษณงานของผูถูก

สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยตองการคนหาความจริงจากเหตุการณ และสภาพแวดลอมที่มีอยูตาม

ความเปนจริง โดยพยายามวิเคราะหความสัมพันธของเหตุการณกับสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดความ

เขาใจอยางถองแท (insight) ซึ่งตรงกับความหมายของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic research) ซึ่ง

ปลอยใหสภาพทุกอยางอยูในธรรมชาติ ไมมีการจัดกระทํา (manipulate) สิ่งที่เกี่ยวของใดๆเลย 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค 2 ประการดังน้ี  

1.  เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา วิธีการสนทนา ลําดับของการสนทนา การต้ังคําถาม 

ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางการสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณงานและผูสัมภาษณ 

2.  เพื่อศึกษากระบวนการสรางความนาเช่ือและเทคนิคของผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรับ

การคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายขณะสัมภาษณงาน และศึกษาแนวทางการเตรียม

ตัวเพื่อสรางความนาเช่ือถือผูถูกสัมภาษณงานทีไ่ดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝาย

ขาย 

 ผูวิจัยใชวิธีวิทยาการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) และการวิเคราะหบท

สนทนา (Conversation Analysis: CA) เปนกระบวนทัศนหลักในการศึกษาโดยมุงเนนไปที่ประเด็น

หลักคือการมุงสืบคนกระบวนการสรางความนาเช่ือถือของผูถูกสัมภาษณขณะสัมภาษณงานใน

ตําแหนงผูจัดการฝายขายวาผูถูกสัมภาษณมีการสรางความนาเช่ือถืออยางไรใหเกิดข้ึนขณะสัมภาษณ 

เพื่อใหฝายผูสัมภาษณตัดสินใจรับเขาทํางาน และงานวิจัยน้ีไดมุงเนนไปที่โครงสรางของบทสนทนา 

วิธีการสนทนา ลําดับของการสนทนา การต้ังคําถามขณะสัมภาษณ ตลอดจนการยุติบทสนทนา 

ระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ เพื่อคนหาวารูปแบบของการสัมภาษณเปนอยางไรและมี

รูปแบบลักษณะอยางไร การสนทนากอรูปข้ึนอยางไรและดําเนินไปในลักษณะใด รวมถึงภาษาและ

เทคนิคของผูถูกสัมภาษณงานที่รับคัดเลือกเขาทํางาน ภายใตความความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวาง

อํานาจของทั้งสองฝาย กลาวคือฝายผูสัมภาษณ มีอํานาจเหนือกวาและฝายผูถูกสัมภาษณมีอํานาจ

ดอยกวาน้ันเอง ซึ่งในขณะที่สัมภาษณขอสังเกตเบื้องตนซึ่งเปนประเด็นตอเน่ืองมาจากคําถามดัง

กลาวคือ ในขณะที่ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมเชิงอํานาจดังกลาว สงผลถึงการประกอบสรางตัวตน
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เพื่อสรางความนาเช่ือถือของผูที่ถูกสัมภาษณหรือไมเพราะโดยเน้ือแทแลวผูที่ถูกสัมภาษณดังกลาวจึง

ตองพยายามทุกวิถีทางที่จะใหไดรับคัดเลือกหรือพูดแบบไมออมคอมคือการที่จะทําใหไดงาน 

เพราะฉะน้ันทักษะของผูสัมภาษณจึงเปนสิ่งที่จําเปนในการสัมภาษณงานเพื่อปลดมายาคติของผูถูก

สัมภาษณน้ันออกไป ในการสัมภาษณงานน้ันผูถูกสัมภาษณยอมเตรียมชุดคําตอบสําหรับการสราง

ความนาเช่ือถือใหกับตนเองอันจะสงผลตอการพิจารณาคัดเลือกบุคคลน้ันเขาทํางาน ซึ่งวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึกจะเปนเครื่องมือที่ชวยคนหาคําตอบในการประกอบสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึน

ขณะสัมภาษณ วาตัวผูถูกสัมภาษณน้ันมีการเตรียมตัวในการตอบคําถามอยางไร มีกระบวนการสราง

ความนาเช่ือถืออยางไรเพื่อใหผูสัมภาษณเช่ือถือและยอมรับ และการวิเคราะหบทสนทนา (CA) น้ันจะ

ชวยใหเห็นรูปแบบ (Pattern) โครงสรางการสนทนาวารูปแบบหรือโครงสรางการสนทนาแบบใดที่ทํา

ใหผูไดรับการคัดเลือกสรางข้ึนจนสามารถทําใหไดรับงาน เชน การสรางบทสนทนาที่นาประทับใจ 

การเปลี่ยนการสนทนา การตอบโตหรือปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนจากการสนทนา เปนตน ทั้งน้ีผูวิจัยได

กําหนดข้ันตอนการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน 

 

ขั้นตอนและวิธีวิทยาท่ีใชในงานวิจัย 

 ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณวามีการเตรียมตัวใน

สวนใดบาง เชน การเตรียมคําตอบเพื่อตอบคําถามผูสัมภาษณ การฝกการพูด การพรีเซนต 

บุคลิกภาพ การเตรียมประวัติเพื่อการสัมภาษณงาน เปนตน โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth 

interview) เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางความนาเช่ือถือของผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝาย

ขายโดยมีคําถามกึ่งโครงสราง (semi structured interview) หรือเปนแบบไมมีโครงสราง 

(unstructured interview) ที่ผูวิจัยสามารถเจาะคําถามหาขอมูลอยางไมจํากัด ซึ่งผูวิจัยไดอธิบาย

รูปแบบคําถามทั้ง 2 ชนิดไวในรายละเอียดข้ันตอนที่ 1 
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ภาพที่ 4 ข้ันตอนและวิธีวิทยาที่ใชในงานวิจัย 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา วิธีการเปดบทสนทนา ลําดับของบท

สนทนา การต้ังคําถาม ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูกสัมภาษณ ภายใต

เงื่อนไขของความความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางอํานาจของทั้งสองฝาย โดยการอัดวิดีโอขณะมี

การสัมภาษณงานจริงในตําแหนงผูจัดการฝายขาย ใชวิธีการวิเคราะหบทสนทนา (Conversation 

Analysis) เพื่อคนหาโครงสรางการสื่อสารที่เกิดข้ึนระหวางการปฏิสัมพันธกันระหวางผูสัมภาษณและ

ผูถูกสัมภาษณ 

 ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการในการสรางความนาเช่ือถือของผูถูกสัมภาษณ 

โดยใชวิธีการอัดวิดีโอ อาศัยวิธีการวิเคราะหบทสนทนา การสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณที่ไดรับ

การคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย และสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีอํานาจตัดสินใจรับ

ผูจัดการฝายขายเขามาทํางานจากบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด  

 การเตรียมการ 

 การเตรียมการเปนข้ันตอนกอนการวิจัย ผูวิจัยจะมกีารวางแผนการสัมภาษณโดยไดแบง

การสัมภาษณเชิงลึก ตามข้ันตอนการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่จะถูกสัมภาษณ โดยทําการนัดหมายวันเวลา

และสถานที่ที่จะทําการสัมภาษณ แกผูที่จะถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาสัมภาษณ โดยจะทําการ

สัมภาษณกอนที่ผูสมัครจะเขารับการสัมภาษณจริงกับทางฝายบุคคลและผูบริหารของบริษัท (ผู
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สัมภาษณงาน) เพื่อถามถึงแนวทางการสรางความนาเช่ือถือ ความประทับใจแกผูสัมภาษณ หรือ

เพื่อใหไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน จํานวนผูที่จะถูกสัมภาษณน้ันข้ึนอยูกับทางผูสัมภาษณจะตัดสินใจ 

ทั้งน้ีในข้ันตอนการสัมภาษณเชิงลึกน้ันผูวิจัยไดมีการเตรียมคําถามกึ่งโครงสราง (semi-structure 

questionnaire) โดยมีการกําหนดมิติของการสรางความนาเช่ือถือไว 4 มิติ คือ 1. ความบูรณภาพ

และจริยธรรม (integrity & ethical) 2. ความไววางใจ (trust) 3. บุคลิกภาพ (character) 4. ความรู

ความสามารถ (knowledge & ability) และในสวนของคําถามไมมีโครงสราง (unstructured 

interview) น้ันผูวิจัยจะไมมีการกําหนดคําถามไวลวง เพื่อการคนพบสิ่งใหมๆนอกกรอบที่ตีไว 

 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูกสัมภาษณ โดย

ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากทั้งสองฝายรวมถึงการขออนุญาตโดยการใหเซนตใบยินยอม เพื่อทําการ

บันทึกวิดีโอขณะมีการสัมภาษณงานจริง  

 ขั้นตอนท่ี 3 การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรับพิจารณาวาจางงานจากบริษัท โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกน้ีจะเกิดข้ึนหลังจากที่บริษัทนายจางไดทําการพิจารณาและเห็นพองวาบุคคลดังกลาว

มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรับวาจางน้ันเพื่อตองทราบวาผูทีไ่ดรบั

คัดเลือกน้ันมีกระบวนการการสรางความนาเช่ือถืออยางไร และทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มอีาํนาจ

ตัดสินในการรับผูจัดการฝายขายเขาทํางาน เพื่อตองการทราบถึงเหตุผลในการรับบุคคลกลาววามี

กระบวนการในการสรางความนาเช่ือถืออยางไร ทั้งน้ีในข้ันตอนการสัมภาษณเชิงลึกน้ันผูวิจัยไดมีการ

เตรียมคําถามกึ่งโครงสราง (semi-structure questionnaire) ที่ผูวิจัยตองการจะถามผูเขารับการ

สัมภาษณและผูสัมภาษณที่มีอํานาจในการตัดสินใจรับผูจัดการฝายขายเขาทํางาน รวมถึงการเตรียม

วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัย เชน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ สมุดบันทึกขอมูล 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อคนหากระบวนการ

สรางความนาเช่ือถือในการสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรน

คาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด เครื่องมือในการวิจัยที่ครอบคลุมวัตถุประสงคในการวิจัย  

ดังน้ี 

1.  ตัวผูวิจัย  ซึ่งเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

2.  เครื่องบันทึกเสียงสําหรับการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณใหไดใจความที่ละเอียด

ครบถวน สะดวกแกการนํามาถอดความเพื่อใชในการศึกษาควบคูไปกับการจดบันทึก 

3.  การจดบันทึก เพื่อใหสามารถบันทึกประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติม นอกจากแนวคําถามที่

เตรียมไว และสามารถเช่ือมโยงขอมูลและบันทึกเพิ่มเติม ชวยเตือนความจําระหวางการสัมภาษณ 
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4.  แนวคําถามการวิจัยที่ใชในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (in-depth interview)    

แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกคือแนวคําถามเกี่ยวกับประวัติสวนตัว เชนการศึกษา ครอบครัว เพื่อน 

เปนตนเพื่อทราบถึงพื้นเพของผูใหขอมูลและ สวนที่สองคือแนวคําถามใหการสรางความนาเช่ือถือให

เกิดข้ึนขณะสัมภาษณงานเพื่อใหไดงาน เชน แนวทางในการตอบคําถามผูสัมภาษณ แนวทางการ

แสดงออกขณะสัมภาษณถึงความซื่อสัตย ไววางในได รวมถึงแนวทางในการสรางบุคลิกขณะสัมภาษณ

งานใหถูกใจผูสัมภาษณ 

5.  การวิเคราะหบทสนทนา ผูวิจัยอาศัยเครื่องบันทึกวิดีโอที่สามารถบันทึกไดเปนระยะ

เวลานาน และมีความละเอียดในการศึกษาละเอียดที่เกิดข้ึนในเหตุการณที่ตองการศึกษา และเพื่อ

ความสะดวกการนําบทสนทนามาวิเคราะหตอไป  

6.  การสังเกต ผูวิจัยใชการสังเกตแบบเขมขนซึ่งจําเปนตองมีการจดบันทึกควบคูไปดวย

อีกอยางหน่ึงเพื่อกันลืม การจดบันทึกยอขณะที่กําลังสังเกตหรือทันทีที่สังเกต ผูวิจัยจะนําบันทึกยอที่

เขียนไวมาเรียบเรียงเปนบันทึกที่มีขอความขยายมากข้ึน การบันทึกน้ีไมควรเกิน 24 ช่ัวโมงหลังสังเกต  

การกระทําเชนน้ีจะทําใหผูสังเกตเห็นรายละเอียดของขอมูลและทราบถึงการวางแผนในการเกบ็ขอมลู

เพิ่มเติมในครั้งหนาตามกรอบวาขาดเหลืออะไรบาง อคิน รพีพัฒนและคนอื่นๆ (2546, 163-164) ได

ใหขอเสนอวา ในขณะเดียวกันนักวิจัยตองสังเกตปรากฏการณที่เกิดข้ึนอยางซ้ําไปซ้ํามา เมื่อมีเหตุ

ปจจัยหน่ึงเกิดข้ึนยอมมีปจจัยหน่ึงตามมา เพื่อหาการรูปแบบวาการรกระทําซ้ําดังกลาวมีรูปแบบ

อยางไรบาง ในขณะที่ไพโรจน วิไลนุช (2554) การศึกษาโดยใชวิธีวิทยาแบบการวิเคราะหการสนทนา 

จะตองมีการดูเทปวีดีโอและฟงเสียงจากเครื่องบันทึกเทปกลับไปกลับมาหลายรอบ  

 

กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี 

1.  การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่จะถูกสัมภาษณงานกอนการสัมภาษณงานจริง (in-depth 

interview) จะทําสัมภาษณกลุมผูที่มีสิทธิเขารับการสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายกับทาง

บริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส กอนที่จะมีการสัมภาษณงานจริงโดยฝายบุคคล

และผูบริหารของบริษัท โดยไมมีการจํากัดจํานวนผูที่ไดรับคัดเลือกเขาสัมภาษณ ผูวิจัยปลอยให

ข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกเปนไปตามธรรมชาติมากที่สุด 

2.  การวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) เลือกผูใหขอมูลหลัก (key 

informant) โดยเปนการเลือกกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เน่ืองจากใน

การเลือกวิธีวิทยาดังกลาวเปนการเลือกการวิเคราะหการสนทนาจากการบทสัมภาษณงานผูที่มีสิทธิ

เขารับการสัมภาษณงาน (Candidate) ในตําแหนงผูจัดการฝายขาย 

3.  การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรับการคัดเลือกวาจางงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย

และผูสัมภาษณที่มีอํานาจในการตัดสินใจคัดเลือกผูจัดการฝายขายเขางาน โดยกลุมเปาหมายใน
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ข้ันตอนกระบวนการน้ีคือทําการสัมภาษณผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝาย

ขายและผูสัมภาษณที่มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกผูจัดการฝายขายเขาทํางานที่บริษัทโมเดิรนคาส 

อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส  

รายละเอียดของข้ันตอนทั้ง 3 มีดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณวามีการเตรียมตัวใน

สวนใดบาง เพื่อสรางความนาเช่ือถือของผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย 

1.1 การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (documentary research) รวบรวมขอมูลจากการ

คนควาหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร รายงาน วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ และงานวิจัยตางๆ ถึง

กระบวนการเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณงาน การสรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงาน 

รวมทั้งขอมูลจากทางอินเทอรเน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานในการ

ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก 

1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับผูที่ถูกเลือกใหเขารับการสัมภาษณ

กอนที่จะสัมภาษณจริงกับฝายบุคคลและผูบริหาร (ผูสัมภาษณ) เพื่อคนหาแนวทางในการเตรียมตัว

เพื่อสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงาน ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกโดยการ

สรางความคุนเคยกับผูใหขอมูล ผู วิจัยเริ่มแนะนําตนเอง ทําการอธิบายเคาโครงวิจัย อธิบาย

รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาครั้งน้ี ตอบขอซักถามขอคํายินยอมในการใหสัมภาษณและเขารวมการ

วิจัยและขออนุญาตทําการบันทึกขอมูล รวมไปถึงการบันทึกเสียงและภาพจากน้ันทํางานสัมภาษณที่

วางแนวทางไวอยางกวางๆ แตคลอบคลุมประเด็นที่จะศึกษาลําดับของการต้ังคําถามข้ึนอยูกับคําบอก

เลาหรือการตอบขอซักถามของผูใหขอมูลแนวคําถามควรเริ่มจากแนวคําถามทั่วไปเชนประวัติ

การศึกษาและประวัติการทํางาน รวมถึงความสนใจพิเศษในประเด็นตางๆ ผูวิจัย ควรเนนไปที่การฟง

มากกวา การพูดและหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการเลาของผูใหขอมูล  เน่ืองจากการตองการความ

ตอเน่ืองในการใหขอมูล และการสังเกตอากัปกิริยา การไมขัดจังหวะหรือสอดแทรกเชนน้ี จะทําให

ขอมูลมีความตอเน่ือง ผูใหขอมูลสามารถพรั่งพรูขอมูล ออกมาไดอยางตอเน่ืองและเปนธรรมชาติ และ

ผูวิจัยเริ่มคําถามใหมก็ตอเมื่อผูพูดไดบอกเลาขอมูลเสร็จแลว จึงปอนคําถามใหม 

 แนวคําถามการวิจัยที่ใชในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (in-depth interview) แบงเปน    

2 สวน ไดแก สวนแรกคือแนวคําถามเกี่ยวกับประวัติสวนตัว เชนการศึกษา ครอบครัว เพื่อน เปนตน

เพื่อทราบถึงพื้นเพของผูใหขอมูลและ สวนที่สองคือแนวคําถามใหการสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึน

ขณะสัมภาษณงานเพื่อใหไดงาน เชน แนวทางในการตอบคําถามผูสัมภาษณ แนวทางการแสดงออก

ขณะสัมภาษณถึงความซื่อสัตย ไววางในได รวมถึงแนวทางในการสรางบุคลิกขณะสัมภาษณงานให

ถูกใจผูสัมภาษณ การสัมภาษณในงานวิจัยช้ินน้ี ใชการสัมภาษณที่เปนทางการในการสัมภาษณ โดย

ปลอยใหการสัมภาษณเปนไปอยางงายๆ ไมเครงครัด และไมเรงรัด เรียกวาเปนการสัมภาษณที่ปลอย
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ใหเปนธรรมชาติที่สุด การสัมภาษณในลักษณะน้ี เหมาะสําหรับการสังเกตอากัปกิริยา ทัศนคติ รวมถึง

การสรางรูปประโยคเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ 

 ผูวิจัยมีการเตรียมคําถามกึ่งโครงสราง (semi structured interview) และแบบไมมี

โครงสราง (unstructured interview) ซึ่งผูวิจัยสามารถเจาะคําถามหาขอมูลอยางไมจํากัด ซึ่งใชไดดี

ในการวิจัยที่อาศัยการเลาเรื่อง คําถามจะเปนลักษณะปลายเปด กลาวคือ  มีการวางคําถามไวใน

ลักษณะกวางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่จะทําการศึกษา ทั้งน้ีคําตอบของผูถูกสัมภาษณจะเปนคําถาม

ในขอตอไปเพื่อเปนคําถามที่เจาะลึกลงในรายละเอียดมากที่สุด วิธีวิทยาดังกลาวน้ีเปนการแตก

ประเด็นที่คนพบจากคําตอบของผูตอบแบบสอบถาม เพราะฉะน้ันผูวิจัยตองมีทักษะการฟงอยางต้ังใจ

และเปนผูต้ังคําถามที่ดี มีประสบการณตอเรื่องน้ันๆและการสัมภาษณควรเปนไปอยางธรรมชาติ 

สุภางค จันทวานิช (2559) เรียกการวิจัยลักษณะน้ีวา การสัมภาษณที่มีความสนใจเฉพาะจุด (focus 

interview ) หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) การสัมภาษณในลักษณะน้ีผูวิจัย

มีประเด็นหรือจุดที่สนใจเปนพิเศษอยูแลวซึ่งจะสัมภาษณเจาะลึกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับหัวขอ

ของการวิจัยหรือที่เกี่ยวของโดยในบางประเด็นที่ผู วิจัยไมไดสนใจหรืออยูในประเด็นของการวิจัยผู

สัมภาษณจะไมถามลงลึกในรายละเอียดในทุกข้ันตอน เลือกสัมภาษณเฉพาะประเด็นที่อยูในขอบขาย

ของการวิจัย เมื่อผูถูกสัมภาษณสนทนาออกนอกประเด็น ผูวิจัยมีหนาที่ในการดึงใหประเด็นการ

สัมภาษณเหลาน้ันกับเขาสูการสนทนา ที่เขากับประเด็นที่ตองการ เพราะฉะน้ัน ผูสัมภาษณควรมี

ทักษะในการสัมภาษณในรูปแบบดังกลาวและควรมีการเตรียมตัวเพื่อใหทราบวาประเด็นอะไรที่อยูใน

ขอบขายการวิจัยและขอมูลในประเด็นใดที่ตองการ 

 คําถามกึ่งโครงสรางในมิติของการสรางความนาเช่ือมี 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 

 คําถามแบบไมมีโครงสรางของการสรางความนาเช่ือน้ันผูวิจัยจะไมเจาะลึกในมิติตางๆใน

การสรางความนาเช่ือถือ เชน ผูถูกสัมภาษณมีวิธีการอยางไรในการตอบคําถามเพื่อใหไดงาน ผูถูก

สัมภาษณมีวิธีการสรางความประทับใจตอผูสัมภาษณอยางไรเพื่อใหไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน เปน

ตน คําถามลักษณน้ีจะเปนคําถามกวางๆ เพื่อเปดใหผูถูกสัมภาษณเปนฝายอธิบาย ผูวิจัยมีหนาที่ใน

การจัดกลุมขอมูล แยกประเภทขอมูลที่ไดจากผูถูกสัมภาษณ คําถามแบบไมมีโครงสรางน้ันจะไมมีการ

เตรียมไวลวงหนาประเด็นที่จะพูดคุยอยูที่คูสนทนา เพื่อการคนพบขอสรุปใหมๆที่ไมไดตีกรอบไว  
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 ผูวิจัยอาศัยเทคนิคในการสัมภาษณ คือการฟงใหมาก และแสดงความสนใจขณะที่ผูถูก

สัมภาษณกําลังพูด นักวิจัยจะพูดเฉพาะสรางขวัญและกําลังใจใหผูถูกสัมภาษณแสดงออกซึ่งความเปน

จริงและอารมณที่ เก็บกดออกมา ผู วิจัยไมมีการโตเถียง ไมเสนอแนะ เพราะการเสนอแนะ

เปรียบเสมือนการสรางประเด็นใหผูถูกสัมภาษณ ออกนอกประเด็นที่เขากําลังแสดงออก ผู วิจัยไม

ตัดสินวาถูกหรือผิดในพฤติกรรมที่ผูถูกสัมภาษณกําลังเลาใหนักวิจัยฟง ไมวาพฤติกรรมน้ันๆ ผิด

ศีลธรรมหรือผิดจรรยาบรรณตามมาตรฐานใดๆ ก็ตาม เพราะน้ันเปนประสบการณโดยตรงของผูที่ถูก

สัมภาษณ นักวิจัยตองการรูความจริงจากปากของเขาหรือไม ผูวิจัยเพียงแตน่ังฟงเพียงอยาเดียว ใน

บางกรณีผูถูกสัมภาษณอยูในอาการเครียดจนพูดออกมาอยาตระกุกตระกัก หรือบางกรณีเขาอาจคิด

คําพูดที่เปนศัพทเทคนิค แตก็คิดไมออกซักที ในสถานการณเชนน้ี นักวิจัยอาจชวยนําทางบางสวน

ดวยคําพูดลักษณะ “อยางน้ีใชไหม” โดยที่ผูวิจัยไมมีการพูดวามันตองเปนอยางน้ีแนนอน เพราะอาจ

ทําใหผูถูกสัมภาษณคลอยตาม เพราะคิดวาผูวิจัยยอมมีความรูและขอมูลดีกวา นอกจากน้ีผูวิจัยยังมี

การสรุปคําถามเปนระยะๆ เมื่อผูตอบคําถามนานพอควรแลว ควรหยุดต้ังคําถามเพื่อถามทบทวนวา 

ที่เขาตอบมามีสาระพอสรุปไดดังน้ีใชหรือไม หรืออาจมีบางคําตอบที่ผูวิจัยยังจับประเด็นไมได ก็จะ

ถามผูถูกสัมภาษณวาผูวิจัยฟงไดความวาอยางน้ีถูกตองไหม เมื่อผูถูกสัมภาษณตอบจึงอาจเริ่มคําถาม

ตอไปได อยางไรก็ตามการเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณทบทวนคําตอบของเขา อาจทําใหเขาได

ความคิดเพิ่มเติม ซึ่งนาจะเปนการดีสําหรับนักวิจัย (Whyte., มงคลเลิศ ดานธานินทร แปล, 2556) 

 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา ภาษาเทคนิค วิธีการเปดบทสนทนา 

ลําดับของบทสนทนา การต้ังคําถาม ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูก

สัมภาษณ ภายใตเงื่อนไขของความความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางอํานาจของทั้งสองฝาย 

 การวิเคราะหบทสนทนา (Conversation Analysis ) ปรากฏโฉมครั้งแรกโดยพัฒนาข้ึน

มาจากฐานคิดของ ฮารวี แซค (Harvey Sacks) โดยความรวมมือ รวมกับ เอมมานูเอล สเกลลอฟ 

(Emanuel Schegloff ) และ เจล เจฟเฟอร (Gail Jefferson.) โดยแนวคิดดังกลาวถูกพัฒนามาจาก

แนวคิดของ Goffman and โดยทั้งฮารวี แซค (Harvey Sacks)และ เอมมานูเอล สเกลลอฟ 

(Emanuel Schegloff ) ทั้งสองเปนศิษย ของ Goffman ที่มหาวิทยาลัย UCLA ในชวงเวลาเดียวกัน 

อีกทั้งพวกเขายังไดมีปฏิสัมพันธกับ Garfinkel ในหวงเวลาน้ัน (Schegloff, 1992  cited in 

Heritage) 

 วิธีวิทยาดังกลาวเปนที่แพรหลายสําหรับการวิเคราะหวาทกรรม ซึ่งวิธีดังกลาวเปน

เครื่องมือในการคิดวิเคราะหเกี่ยวกับการสนทนาที่มุงเนนไปที่ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนจากการสนทนา การ

วิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis หรือ CA) คือ กระบวนการการสืบหาโครงสรางและ

กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางมนุษย ซึ่งสามารถชวยใหผูวิจัยสามารถเขาถึงความหมาย
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ของการกอรูปของโครงสรางการสนทนา ความหมายที่เกิดข้ึนจากการสนทนา รวมถึงปฏิบัติการ

ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณที่เกิดข้ึน โดยที่มีสังคมเปนตัวหลอหลอมใหผูคนไดหลอหลอมกระบวนทัศน 

 โดยการวิเคราะหบทสนทนาใชวิธีการบันทึกภาพวีดีโอหรือการบันทึกเสียงการสนทนาที่

เกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธที่เปนธรรมชาติ (Peräkylä, 2011) แนวคิดการวิเคราะหการสนทนา เปน

แนวคิดสําคัญที่ใชศึกษาวิเคราะหโครงสรางการสนทนา เน่ืองจากการสนทนาเปนกิจกรรมสําคัญใน

สังคมมนุษยที่สะทอนใหเห็นความคิด คานิยม ความเช่ือ การกระทํา อารมณความรูสึก ชีวิตจิตใจของ

ผูพูด การสงตอความรูและภูมิปญหาตางๆ รวมถึงความสัมพันธระหวางคูสนทนาและความสัมพันธ

ระหวางการใชภาษากับวัฒนธรรมของผูใชภาษา (สุจริตลักษณ ศรีผดุง, 2557) กระบวนการวิเคราะห

บทสนทนา (Conversation Analysis) ตระหนักถึงการกระทําหรือปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนภายใตปริทัศน

ทางสังคม โดยมุงเนนพิจารณาการสนทนาที่เกิดข้ึนและปฏิกิริยาตอบโตของการสนทนาของผูกระทํา

การซึ่งในที่น้ีหมายถึงคูสนทนา (Potter, 1990; Pchta., et.al, 2004) การวิเคราะหบทสนทนามุงที่

จะอธิบายโครงสรางของการสนทนา (conversational structure) ซึ่งมีสมมุติฐานที่สําคัญที่วา แมวา

ผูคนทั่วไปจะมีการพูดคุยกันโดยมักไมมีการเตรียมการลวงหนาและการสนทนาดูเหมือนวาจะดําเนิน

ไปอยางไมเปนระบบแตจากการศึกษาขอมูลการพูดคุยจํานวนมากกลับไดผลลัพธวาการสนทนาเปน

การเปนกิจกรรมที่สามารถคาดการณไดลวงหนาในระดับหน่ึงวาคูสนทนาจะใชถอยคําแบบใดและมี

ลําดับอยางไรอยางไรบาง ในขณะที่ ฮารว่ี แซค สเกลลอฟ และเจล เจฟเฟอสัน (2006) เรียกการ

สนทนาแบบน้ีวา  การแลกเปลี่ยนคําพูดที่เปนระบบ (speech exchange systems) 

 วิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาไมมุงเนนที่จะดูวาสนทนาเรื่องหรือประเด็นอะไรบาง 

แตหากจะมุงเนนไปที่การศึกษาวิธีการพูด เชน พูดอยางไร นําเสนออยางไร การอธิบาย การ

แลกเปลี่ยน ซึ่งโดยรวมเรียกวา การศึกษาโครงสรางของประโยคที่นําเสนอ ซึ่งในงานที่เปนของนัก

ทฤษฎี การวิเคราะหบทสนทนารุนแรก อยาง เฮอริเทจ (Heritage, 1997: 161-182) ไดมุงเนนอยาง

หนักในการคนหาความหมาย และบริบทในการปฏิสัมพันธ มากกวาที่จะมองบทสนทนาเปนเพียงการ

พูดคุย การศึกษาการวิเคราะหบทสนทนาเปนการศึกษามากไปกวาบทสนทนา แตมุงเนนไปที่ปฏิกิริยา

ตอบสนองหรือปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางการสนทนา โดยฟงจากภาษาที่ใช โครงสรางของรูป

ประโยคการสนทนา การวิเคราะห คําพูด การเจรจาตอรอง การเรียกรอง การตอบคําถาม การตอวา

หรือแมกระมั่งเสียงที่เปลงออกมา  

 การปรับประยุกตวิธีวิทยาดังกลาวในงานวิจัยน้ี เพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณทางสังคม

ที่อุบัติใหมหรือการขามพรมแดนของการศึกษาสูศาสตรแขนงอื่นๆ จึงเปนความทาทายอยางย่ิงในเชิง

ของวิชาการในงานวิจัยช้ินน้ีผูวิจัยพยายามที่นําวิธีวิทยาในเชิงสังคมศาสตรกาวขามมาสูพรมแดนของ

การศึกษาในเชิงธุรกิจ โดยใหความสําคัญกับการประกอบสรางข้ึนของบุคคล การตระหนักถึง

ธรรมชาติแหงการประกอบสรางตามมุมมองโลกของนักวิจัย ใชภาษาเปนสื่อในการคนหาการ
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ปฏิสัมพันธอันเช่ือมโยงการเขาใจตอสิ่งที่บุคคลไดกระทํา ผูวิจัยมุงเนนการสะทอนถึงวิถีทางที่ “คํา” 

ไดปรากฏในบทสนทนามีความเกี่ยวของบางอยางเฉพาะเจาะจงในการใชคําเหลาน้ี วิถีทางในการใช

คําเหลาน้ันนําเสนอ บอกเลา และประกอบสรางข้ึนของความเปนจริงเรียกอีกอยางวาเปนการศึกษา 

“talk and text in social practice” 

 

การเขาถึงขอมูลของนักวิจัยในวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา (CA) 

 การเขาถึงขอมูลของนักวิจัยกอนการบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ ผูวิจัยตองแจงแก

กลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย วาจะมีการทําวิจัย

ในลักษณะใดบาง รวมทั้งการขออนุญาตในการวิจัยดังกลาว ในวิธีวิทยาการวิเคราะหบทสนทนา

เครื่องมือที่มีความสําคัญคือการใชวิธีการบันทึกภาพวีดีโอหรือการบันทึกเสียงการสนทนาทีเ่กดิข้ึนจาก

ปฏิสัมพันธที่เปนธรรมชาติโดยเทปบันทึกเสียงเทปบันทึกเสียง MP3 และเครื่องบันทึกภาพ (VDO) 

การบันทึกขอมูลดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญเปนอยางย่ิงในกระบวนการวิเคราะหการสนทนา

ดังน้ันกอนการทําวิจัยโดยการบันทึกภาพและเสียงดังกลาวนักวิจัยควรมีการตรวจสอบอุปกรณ

ดังกลาวใหเรียบรอยกอนการใชงานเพื่อทําใหแนใจวาขอมูลที่ตองการบันทึกน้ันเปนไปอยางเรียบรอย 

เพราะหากเกิดกรณีของการชํารุดหรือความไมพรอมของอุปกรณ เชน ความจุขอมูลที่เต็ม หรือ

แบตเตอรี่หมดจะทําใหเกิดความเสียหายตอการวิจัย รวมทั้งควรมีอุปกรณจํานวนหลายตัวเพื่อสํารอง

ไว หากเกิดขอบกพรองระหวางการบันทึก เชน เสียงที่ไมชัดเจน การวางตําแหนงของเครื่องบันทึก

หางจากตัวคูสนทนา ทั้งน้ีการต้ังกลองควรใหเห็นภาพที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาของคูสนทนาทั้งสองฝาย

ทั้งผูเขารับการสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ วิธีวิทยาการสนทนานอกจากจะใหความสําคัญกับการ

วิเคราะหการสนทนาแลวยังพิจารณาภาษาที่เปนอวัจนะภาษาคือการสังเกตุอากัปกิริยาที่เกิดข้ึน

ระหวางการสนทนาอีกดวยทั้งน้ีการใหความสําคัญดังกลาวเปนเรื่องจําเปนเพราะในวิธีวิทยาดังกลาว

หัวใจหลักคือการศึกษาบทสนทนาและการดูอากัปกิริยาที่เกิดข้ึน หากเกิดเหตุการณขอผิดพลาด เชน 

เครื่องบันทึกไมทํางาน หรือเสียงที่บันทึกไมมีความชัดเจน นักวิจัยไมสามารถที่จะกลับไปบันทึกการ

สนทนาไดใหม เพราะการพูดคุยเกิดข้ึนในสถานการณและหวงเวลาที่แตกตางกันภายใตบริบทดังกลาว

เหตุการณเกิดข้ึนไดเพียงครั้งเดียว การบันทึกใหมเกิดไดในบางกรณีแตเน่ืองจากการสนทนาอาจไม

เกิดข้ึนในรูปแบบเดิมหรือกลุมเปาหมายในการวิจัยอาจไมสามารถเขารวมการวิจัยไดอีก ดังน้ันผูวิจัย

จึงใหสําคัญอยางย่ิงกับอุปกรณการบันทึกภาพและเสียง 

 ในการวิเคราะหบทสนทนาในข้ันตอนที่ 2 น้ันจะชวยในการคนหาโครงสรางการสื่อสาร

ผานการปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูกสัมภาษณงานภายในบริบทของการสัมภาษณงาน

ในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด วิธี
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วิทยาการวิเคราะหบทสนทนาจะชวยใหผูวิจัยเห็นวาผูถูกสัมภาษณงานมีโครงสรางการสนทนาอยางไร 

อากัปกิริยาที่เกิดข้ึนระหวางสัมภาษณงาน สีหนา แววตา ทาทางที่เกิดข้ึนขณะสัมภาษณงาน 

 ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อยืนยันถึงกระบวนการในการสรางความนาเช่ือถือของผูถูกสัมภาษณ 

โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝาย

ขายและผูสัมภาษณที่มีอํานาจตัดสินใจในการรับผูจัดการฝายขายเขาทํางานจากบริษัทโมเดิรนคาส 

อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากดั  

 การสัมภาษณในงานวิจัยช้ินน้ี ใชการสัมภาษณที่เปนทางการในการสัมภาษณลึก โดย

ปลอยใหการสัมภาษณเปนไปอยางงายๆ ไมเครงครัด และไมเรงรัด เรียกวาเปนการสัมภาษณที่ปลอย

ใหเปนธรรมชาติที่สุด การสัมภาษณในลักษณะน้ี เหมาะสําหรับการสังเกตอากัปกิริยา ทัศนคติ รวมถึง

การสรางรูปประโยคเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีจะใชคําถาม3 ประเภท  ประเภท

แรกคือ คําถามกึ่งโครงสราง (semi-structure) คือใชคําถามที่เปนหลักกวางๆไว ไมเปนคําถาม

เฉพาะเจาะจง (main question) เปนวิธีการสัมภาษณโดยใชแนวคําถามเปนหลักไวกวางๆ ใน

ขณะเดียวกันก็เปดกวางสําหรับประเด็นที่อาจตามมาในขณะที่สัมภาษณ คําถามในลักษณะน้ีเปน

คําถามที่เปนประเด็นในการสัมภาษณที่ต้ังข้ึนมาที่มีความสอดคลองกับเปาหมายของการวิจัยเปนหลัก 

ประเภทที่สองคือ คําถามเพื่อขอรายละเอียดและความชัดเจน (probes) คําถามเหลาน้ีจะถามเมื่อ

ผูตอบคําถามตอบคําถามหลักแลวแตคําตอบยังไมชัดเจนพอ อาจขาดซึ่งรายละเอียดไป ในขณะที่นัก

สังคมศาสตร อยางสุภางค จันทวานิช เรียกวิธีการสัมภาษณแบบน้ี วา การตะลอมกลอมเกลา คือการ

ลวงเอามโนทัศนสวนลึกหรือความคิดสวนในสุดของผูถูกสัมภาษณออกมาใหไดมากที่สุด การใชคําถาม

แนวน้ีจะใชในกรณีที่ผูถูกสัมภาษณจงใจหรืออาจไมต้ังใจที่จะใหขอมูลน้ันๆ แตผูสัมภาษณจําเปนตอง

ไดขอมูลน้ันๆจริง ผูสัมภาษณอาจจะตองใชเทคนิคที่หลากหลายในการที่จะกระตุนใหผูถูกสัมภาษณ

ใหขอมูลดังกลาว ซึ่งเทคนิคในการต้ังคําถามในลักษณะน้ี เชน การสรุปแบบตีความ ซึ่งหากไมเปนจริง

หรือผูที่ถูกสัมภาษณไมเห็นดวยดังกลาวอาจแสดงเห็นความคิดออกมาโดยที่ไมรูตัวและอีกกลยุทธหน่ึง

คือ  การต้ังคําถามจากเหตุการณสมมุติ (hypothetical question) ในงานเขียนของ Patton (1990) 

การตะลอมกลอมเกลาเพื่อใหไดรายละเอียด (detail-oriented probe) การติดตามเพื่อเติมเต็ม

รายละเอียดสําหรับบางประเด็นประการที่สอง การตะลอมกลอมเกลาเพื่อสรางความชัดเจน

(clarification probe) 

  สวนคําถามในประเภทที่สามในงานวิจัยน้ีคือ คําถามเพื่อตามประเด็น (follow-up 

question ) คําถามดังกลาวเปนคําถามที่เปนลักษณะสําคัญของของการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การใช

คําตอบเปนขอคําถามตอไป การหยิบยกประเด็นที่เพิ่งคนพบจากคําตอบของผูสัมภาษณมาเปน

ประเด็นสําหรับการซักถามตอ คําถามประเภทน้ีจะเปนการถามเพื่อเพื่อเพิ่มมิติทั้งทางกวางและทาง

ลึกใหแกเรื่องที่ศึกษามากข้ึน คําถามในลักษณะน้ีเปนคําถามที่ตองคิดข้ึนเฉพาะหนาซึ่งผูวิจัยเห็นวา
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เปนประเด็นที่มีความสําคัญและเขากับเรื่องที่ศึกษา ซึ่งอาศัยทักษะของผูสัมภาษณเปนสวนประกอบ

หน่ึง คําถามควรถามทันทีถามีการสัมภาษณในเรื่องๆน้ันอยู เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของประเด็น

น้ันๆ 

 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

1. การวิเคราะหขอมูลสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview)  

  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคุณภาพมักจะไมแยกออกจากกระบวนการเก็บขอมูล

แตเปนสิ่งที่ดําเนินไประหวางเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เปนกระบวนการที่กระทําซ้ําไป

ซ้ํามา (interactive) กลับไปกลับมาระหวางการเก็บขอมูลและการวิเคราะหทั้งน้ีการแยกแยะขอมูล 

และจัดหมวดหมูดังกลาว จะทําใหเห็นรูปแบบหรือขอมูลที่ปรากฏซ้ําๆ ซึ่งขอมูลดังกลาว สามารถ

นํามาจัดหมวดหมูและทําเปนขอสรุปได (อคิน รพีพัฒน และคณะ, 2546) ในขณะที่ พัฒนา กิติอาษา 

(2556) จะทําการวิเคราะหขอมูล หลังเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลในแตละวันในตอนคํ่า ซึ่งจะทําใหผูศึกษา

ไดเห็นประเด็น วามีประเด็นใดขาดตกบกพรองหรือบันทึกไมครบบางก็เพิ่มลงไป ทั้งน้ียังทําใหผูวิจัยได

เห็นวา ควรจะเก็บขอมูลอะไรเพิ่มเติม อาจสรุปไดวา การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพจะ

แตกตางจากการวิจัยเชิงปริมาณที่รอจนกวาจะไดขอมูลครับถึงลงมือวิเคราะหขอมูล แตใน

ขณะเดียวกันการวิเคราะหขอมูลไปดวยและเก็บขอมูลไปดวยจะทําใหผูวิจัยเห็นขอมูลที่จะพิจารณาวา

ควรเก็บขอมูล โดยการสังเกตหรือสัมภาษณประเด็นใดเพิ่มเติมบาง 

 การถอดเทปออกมาเปนบทสัมภาษณ ทั้งน้ีการถอดเทป ควรมีการจดบันทึกจากเทปให

มีความละเอียดมากที่สุด ควรมีการถอดทุกคําพูดที่เกิดข้ึนในขณะที่ทําการสัมภาษณเชิงลึก เพราะใน

บางครั้งนักวิจัยไมสามารถจดไดละเอียดหรือคลอบคลุมซึ่งอาจทําใหประเด็นตกหลนไดทั้งน้ี ทั่งน้ีการ

ถอดเทปยังชวยใหผูศึกษาสามารถวิเคราะหประเด็น (themes) โดย สามารถแยกแยะ และจัดหมวดหมู

ประเด็น ที่ผูถูกสัมภาษณแสดงออกมาผานบทสนทนา บางครั้ง ในบางประโยคอาจถูกกลาวซ้ํากัน

ออกมาหลายรอบ ซึ่งในข้ันตอนน้ีผูวิจัย จะเกิดการตีความความข้ึนการแยกแยะขอมูล 

 พัฒนา กิติอาษา (2555) ไดเสนอแนะการแยกขอมูลวา สามารถทําไดหลายวิธี 1) แยก

เปนประเด็นตามคําถามที่ต้ังไวเปนหลัก แยกเปนเรื่อง 2) แยกตามขอมูลหรือรายละเอียดที่เรามีอยูใน

สมุดบันทึก เอาที่อยูในสมุดบันทึกเปนหลัก 3) แยกตามประเด็นที่เราอยากรู หรือแยกตามประเด็นที่

เราจะวิเคราะห  

 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยเนนการแยกขอมูลตามประเด็นที่ผูวิจัยอยากรู หรือแยกตามประเด็น

ที่ผูวิจัยตองการนํามาวิเคราะห จากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย ความนาเช่ือถือ (credibility) 

ประกอบดวยองคประกอบ 4 อยางคือ 1. ความบูรณภาพ (integrity) เชน ความซื่อตรง ความสมบูรณ 

ความมีศีลธรรมจรรยา รวมถึงสํานึก ความมีคุณธรรม 2. ความไววางใจ (trust)  3. บุคลิกภาพ (character) 
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4. ความรูความสามารถ (knowledge & ability) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก

โดยแยกตามองคประกอบของความนาเช่ือถือทั้ง 4 ประเด็น 

2. การวิเคราะหขอมูลจากวิธีวิทยาการวิเคราะหบทสนทนา(CA) 

   การวิเคราะหขอมูลจากวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา(CA) เปนไปตามระเบียบ

วิธีวิทยาของการวิจัยดังกลาวคือ การวิเคราะหผลการวิจัยจะเกิดข้ึนในระหวางชวงเวลาของการทํา

วิจัยอยู ผูวิจัยจะทําการถอดบทสนทนาออกมาจากเทปเสียง (transcript) และภาพที่ไดทําการบันทึก

ผูวิจัยดําเนินการการถอดเทปออกมาเปนบทสนทนา และใสเครื่องหมายกํากับ เชน เสียงหนักเบา 

เสียงยาวการพูด เนนคํา (stress) พูดเบาหรือพูดพรอมกัน (overlap speaking) ผูวิจัยใสเครื่องหมาย

เพื่อใหเห็นวาผูพูดพูดอยางไรเปนไปในลักษณะใด มิใชนําเสนอเพียงคําพูดเทาน้ันแตการใส

เครื่องหมายกํากับทําใหผูวิจัยเห็นมิติตางๆเพิ่มข้ึน เชน โครงสรางของการสนทนาเปนตน และการ

วิเคราะหบทสนทนาและอากัปกิริยากิริยา ทาทางผูเขารับการสัมภาษณจาก การเฝาดูจาก กลองวีดีโอ

บันทึกภาพ โดยเปาหมายของการวิเคราะหในครั้งน้ี อยูที่การเฝาสังเกต ทาทางที่ผูเขารับการ

สัมภาษณแสดงออกมาเพื่อสรางความนาเช่ือถือของแกผูสัมภาษณ ในสวนวิธีวิทยาการวิเคราะหบท

สนทนา ( Conversation Analysis) คือการกระทําการที่เกิดจาการเฝาสังเกตจะเปนการกระทําซ้ําไป

ซ้ํามา อาจมีการเฝาดูวีดีซ้ําไปซ้ํามา มากกวาสิบรอบ เพื่อการวิเคราะหอยางถึงแกนแทวากระบวนการ 

โครงสรางของบทสนทนาที่เกิดข้ึนดําเนินการไปในรูปแบบใด ซึ่งไพโรจน วิไลนุช (2554) ไดนําเสนอ

แนวทางของการวิเคราะหภายใตวิธีวิทยาดังกลาวประกอบดวย 

 การวิเคราะห Turn design 

 การสนทนาเปนระบบการแลกเปลี่ยนกันพูดของมนุษย (turn talking system) เมื่อมี

คนพูด คนหน่ึงจะฟง แตอยางไรก็ตามคูสนทนาจะเปนผูกําหนดบทบาทของตนเองระหวางที่สนทนา

อยูน้ัน ทั้งน้ีองคประกอบของบริบทแวดลอมและหนาที่ที่รับผิดชอบมีอิทธิพลอยางสูงตอคูสนทนา เชน 

ในงานของ  กรชนก นันทกนก (2556) ที่ศึกษาการวิเคราะหโครงสรางการสนทนาระหวางเจาหนาที่

รัฐกับชนกลุมชาติพันธุ ที่กลาววา ถึงแมวาคูสนทนาจะแลกเปลี่ยนกันพูด แตเหตุการณที่เกิดข้ึนที่

สถานที่ราชการ โดยบทบาทของเจาหนาที่รัฐจะเปนผูที่ซักถามขอมูลมากกวากวา ในขณะที่ผูที่มา

ติดตอราชการ ซึ่งเปนกลุมชาติพันธสวนมากจะเปนผูคอยตอบคําถามหรือใหขอมูลอยางเดียว

เน่ืองจากการที่คูสนทนามีอํานาจไมเทาเทียมกัน เชนเดียวกันกับงานวิจัยน้ี กลาวคือเปนการวิเคราะห

บทสนทนาที่คูสนทนามีอํานาจไมเทาเทียม กลาวคือผูสัมภาษณมีอํานาจมากกวาผูถูกสัมภาษณ การ

แลกเปลี่ยนคําพูดระหวางคูสนทนาที่เกิดข้ึนระหวางการสัมภาษณงานน้ันจะข้ึนอยูกับบริบทแวดลอม 

และอยูที่การกําหนดบทบาทของตนเองระหวางสนทนา 
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 การวิเคราะห Social action  

 เปนการตีความมากกวาในสิ่งที่เห็น ซึ่ง ไพโรจน วิไลนุช (2554) มองวา วิธีวิทยาน้ีมอง

วาการตีความในประเด็นตางๆ จําเปนตองตีความในลักษณะเชิงซอนหรือ ที่เรียกวา “ตีความซอน

ตีความ”  (interpretation of interpretation) ซึ่งนักวิจัยสายสํานักคุณภาพไดใหนิยามวา เปนการ

มองปรากฏการณฉากหลังหรือหลังบานดวย ไมมองปรากฏการที่เห็นเฉพาะฉากหนาที่เกิดข้ึน ใน

งานวิจัยน้ีการวิเคราะห social action จะชวยใหเห็นเบื้องหลังหรือฉากหลังของการปฏิสัมพันธของผู

สัมภาษณงานและผูถูกสัมภาษณงาน สะทอนถึงวิถีทางที่ “คํา” ไดปรากฏในบทสนทนามีความ

เกี่ยวของบางอยางเฉพาะเจาะจงในการใชคําเหลาน้ีเพื่อการสัมภาษณงาน 

 การวิเคราะห Sequence organization 

 การวิเคราะหดังกลาวน้ีจะพิจารณาบทสนทนาที่ถูกผลิตข้ึนภายใตบริบทของการสนทนา

วามีจุดเริ่มตนอยางไร เกิดข้ึนในลักษณะใดและจบลงเชนใด งานวิจัยน้ีตองการศึกษาการสรางความ

นาเช่ือถือผานการสื่อสารของผูถูกสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย การนํา Sequence 

Organization มาวิเคราะหเพื่อคนหาวาบทสนทนามีการเริ่มตนเชนไร ดําเนินไปอยางไร และจบ

อยางไร ภายใตบริบทการสัมภาษณงาน 

 การวิเคราะหการ Repair 

 การแกไขบทพูดใหสมบูรณ ซึ่งโดยวัตถุประสงคแลวผูพูดตองการแกไขหรือเติมเต็มการ

พูดของตนที่ยังไมสมบูรณซึ่งการทําใหเขาใจผิด การซอมบทพูดของคูสนทนาจึงเปนการแกไขปญหา

ดังกลาว การสัมภาษณงานยอมตองใชการพูดคุย และการพูดคุยยอมมีความไมสมบูรณของคําพูด 

งานวิจัยน้ีจะนําการวิเคราะหการแกคํามาศึกษาวามีความหมายอยางไรภายใตบริบทการสัมภาษณ

งาน 

 การวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหการสนทนา โดยเปาหมายของการวิเคราะหในครั้ง

น้ี อยูที่การสนทนาและการเฝาสังเกต ทาทางที่ผูเขารับการสัมภาษณแสดงออกมาเพื่อสรางความ

นาเช่ือถือของผูถูกสัมภาษณ รวมถึงการศึกษาโครงสรางของบทสนทนาภายใตความความสัมพันธที่ไม

เทาเทียมระหวางอํานาจของทั้งสองฝาย งานวิจัยน้ีไดนําแนวทางการวิเคราะหบทสนทนาทั้ง 4 

ประการคือ turn design, social action, sequence organization และ repair ขางตนมาใชเพื่อ

ศึกษาโครงสรางการสนทนา การสื่อสารขณะสัมภาษณงานระหวางผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณงาน 

เพื่อการวิเคราะหอยางถึงแกนแทวากระบวนการ โครงสรางของบทสนทนาที่เกิดข้ึนดําเนินการไปใน

รูปแบบใด 
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ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือจากขอมูลภาคสนาม 

 การวิจัยในแนวปฎิฐานนิยมมุงเนนที่จะทดสอบสมมุติฐานฐานและตรวจสอบทฤษฏี มัก

ใหความสําคัญตอคาความเช่ือมั่นและความนาเช่ือถือจากขอมูลภาคสนามโดยการใชตัวเลขสถิติเขามา

คํานวณและใหความตระหนักเกี่ยวกับวิธีการไดมาของขอมูลวามีความเที่ยงตรงหรือไม อยางไรก็ดี 

ภายใตกระบวนทัศนที่แตกตางทางวิธีวิทยาแบบเชิงคุณภาพ ก็ไมไดแปลวาจะไมมีความเที่ยงตรงหรือ

คาความเช่ือมั่นในขอมูลน้ันภายใตกระบวนทัศนในวิธีวิทยา ภววิทยา (ontology) คือสภาวะดํารงค

อยูของความเปนจริงของปรากฏการณหรือสภาวะและธรรมชาติของความจริงที่ดํารงอยู คําถาม

สําคัญตอแนวคิดน้ีคือการคนหาวาความจริงดํารงอยูเกิดข้ึนไดอยางไร เงื่อนไขและปจจัยที่ทําใหความ

จริงดังกลาวเกิดข้ึนและความสัมพันธระหวางองคประกอบของสิ่งน้ันคืออยางไรอาจกลาวอยางยอได

วาภววิทยาของปรากฏการณทางสังคม คือความจริงที่นักวิจัยกําลังศึกษาอยูน้ันเอง ทั้งน้ีเพื่อแสดงให

เห็นวาถึงแมในงานวิจัยครั้งน้ีจะดําเนินภายใตกรอบภววิทยาดังกลาว ยอมหลีกเลี่ยงไมไดวา การหาคา

ความเช่ือมั่นและความนาเช่ือถือจากขอมูลภาคสนามยอมทําไปควบคูกับการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งสามารถ

อธิบายไดพอสังเขปดังน้ี 

 ความเชื่อมั่นของการวิจัย  

 หัวใจหลักของการวิจัยครั้งน้ีคือการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะหบทสนทนา                 

(Conversation Analysis) ซึ่งทั้งสองวิธีวิทยาดังกลาว ลวนใชเครื่องมือในการวิจัยรวมกัน คือการ

บันทึกทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ความแมนยําของของขอมูลจึงมีสูงเพราะเสียงและอิริยาบถ 

อากัปกิริยาตางๆจึงไดถูกบันทึกไวแลว การวิเคราะหขอมูลเกิดข้ึนจากการถอดเทปบันทึกเสียงและ

การดูภาพอิริยาบถจากกลองวิดีทัศน การกระทําเชนน้ีนักวิจัยจะกระทําซ้ําไปซ้ํามาเพื่อใหเกิดความ

แนใจและเพื่อใหขอมูลมีความแมนยํา ทั้งน้ีการบันทึกดวยเครื่องบันทึกดังกลาวสามารถที่จะกลับไป

ตรวจสอบไดในกรณีเกิดความไมแนใจของขอมูล เพราะฉะน้ันแลวความเช่ือมั่นของขอมูลจึงมีสูง 

 ความเท่ียงตรงของขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยขอมูลสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูวิจัยไดใชแนว

คําถามกึ่งโครงสราง ที่ออกแบบมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีทั้งน้ีผูวิจัยไดมีการปรึกษาแนว

คําถามดังกลาวกับผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ เพื่อใหแนวคําถามเกิดความเที่ยงตรงมากที่สุด โดยมีการ

ทดสอบเครื่องมือกอนใชจริงในการสัมภาษณกลุมเปาหมาย (pre-test) ซึ่งหลังการทบสอบดังกลาวจะ

มีการปรับแกเพื่อใหการวิจัยไดเขาถึงความจริงของกระบวนการการสรางความนาเช่ือถือของผูเขารับ

การสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายมากที่สุด 
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 ความนาเชื่อถือ 

 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะหการสนทนา เปนขอมูลที่ไดจากการ

ถอดเทปและการเฝาดูกลองวีดีโอ ถึงไดถูกบันทึกเสียงและภาพไวแลว เสียงและภาพเหลาน้ันเปน

เครื่องยืนยันวาขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลที่เกิดข้ึนจริง โดยยืนยันจากเครื่องบันทึกเทปและกลองวิดีทัศน

ดังกลาว การสัมภาษณงานก็เกิดข้ึนจริง บทสนทนาเกิดข้ึนจริง เพราะฉะน้ันความนาเช่ือถือของขอมูล

จึงเกิดข้ึนดังกลาว 

 

จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ในงานวิจัยทุกทางดานสังคมศาสตร ทุกประเภท ปฏิเสธไมไดวายอมเกี่ยวของกับมนุษย 

ถึงแมวาจะไมไดมีการกระทําตอรางกายมนุษย เชน การเจาะเลือดเชนในการวิจัยในเชิงการแพทย แต

อยางไรก็ดีงานวิจัยอาจมีผลกระทบตอตัวผูถูกวิจัยทั้งดานครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ ฉะน้ัน

แลวงานวิจัยเชิงคุณภาพดานสังคมศาสตรจึงละเลยจริยธรรมดานการวิจัยไมได งานวิจัยช้ินน้ีผูวิจัย

พยายามที่นําวิธีวิทยาในเชิงสังคมศาสตรกาวขามมาสูพรมแดนของการศึกษาในเชิงธุรกิจ แตก็มิได

ละเลยที่จะใหความสําคัญแกจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยใหความสําคัญกับจรรยาบรรณในนักวิจัยคุณภาพ โดยในงานน้ีมีการคํานึงถึง

ปญหาเชิงจรรยาบรรณต้ังแตข้ันตอนการวางแผนวิจัย เริ่มต้ังแตการเลือกหัวขอวิจัย ปญหาวิจัยบาง

เรื่องอาจถกเถียงไดมากกวาควรทําหรือไมควรทํา ทําแลวใครไดประโยชน ทําแลวไดอะไร ให

ความสําคัญในข้ันตอนของการเผยแพรการวิจัยควรมีการปกปดขอมูลเปนความลับ (confidentiality) 

และการไมใชช่ือจริงของผูใหขอมูล (anonymity) ในกรณีที่อาจสงผลกระทบในเชิงลบตอผูใหขอมูล 

พยายามรักษาดุลระหวางสิทธิและหนาที่ของผูวิจัยหรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือระหวางเสรีภาพทาง

วิชาการกับจรรยาบรรณ ระมัดระวังไมใหขอมูลแกฝายใดฝายหน่ึงที่อยูในความขัดแยงนําไปใช

ประโยชน (อคิน รพีพัตนและคณะ, 2546) ทั้งน้ีผูวิจัยเคารพสิทธิพื้นฐานความเปนมนุษยและพึง

ระมัดระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนแกผูเขารวมโครงการวิจัย ซึ่งการออกแบบการวิจัยในทุกข้ันตอน

ควรนําจริยธรรมในการวิจัยเขาพิจารณาซึ่งถึงแมวาจริยธรรมการวิจัยจะไมไดอยูในกระบวนการวิธี

วิทยาการวิจัย แตเปนวิธีการที่ออกแบบควบคูกันไปได 

 

สรุป 

 ในงานวิจัยช้ินน้ีจึงมุงเนนที่จะปรับประยุกตใชศาสตรทางดานสังคมรวมกับศาสตร

ทางดานอื่นๆในการแตกแขนง เพื่อคนหากระบวนการประกอบสรางความนาเช่ือถือของผูเขารับการ

สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย ใชวิธีการการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อ

มุงเนนใหเห็นปรากฏการณที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมของมนุษยที่อยูในสังคมน้ันๆ ซึ่งในการวิจัยครัง้น้ีจะ
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เนนไปที่การประกอบสรางความนาเช่ือถือ และการสรางตัวตนของคนในสังคมที่เนนอาชีพดานฝาย

ขายและระบุเจาะจงลงไปในตําแหนงที่เปนผูจัดการฝายขาย โดยใชการวิเคราะหขอมูลที่เกิดข้ึนจาก

การสัมภาษณเชิงลึก ระบุวิธีการสรางความนาเช่ือถือและการสรางตัวตนภายใตบริบทการสัมภาษณ

งาน โดยมีการใชวิธีการวิเคราะหบทสนทนา (Conversation Analysis) เพื่อศึกษาถึงโครงสรางการ

สนทนา ภาษาที่ใช ปฏิกิริยา ทาทาง การถามตอบระหวางสัมภาษณ การวิเคราะหบทสนทนาเปนการ

ถอดรหัสโลกทัศนของผูเขารับการสัมภาษณงาน ซื่งปฏิเสธไมไดวา โลกทัศนชุดหน่ึงยอมถูกหลอหลอม

โดยผานสังคม วัฒนะธรรม การศึกษา การเลี้ยงดู ซึ่งหากพิจารณาอยางเฉพาะเจาะจงอาจกลาวไดวา

ตัวตนของ “นักขาย” น้ันไดถูกหลอหลอมมาไมเหมือนกัน ฉะน้ันการวิเคราะหบทสนทนาจะชวยให

ผูวิจัยเขาถึงขอมูลเพื่อนําไปสูขอสรุปเบื้องตนไดมากย่ิง ซึ่งงานลักษณะดังกลาว อานันท กาญจนพันธุ 

(2552) เรียกวาเปน “วิธีคิดเชิงซอน”ในการเช่ือมโยงความคิด (conceptualization) ซึ่งกระบวนการ

สําคัญในวิธีวิทยาดังกลาว อยูที่กระบวนการในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งไมไดเกิดจากการตีความของ

นักวิจัยเพียงฝายเดียว แตเกิดจากขอมูลที่ไดมาเปนหลักเบื้องตนที่นําไปสูขอสรุปในเชิงทฤษฎี 
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บทท่ี 4 

โครงสรางการสนทนาภายใตบริบทการสัมภาษณงาน 

 

บทนํา  

 บทที่ 4 และบทที่ 5 เปนบทวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่นํามารายงานในสองบทน้ีมาจาก

การเก็บขอมูล 2 อยางคือ 1) การสัมภาษณระดับลึกและ 2) การบันทึกการสนทนา ขอมูลจากการ

สัมภาษณระดับลึกชวยใหงานวิจัยน้ีเห็นวาผูบริหารของบริษัทแบง (categorize) ผูถูกสัมภาษณ

ออกเปนกลุม ขอมูลในสวนน้ีชวยใหเห็นวาบุคคลใดเปนบุคคลที่สมควรไดรับงาน  

ขอมูลจากการสนทนาชวยใหงานวิจัยน้ีวิเคราะหโครงสรางของการสนทนาในบริบทการ

สัมภาษณงานในธุรกิจเครื่องสําอาง ขอมูลในสวนน้ีมาจากการวิเคราะหการสัมภาษณระหวางผู

สัมภาษณซึ่งเปนผูบริหารองคกรจํานวน 1 รายและผูเขารับการสัมภาษณจํานวน 10 ราย โครงสราง

ของการสนทนาในบทน้ีถือเปนโครงสรางของการกระทําทางสังคม (structure of social action) คํา

วา “โครงสรางของการกระทําทางสังคม” หมายถึง การพูดคุยของมนุษยเปนการกระทําที่มีภาพแบบ 

(pattern) มีข้ันตอน มิไดเกิดข้ึนอยางไมมีที่มาที่ไปในระหวางการสนทนา มิไดเปนไปแบบไรทิศทาง 

(ไพโรจน วิไลนุช, 2554)  

ในการนําเสนอขอมูล (data presentation) ในบทน้ีและบทที่ 5 ผูวิจัยพรรณนาสิ่งที่

คนพบกอน จากน้ันผูวิจัยนําบทสัมภาษณที่เกี่ยวของมานําเสนอ บทสัมภาษณที่ตัดมาน้ีเรียกเปน

ภาษาอังกฤษวา excerpt  ภายในบทสัมภาษณน้ีผูวิจัยใสเครื่องหมายเพื่อแสดงใหเห็นวาผูพูดพูด

อยางไร ยกตัวอยางในกรณีที่ผูพดูสองคนพูดพรอมกันหรือเหลื่อมกัน ผูวิจัยก็จะใสเครื่องหมาย [ 

การใสเครื่องหมายในบทสัมภาษณถือเปนขอบังคับของวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา

และขอตกลงรวมกันของนักวิชาการดานการวิเคราะหการสนทนา ขอมูลที่ถอดออกมาน้ีมิใชขอมูลดิบ

เพียงแตชวยอํานวยความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลเทาน้ัน  (ไพโรจน วิไลนุช, 2556) ขอมูลดิบคือ

ขอมูลที่บันทึกลงในแถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน  

บทสัมภาษณที่ยกมาสวนใหญเปนภาษาไทยภาคกลาง ศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานฝาย

ขายและงานการตลาด ในกรณีที่ผูพูดใชภาษาตางประเทศ ผูวิจัยก็จะเขียนทับศัพทเปนตนวาคําวา 

life ford, eyeliner และ eye shadow  

นอกจากน้ีในระหวางการวิเคราะหขอมูลหากการสนทนาในชวงใดมีความจําเปนที่ผูวิจัย

ควรนําเสนอภาพ ผูวิจัยก็จะนําภาพจริงที่ตัดจากวีดิทัศนมานําเสนอ แตภาพเหลาน้ีไมชัด ผูอื่นไม

ทราบวาผูใหขอมูลคือใคร ผูวิจัยทําใหภาพเหลาน้ีไมชัดโดยการปดบังใบหนาและใชคอมพิวเตอรทําให

สีของภาพบางสวนเขมและบางสวนจาง 
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ในสวนแรก ผูวิจัยขอใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูถูกสัมภาษณและสัญลักษณที่ใชแทนผูให

สัมภาษณแตละคน การกําหนดสัญลักษณน้ีเพื่อประโยชนในการอางอิงวาบทพูดมาจากผูใหสัมภาษณ

คนใด ผูวิจัยขอใชสัญลักษณน้ีตลอดการวิจัย    

ผูวิจัยแบงกลุมผูถูกสัมภาษณออกเปน 3 กลุม ตามเกรดที่ไดจากการประเมินตามเกณฑ

ของบริษัท ดังน้ี กลุมแรกคือ กลุม A มีจํานวน 2 คน กลุมที่ 2 คือกลุม B มีจํานวน 4 คน และกลุม

สุดทายคือ กลุม C จํานวน 4 คน  ผูวิจัยไดจัดกลุมตามคะแนนเพื่องายตอการนําขอมูลไปวิเคราะห 

และเพื่อความสะดวกในการเรียก ตามตารางที่ 2 ดังน้ี 

 

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 เปนการรักษาความลับของผูใหขอมูล นอกจากสัญลักษณแทนแลว ผูวิจัยขอใหรายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติผูถูกสัมภาษณโดยสังเขปตามที่ผูวิจัยไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกดังน้ี 
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     ประวัติผูถูกสัมภาษณงาน (พอสงัเขป) 

A1 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศหญิง อายุ 43 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคหกรรม

ศาสตรศึกษา ประสบการณทํางานทั้งหมด 19 ป ผูสัมภาษณตัดสินใจรับผูถูกสัมภาษณทานน้ีเขา

ทํางาน 

A2 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 38 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา

บริหารการจัดการ ประสบการณการทํางานทั้งหมด 12 ป ผูสัมภาษณตัดสินใจรับผูถูกสัมภาษณทานน้ี

เขาทํางาน 

B1 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศหญิง อายุ 40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลป

ศาสตรและมนุษยศาสตร ประสบการณทํางานทั้งหมด 14 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณ

ทานน้ีไว 77 คะแนน 

B2 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 33 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประสบการณทํางานทั้งหมด 9 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูก

สัมภาษณทานน้ีไว 74 คะแนน 

B3 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 42 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะการ

จัดการ สาขาการตลาด ประสบการณทํางานทั้งหมด 20 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณ

ทานน้ีไว 73 คะแนน 

B4 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 32 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ

วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม และจบการศึกษาในระดับปริญญาโท

เศรษฐศาสตรธุรกิจ ประสบการณทํางานทั้งหมด 9 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณทานน้ีไว 

70 คะแนน 

C1 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 35 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จิตวิทยา 

และจบการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารการตลาด ประสบการณทํางานทั้งหมด 10 ป ผู

สัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณทานน้ีไว 69 คะแนน 

C2 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศหญิงอายุ 36 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ศิลปะ

ศาสตร เอกภาษาอังกฤษ และจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด ประสบการณทํางาน

ทั้งหมด 15 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณทานน้ีไว 69 คะแนน 

C3 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศหญิงอายุ 40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เอก

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด ประสบการณทํางาน

ทั้งหมด16 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูกสัมภาษณทานน้ีไว 68 คะแนน 

C4 คือผูถูกสัมภาษณงานเพศชาย อายุ 40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะการ

จัดการ สาขาการเงินและการบัญชี ประสบการณทํางานทั้งหมด 16 ป ผูสัมภาษณไดใหคะแนนผูถูก

สัมภาษณทานน้ีไว 60 คะแนน 
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ในสวนตอไป ผูวิจัยขอวิเคราะหโครงสรางในการสนทนาซึ่งเปนหัวใจของบทน้ี ขอมูลที่

นํามาวิเคราะหเปนการสนทนาที่เกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติ (naturally occurring data) ซึ่งถือเปน

ขอมูลที่เกิดข้ึนจริงและมิไดเกิดมาเพื่องานวิจัยน้ีโดยตรง แตเปนขอมูลที่เกิดข้ึนในองคกรธุรกิจที่

องคกรมีในระหวางการสัมภาษณงานจริง 

 

โครงสรางการสนทนาภายใตบริบทการสัมภาษณงาน 

ในการวิเคราะหใหเห็นโครงสรางของการสนทนาน้ีมาจากการศึกษาการสนทนาในวีดิทศัน

ซ้ําไปซ้ํามา ขอมูลจากการสนทนาทําใหเห็นวาผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณคุยกันโดยอยูบน

ความสัมพันธเฉพาะ กลาวคือฝายหน่ึงกําลังจะเปนนายจางและอีกฝายกําลังจะเขามาเปนพนักงานใต

บังคับบัญชา ความสัมพันธน้ีจึงทําใหการสื่อสารปรากฏออกมาในลักษณะไมสมดุล (asymmetry) มี

การกระจายอํานาจอยางไมเทาเทียม (กรชนก นันทกนก, 2556) ผูสัมภาษณมีอํานาจมากกวาผูถูก

สัมภาษณ ขอมูลแสดงใหเห็นวาโครงสรางของการสนทนามี 4 ชวง ดังน้ี 

ชวงที่หน่ึงคือชวงเปดการสนทนา  

ชวงที่สองคือชวงเลาประสบการณ 

ชวงที่สามคือชวงทดสอบและประเมิน 

และชวงที่สี่คือชวงปดการสนทนา 

ผูวิจัยขอนําเสนอโครงสรางการสนทนาในรูปตารางเพื่อใหผูอานเขาใจชัดเจนข้ึนและตอ

จากตารางน้ี ผูวิจัยขออธิบายชวงตางๆ ภายใตโครงสรางการสนทนาอยางละเอียด ตอไปน้ีเปนการ

นําเสนอตารางแสดงเวลาในการสนทนาแตละชวงของผูถูกสัมภาษณทั้ง 10 ราย ตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 โครงสรางการสนทนาผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย 

 

โครงสรางบทสนทนา 

ผูถูก

สัมภาษณ ชวง 

เวลาเร่ิม 

(h:m:s) 

เวลา

สิ้นสุด 

จํานวน

นาท ี หัวขอสนทนา 

A1 เปดการสนทนา 0:00:43 0:00:53 0:00:10 ทักทาย ถามชื่อ 

  ประสบการณ 0:00:54 0:14:36 0:13:42 ประสบการณทํางาน 

          ขอมูลเก่ียวที่ทํางานแตละที ่

          การศึกษา 

          ความสําเร็จ 

  

ทดสอบและ

ประเมิน 0:14:37 0:17:56 0:03:19 การถาม-ตอบ 

          เร่ืองทั่วไป, สวนตัว, ครอบครัว, การเดินทาง 

  ปดการสนทนา 0:17:57 0:24:52 0:06:55 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

A2 เปดการสนทนา 0:00:11 0:00:46 0:00:35 ทักทาย ถามชื่อ 

  ประสบการณ 0:00:47 0:08:56 0:08:09 ประสบการณทํางาน 

          ขอมูลเก่ียวที่ทํางานแตละที ่

  

ทดสอบและ

ประเมิน 0:08:57 0:34:50 0:25:53 เร่ืองสวนตัว 

          ความสําเร็จในอดีต 

  ปดการสนทนา 0:34:51 0:41:50 0:06:59 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

B1 เปดการสนทนา 0:00:00 0:00:20 0:00:20 ทักทาย ถามชื่อ ถามที่อยู 

  ประสบการณ 0:00:21 0:06:52 0:06:31 ประสบการณทํางาน 

  

ทดสอบและ

ประเมิน 0:06:53 0:24:40 0:17:47 ถามความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑDCASH 

          ชีวิตสวนตวั การเลี้ยงลูก ครอบครัว 

  ปดการสนทนา 0:24:41 0:44:30 0:19:49 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

B2 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 ความรูเก่ียวกับบริษัทและผลิตภัณฑ 

          พูดคุยทั่วไป 

  ปดการสนทนา 0:15:24 0:17:57 0:02:33 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

      



88 
 

 
 

ตารางที่ 3 โครงสรางการสนทนาผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย (ตอ) 
 

โครงสรางบทสนทนา 

ผูถูก

สัมภาษณ ขั้นตอน 

เวลาเร่ิม 

(h:m:s) 

เวลา

สิ้นสุด 

จํานวน

นาท ี หัวขอสนทนา 

B3 เปดการสนทนา 0:00:03 0:00:35 0:00:32 สวัสดีทักทาย เชิญนั่ง 

  ประสบการณ 0:00:36 0:25:30 0:24:54 ประสบการณทํางาน 

          เร่ืองสวนตัว ครอบครัว 

  ทดสอบและประเมิน 0:25:31 0:38:50 0:13:19 การวางแผน การบริหารงาน 

          ความรูเก่ียวกับบริษัทและผลิตภัณฑ 

  ปดการสนทนา 0:38:51 0:54:20 0:15:29 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

B4 เปดการสนทนา 0:00:00 0:00:40 0:00:40 ทักทาย พูดคุยเร่ืองสินคาตัวอยางที่นํามา 

  ประสบการณ 0:00:41 0:17:40 0:16:59 ประสบการณทํางาน 

          การศึกษา 

  ทดสอบและประเมิน 0:17:41 0:19:17 0:01:36 แนวทางการบริหารงาน 

  ปดการสนทนา 0:19:18 0:40:56 0:21:38 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

C1 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 

          ความรูเก่ียวกับบริษัทและผลิตภัณฑ 

  ปดการสนทนา 0:42:01 0:55:33 0:13:32 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

C2 เปดการสนทนา 0:00:46 0:01:08 0:00:22 ทักทาย เชิญนัง่ 

  ประสบการณ 0:01:09 0:15:25 0:14:16 ประสบการณทํางาน 

          เร่ืองครอบครัว  

  ทดสอบและประเมิน 0:15:26 0:17:55 0:02:29 ความรูเก่ียวกับบริษัทและผลิตภัณฑ 

          แนวทางการบริหารงาน 

  ปดการสนทนา 0:17:56 0:20:47 0:02:51 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

C3 เปดการสนทนา 0:00:03 0:00:17 0:00:14 ทักทาย เชิญนัง่ 

  ประสบการณ 0:00:18 0:08:41 0:08:23 ประสบการณทํางาน 

          เร่ืองครอบครัว  

  ทดสอบและประเมิน 0:08:42 0:16:47 0:08:05 ความรูเก่ียวกับบริษัทและผลิตภัณฑ 

          ความถนัด และความชอบ 

  ปดการสนทนา 0:16:48 0:18:00 0:01:12 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 
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ตารางที่ 3 โครงสรางการสนทนาผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย (ตอ) 

 

โครงสรางบทสนทนา 

ผูถูกสัมภาษณ ขั้นตอน เวลาเร่ิม (h:m:s) 

เวลา

สิ้นสุด 

จํานวน

นาท ี หัวขอสนทนา 

C4 เปดการสนทนา 0:00:00 0:00:05 0:00:05 ทักทาย เชิญนัง่ 

  ประสบการณ 0:00:06 0:06:37 0:06:31 ประสบการณทํางาน 

          เร่ืองชีวิต life style ทั่วไป 

  ทดสอบและประเมิน 0:06:38 0:18:45 0:12:07 ความรูเก่ียวกับบริษัทและผลิตภัณฑ 

          การบริหารงาน 

  ปดการสนทนา 0:18:46 0:22:07 0:03:21 เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถาม 

 
 

ชวงเปดการสนทนา 

ชวงเปดการสนทนาน้ีเปนชวงที่ใชเวลานอยที่สุด เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยอยูที่ 31 วินาที ฉาก

ของการเปดการสนทนาเริ่มตนจากผูถูกสัมภาษณเดินเขามาในหองสัมภาษณ จากน้ันก็มีการทักทาย

กัน เชน การสวัสดี การยกมือไหว ผูสัมภาษณเชิญใหผูถูกสัมภาษณน่ัง ในระหวางน้ีมีการแสดงออก

ทางภาษากายในลักษณะตางๆ เชน ย้ิม หนาเฉยหรือผงกศีรษะ  

  เมื่อการน่ังเรียบรอยแลว ผูสัมภาษณเริ่มตนการสนทนาโดยเปนผูถามคําถาม การถาม

ในชวงน้ีเปนการถามในเรื่องประสบการณและเริ่มเขาสูชวงเลาประสบการณซึ่งเปนชวงที่ 2 ของ

โครงสรางการสนทนาในการสัมภาษณงาน 

ตอไปน้ีเปนการยกตัวอยางบทสนทนาในชวงเปดการสนทนา ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูล

บางสวนในชวงเปดการสนทนา หลังจากผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการสนทนาแลว ผูวิจัยขอนําเสนอ

ภาพผูถูกสัมภาษณที่เกี่ยวของมาประกอบเพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหขอมูล เปนตนวาภาพใน

ขณะที่ผูถูกสัมภาษณเดินเขามาในหองสัมภาษณและยกมือไหวหรือภาพทาทางของผูถูกสัมภาษณใน

ระหวางรอใหผูสัมภาษณถาม 

 #4.1[DCASH-Sales Manager-A1-2016-00:00:43] [วีดิทัศน] 

[การนําเสนอบทสนทนาเพื่อประกอบการอธิบายในการวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิทยา ผูวิจัย

ตองบอกที่มาของขอมูลอยางนอย 3 สวน แตสําหรับงานวิจัยน้ีผูวิจัยนําเสนอที่มาของขอมูล 5 สวน 

คือ สวนที่ 1 บอกถึงบริษัทที่งานวิจัยที่ไดเขาไปทําการวิจัยและเก็บขอมูล สวนที่ 2 บอกถึงตําแหนงที่

งานวิจัยน้ีไดนํามาวิเคราะหและเก็บขอมูล สวนที่ 3 ระบุสัญลักษณแทนผูใหขอมูลแตละคน สวนที่ 4 

แสดงเวลาของบทสนทนาที่นํามาวิเคราะหจากการวีดิทัศน เชน 00:01:11 หมายถึงบทสนทนาน้ี

เกิดข้ึนนาทีที่ 1 วินาทีที่ 11 เปนตน] 
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1     ผูสัมภาษณ        เรียนเชิญคับ (.)  คุณ A1 

2     ผูถูกสมัภาษณ    สวัสดีคะ ((หยุดยืนหนาประตูและยกมือไหว))  

3    ขออนุญาตคะ 

4     ผูสัมภาษณ       เชิญน่ังคับ   

5     ผูถูกสมัภาษณ    ((น่ังทีเ่กาอี)้) ขอบคุณคะ  

6                    ((วางสมุดบันทกึและเปดสมุดบันทึก)) 

 

ในการสัมภาษณงานครั้งน้ี ผูถูกสัมภาษณมากอนเวลา 30 นาที กอนที่จะมีการสนทนาน้ี

ผูถูกสัมภาษณไดเดินมารอหนาหองสัมภาษณเพื่อรอใหผูสัมภาษณเรียกเขามาในหองเมื่อพรอม 

ในบรรทัดที่ 1 ผูสัมภาษณซึ่งเปนผูบริหารขององคกรเชิญผูถูกสัมภาษณที่มาสมัครงาน

เขามาในหองสัมภาษณโดยกลาววา “เรียนเชิญคับ (.)  คุณA1” เห็นไดวาผูสัมภาษณเปนผูเริ่มการ

สนทนาโดยการเชิญ 

ในบรรทัดที่ 2 และ 3 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองโดยกลาววา “สวัสดีคะ” ในขณะที่กลาว

คําน้ีผูถูกสัมภาษณหยุดยืนอยูหนาประตูและยกมือไหว” หลังจากน้ันจึงขออนุญาตเพื่อเขาสูหอง

สัมภาษณ บทสนทนาโตตอบน้ีมีขอสังเกตคือเมื่อผูสัมภาษณกลาวเชิญผูถูกสัมภาษณเขามาในหอง ผู

ถูกสัมภาษณควรจะตอบโดยใชคําวาขอบคุณหรือตอบรับคําเชิญโดยใชคําวา “คะ” ซึ่งการปฏิบัติน้ี

เปนการทําตามบรรทัดฐานทางสังคม แตขอมูลแสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณกลับเลือกตอบสนองโดย

ทักทายดังที่เธอกลาววา “สวัสดีคะ” 

ในบรรทัดที่ 4 ผูสัมภาษณเชิญใหผูถูกสัมภาษณน่ัง เมื่อผูถูกสัมภาษณไดยินดังน้ัน จึงน่ัง

บนเกาอี้และกลาววา “ขอบคุณคะ” ดังปรากฏในบรรทัดที่ 5 การกลาวคําน้ีแสดงใหเห็นวาผูถูก

สัมภาษณตีความบทพูดกอนหนาวาเปนคําเชิญจึงตอบรับคําเชิญและกลาวขอบคุณ ในผลัดการพูดน้ีผู

ถูกสัมภาษณวางสมุดบันทึกลงบนโตะและเปดสมุดบันทึก การเปดสมุดบันทึกอาจจะสื่อใหเห็นวามี

ความพรอมในการพูดคุย เราคงไมปฏิเสธวาหากมีคนปฏิบัติเชนน้ีตอหนาเรา เราก็คงอาจจะมี

ความเห็นวาบุคคลน้ีตองการไดงานและเปนบุคคลที่มีความพรอมในการเขาทํางาน ขอมูลจากวีดิทัศน

แสดงใหเห็นดวยวาผูถูกสัมภาษณย้ิมในระหวางการรอสัมภาษณ 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     ผูถูกสมัภาษณ  ((เดินเขามาในหอง)) สวัสดีคราบ::: 

2     ผูสัมภาษณ      ((เงยหนาข้ึนมอง)) สวัสดีคับ (.) เชิญ (.) เชิญ (.) 

3        เชิญคับเชิญ (.) เชิญน่ังคับ 

4     ผูถูกสมัภาษณ   ((จบัเกาอี้เลื่อนออก)) หวัดดีคับ (.) หวัดดี  

5  ((น่ังลง จัดระเบียบตัวเอง)) 
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ผูถูกสมัภาษณรายน้ีเปนผูถูกสัมภาษณลําดับที่ 2 ของวันสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณ

รายแรกออกจากหองสมัภาษณไปประมาณ 3 นาทีกอนหนาที่ผูถูกสัมภาษณรายน้ีจะเขามา ขณะเขา

มาผูสมัภาษณกําลังเปดเอกสารใบสมัคร 

ในบรรทัดที่ 1 ผูถูกสัมภาษณเดินเขามาในหองสัมภาษณพรอมกลาววา “((เดินเขามาใน

หอง)) สวัสดีคราบ:::” เพื่อใหผูสัมภาษณทราบวาตนไดเขามาในหองสัมภาษณ เห็นไดวาฝายทีเ่ริม่การ

สนทนาคือผูถูกสมัภาษณโดยการทักทาย บทสนทนาน้ีมีขอสังเกตคือเมื่อผูถูกสัมภาษณสงัเกตเห็นวาผู

สัมภาษณกําลังใหความสนใจกับสิ่งอื่นและไมไดเชิญตนเขาหอง แตตนตองเขามาในหองเพื่อรบัการ

สัมภาษณตามตารางเวลาที่กําหนดไว ผูถูกสัมภาษณจงึเปนฝายเริ่มการสนทนาโดยการทักทาย 

ในบรรทัดที่ 2 และ 3 ผูสัมภาษณตอบสนองการทักทายของผูถูกสัมภาษณโดยการเงย

หนาข้ึนมองและกลาววา “สวัสดีคับ (.) เชิญ (.) เชิญ (.) เชิญคับเชิญ (.) เชิญน่ังคับ” ผูสัมภาษณได

กลาวทักทายกลบัและเชิญผูถูกสมัภาษณน่ัง บทสนทนาน้ีแสดงใหเห็นวาผูสัมภาษณอาจจะใหความ

สนใจในการเปดเอกสารโดยไมไดสังเกตเห็นวาผูถูกสัมภาษณกําลังเขามาใหหองสัมภาษณ เห็นไดจาก

การกลาวคําวา “เชิญ” หลายครัง้  

ในบรรทัดที่ 4 ผูถูกสัมภาษณกลาวทักทายอีกครั้งวา “((จับเกาอี้เลื่อนออก)) หวัดดีคับ (.) 

หวัดดี” พรอมกับเลื่อนเกาอี้ออกเพื่อน่ังและจัดระเบียบตนเอง เห็นไดวาผูถูกสัมภาษณรอใหผู

สัมภาษณเชิญน่ังกอน ขอสังเกตคือเมื่อผูสัมภาษณกลาวเชิญน่ัง ผูถูกสัมภาษณควรจะตอบโดยใชคําวา

ขอบคุณ แตจากขอมูลแสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณกลับเลือกตอบโดยการกลาววา “หวัดดี” ซึ่งเปน

การทักทาย อาจเน่ืองมาจากความต่ืนเตน ทําใหการสนทนาน้ีไมเปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคม 

ขอมูลจากวีดิทัศนแสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณน่ังรอในทาที่สํารวมและย้ิมระหวางรอใหผูสัมภาษณ

เปนฝายถามตนกอน เพื่อใหผูอานเห็นอิริยาบถในชวงน้ีผูวิจัยขอนําเสนอภาพของผูถูกสัมภาษณรายน้ี

ตามภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 7  ภาพแสดงใหเห็นอิริยาบถของผูถูกสัมภาษณ A2 ขณะน่ังรออยูในทาสํารวมใหผูสัมภาษณ

 เปนฝายถามกอน 
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 #4.3 [DCASH-Sales Manager-B1-2016-00:00:03] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ         โอเค (.) เชิญเลยคับ (.) เชิญๆเลย 

2     ผูถูกสมัภาษณ      ((เดินคอมตัวมาน่ัง)) ขออนุญาตน่ังนะคะ 

3     ผูสัมภาษณ         จะ ((จัดระเบียบโตะ อุปกรณ เตรียมเอกสาร)) 

4     ผูถูกสมัภาษณ      ((น่ังลง จัดระเบียบเสือ้ผาใหเรียบรอย จับซอง 

5                           เอกสารทีเ่ตรียมมาวางใหเรียบรอย จับจมูกและ 

6     ผูสัมภาษณ          รอ)) ((สวมแวนตา เปดเอกสาร)) ช่ืออะไรนะคับ           

 

ผูถูกสัมภาษณรายน้ีเปนผูถูกสัมภาษณลําดับแรกของวันสัมภาษณงาน โดยมาถึงกอน

เวลาสัมภาษณ 30 นาทีในขณะที่ผูถูกสัมภาษณมาสายกวาเวลาที่นัดไว 15 นาที ดังน้ันเมื่อผูสัมภาษณ

มาถึงจึงเห็นผูถูกสัมภาษณน่ังรออยูที่หนาหองสัมภาษณแลว 

ในบรรทัดที่ 1 เมื่อผูสัมภาษณเขามาในหองสัมภาษณและพรอมแลวจึงกลาววา “โอเค 

(.) เชิญเลยคับ (.) เชิญๆเลย” เพื่อเปนการเชิญใหผูถูกสัมภาษณที่รอหนาหองเขามาในหองสัมภาษณ 

ฝายที่เริ่มการสนทนาครั้งน้ีคือผูสัมภาษณงานโดยการกลาวเชิญ ขอสังเกตในการเปดการสนทนาน้ีคือ

การเปดการสนทนาโดยปกติมักเริ่มตนดวยการทักทาย โดยการกลาว “สวัสดี” แตในการเปดการ

สนทนาน้ีเริ่มดวยการกลาวเชิญซึ่งไมเปนไปตามบรรทัดฐานฐานสังคม อาจเน่ืองมาจากความเกรงใจ

ของผูสัมภาษณที่ใหผูถูกสัมภาษณรอหนาหองสัมภาษณเปนเวลา 15 นาที ผูสัมภาษณจึงขามการ

ทักทายและรีบเชิญผูถูกสัมภาษณเขาหองทันทีที่ตนพรอม 

ในบรรทัดที่ 2 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการกลาวเชิญของผูสัมภาษณดวยการกลาววา 

“((เดินคอมตัวมาน่ัง)) ขออนุญาตน่ังนะคะ” ขณะที่กลาวตอบผูถูกสัมภาษณเดินคอมตัวดวยความ

นอบนอมมาน่ังที่เกาอี้ ในบริบทสังคมไทยผูที่อายุนอยกวามักเดินคอมตัวเมื่อมีการเดินผานผูที่อาวุโส

กวาเพื่อแสดงความเคารพในวัยวุฒิและคุณวุฒิ เชนเดียวกันกับการแสดงทาทางการเดินคอมตัวในผูถูก

สัมภาษณรายน้ี การแสดงทาทางการเดินคอมตัวอาจจะสามารถบงบอกไดถึงการแสดงความใหเกียรติ

และเคารพผูสัมภาษณ 

ในบรรทัดที่ 3 ผูสัมภาษณตอบกลับการขออนุญาตน่ังของผูถูกสัมภาษณดวยการกลาววา 

“จะ” เพื่อเปนการขานรับคําที่ผูถูกสัมภาษณกลาวกอนหนา  ขณะที่ขานรับน้ันผูสัมภาษณมีการจัด

ระเบียบโตะตนเอง และเตรียมเอกสาร 
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ในบรรทัดที่ 4 และ 5 ผูถูกสัมภาษณน่ังลง จัดระเบียบเสื้อผาตนเองใหเรียบรอย รวมถึง

นําซองเอกสารใบการสมัครงานวางไวบนโตะ นํามือขวาทับมือซายวางบนเอกสารที่วางไวบนโตะกอน

หนา การวางเอกสารไวบนโตะอาจจะสื่อใหผูสัมภาษณเห็นวาตนมีการเตรียมตัวมาดี ความต้ังใจใน

การมาสัมภาษณงาน รวมถึงความอยากที่จะไดนับคัดเลือกเขาทํางาน เพื่อใหเห็นความชัดเจนใน

อิริยาบถขณะที่ผูถูกสัมภาษณน่ังเรียบรอยและอยูในทาพรอมใหผูสัมภาษณถามคําถาม ผูวิจัยขอ

นําเสนอภาพประกอบ ตามภาพที่ 8 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงทาทางของผูถูกสัมภาษณ B1 ขณะรอผูสัมภาษณเปดประเด็นชวงเลา

 ประสบการณ 

สรุปโครงสรางการสนทนาชวงเปดการสนทนา 

จากการศึกษาบทพูดและวิดีทัศนของผูถูกสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 10 ราย รวมถึงการ

วิเคราะหบทพูดประกอบภาพจากตัวอยางขางตนจํานวน 3 รายน้ัน สามารถสรุปชวงการเปดบท

สนทนาไดดังน้ี 

ประการที่หน่ึงคือบทสนทนาเริ่มตนดวยการทักทาย  แมวาการทักทายดูเหมือนเปนการ

ทักทายปกติ แตแทจริงแลวเปนการทักทายกันเพื่อใหการปฏิสัมพันธเปนไปอยางมีเปาหมายเพื่อสราง

ระเบียบทางสังคมเกิดข้ึน  (social order) ระเบียบดังกลาวเปนการกําหนดแนวทางและประเด็นของ

เรื่องที่จะพูดคุยตอไป ดังบทพูดที่ไดยกตัวอยางไปกอนหนา แสดงใหเห็นวา ฝายใดเปนผู เริ่มการ

ทักทายกอนก็ไดทั้งผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณสวนใหญจะหยุดยืนที่หนาประตูและ

ยกมือไหวกอนเขามาในหองผูสัมภาษณ ถาผูสัมภาษณเปนผูเริ่มบทสนทนากอนดวยการกลาววา 

“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 บทสนทนาน้ันๆ 

จึงสมบูรณ แตในกรณีน้ีเมื่อไมมีการตอบกลับจากผูถูกสัมภาษณ C3 และ C4 ผูสัมภาษณขามไปถาม

เกี่ยวกับประสบการณอยางรวดเร็ว เน่ืองจากผูถูกสัมภาษณไมมีการตอบกลับ จากกรณีน้ีแสดงใหเห็น

วาเมื่อมีการทักทายคูสนทนา และคูสนทนาไมมีการตอบกลับ ฝายที่ทักทายกอนไดขามหัวขอในการ

พูดคุยไปประเด็นอื่นทั้งน้ีผูวิจัยเช่ือวาอาจเกิดจากความต่ืนเตน แตเมื่อผูสัมภาษณรูสึกไดจึงพยายาม

ปรับโครงสรางการสนทนาดวยการสอบถามเรื่องอื่น ทั้งน้ีเพื่อใหการสนทนาดําเนินตอไปได 

ประการที่สองคือหลังการทักทายผูถูกสัมภาษณรอใหผูสัมภาษณเปนฝายเปดประเด็นใน

การเขาสูชวงตอไป การสนทนาของมนุษยในชีวิตประจําวันในบางเรื่องน้ัน มนุษยมิไดเริ่มหรือพูดคุย

กันอยางตรงไปตรงมาหรือคิดจะเริ่มเมื่อใดก็เริ่ม (Benson and Hughes, 1983) มนุษยตองคํานึงถึง

วาคนที่จะคุยดวยคือใคร คุยเรื่องอะไรและควรเริ่มคุยอยางไร ดังน้ันการเปดประเด็นจึงเปนเรื่องสาํคัญ

โดยเฉพาะเมื่อตองพูดคุยกับคนอื่น ทั้งคนพูดและคนฟงตองรวมมือและมีความเขาใจรวมกันจึงจะทํา

ใหการสนทนาเกิดข้ึนได การเปดประเด็นที่ตองการจึงเกิดข้ึน ซึ่งในการสนทนาโดยทั่วไปคูสนทนาทั้ง

สองคนสามารถเปนผูเปดประเด็นการพูดคุยไดทั้งคู 

ชวงเลาประสบการณ 

ชวงเลาประสบการณน้ีเปนชวงที่ตอเน่ืองมาจากชวงเปดการสนทนา เวลาที่ใชโดยเฉลี่ย

อยูที่ 12 นาที การสนทนาในชวงน้ีเปนการบอกเลาประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน จากอดีตถึงปจจุบัน ประเด็นในการบอกเลาของผูถูกสัมภาษณถูกกําหนดโดยการต้ังคําถาม

ของผูสัมภาษณงาน 

ตอไปน้ีเปนการยกตัวอยางบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ การยกบท

พูดที่เริ่มนําเขาสูชวงเลาประสบการณ และบทพูดที่เปนประเด็นในการวิเคราะหโครงสรางการสนทนา

ชวงเลาประสบการณพรอมภาพประกอบในการแสดงทาทางในบทพูดที่เปนประเด็น 

 #4.4 [DCASH-Sales Manager-A1-2016-00:00:54] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ         ตอนน้ีคุณA1ทํางานอยูมั้ยคับ ((เปดดูเอกสาร)) 

2     ผูถูกสมัภาษณ     ยังทํางานอยูคะ ((ผงกศีรษะ)) 

3     ผูสัมภาษณ         อยูที่สตารน่ีนะ 

4     ผูถูกสมัภาษณ     ใชคะ ((ผงกศีรษะ)) 

5     ผูสัมภาษณ         sanitary ware (.)  ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคับ  

6                 (.) สินคาเปนอะไรคับน่ี ((เงยหนาข้ึนจาก 
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7     ผูถูกสมัภาษณ     เอกสาร)) ออ::: ((ประสานมือกําวางไวที่ขอบ  

8             โตะ)) สินคาเปนสุขภัณฑในหองนํ้าคะ พวก   

9                สุขภัณฑแลวก็พวกอาง ((ยกมือสองขางหมุนไป- 

10     มา)) แลวก็ accessory 

 

บทพูดน้ีเปนบทพูดที่ตอเน่ืองจากชวงเปดการสนทนาที่ไดยกตัวอยางไปกอนหนา 

หลังจากผูถูกสัมภาษณน่ังลงที่เกาอี้ นําสมุดพกวางบนโตะ นํามือทั้งสองประสานกันและรอใหผู

สัมภาษณเปนฝายถามคําถามตนกอน  

ในบรรทัดที่ 1 ผูสัมภาษณเปดประเด็นการถามเพื่อเขาสูชวงเลาประสบการณโดยการ

กลาววา “ตอนน้ีคุณA1ทํางานอยูมั้ยคับ ((เปดดูเอกสาร))” ขณะที่ถามผูสัมภาษณเปดเอกสารไปดวย 

ซึ่งการเปดเอกสารอาจจะเพื่อทบทวนประวัติผูสัมภาษณและนํามากําหนดประเด็นในการต้ังคําถาม

ตอไป เห็นไดวาผูเริ่มการสนทนาในชวงน้ีคือผูสัมภาษณงานโดยการต้ังคําถาม  

ในบรรทัดที่ 5 และ 6 ผูสัมภาษณมีขอสงสัยเกี่ยวกับสินคาที่ผูถูกสัมภาษณดูแลจึงได

กลาวถามวา “sanitary ware (.)  ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคับ สินคาเปนอะไรคับน่ี ((เงยหนาข้ึนจาก

เอกสาร))” การถามคําถามของผูสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงความไมรูเกี่ยวกับสินคาน้ันๆ สังเกตเห็นได

จากการถามคําถามซ้ํากัน  2 ครั้ง 

ในบรรทัดที่ 7-10 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองโดยการกลาววา “ออ::: ((ประสานมือกําวาง

ไวที่ขอบโตะ)) สินคาเปน สุขภัณฑในหองนํ้าคะ  พวกสุขภัณฑแลวก็พวกอาง ((ยกมือสองขางหมุนไป-

มา)) แลวก็ accessory” ผูถูกสัมภาษณรายน้ีแสดงทาทางขณะพูดคําวา “อาง”โดยการพยามยกมือ

ทั้งสองข้ึนทํารูปอาง เพื่อความชัดเจนผูวิจัยขอนําเสนอภาพชวงดังกลาวตามภาพที่ 8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพแสดงใหเห็นการพยายามยกมือสองขางข้ึนทํารูปอางของผูถูกสมัภาษณ A1 
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ประเด็นในการวิเคราะหจากการดูวีดิทัศนซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบของผูถูกสัมภาษณรายน้ี

แสดงใหเห็นวา ผูถูกสัมภาษณแสดงทาทางประกอบการอธิบายขณะตอบคําถามในทุกครั้ง เชน การ

พยักหนา การสับมือ การผงกศีรษะ การพยายามทําทาทางตางๆ ประกอบการอธิบายคําตอบของตน 

การสื่อสารที่ดีเพื่อใหผูฟงเขาใจไดอยางชัดเจนเหมาะสมและถูกตอง ผูพูดจะตองมี ความสามารถใน

การเลือกใชถอยคํา นํ้าเสียง รวมถึงพฤติกรรมที่ไมใชคําพูด (Non-Verbal Language) อันไดแก สี

หนา สายตา ทาทางประกอบการพูดใหสอดคลองไดอยางคลองแคลว เหมาะสม ถูกตองกับโอกาส 

และสถานการณ ตลอดจนตองมีมารยาทในการพูดที่ถูกตองตามวัฒนธรรมและประเพณีนิยมของ

สังคมน้ันๆ ดวย (สุวรรณี พันธุพรึกส และ ฌัลลิกา มหาพูนทอง, 2550) ซึ่งการแสดงทาทาง

ประกอบการอธิบายเปนพฤติกรรมที่ไมใชคําพูด ทาทางที่เหมาะสมกับการตอบคําถามชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสื่อสารระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ และปองกันการสื่อสารที่อาจผิดพลาด

ได 

      #4.5 [DCASH-Sales Manager-A2-2016-00:00:47] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ         ((กมหนาเปดเอกสาร)) บานอยูแถวน้ีเหรอคับ  

2     ((เงยหนาข้ึนมอง)) 

3     ผูถูกสมัภาษณ     เออ::: ตอนน้ีคือผมพกัอยูทีส่าทรคับ ((มือซาย  

4                ยกข้ึนอธิบาย))  เพราะวาพอดีไปอยูพักช่ัวคราว  

5              (.) แตวามีสําเนาทะเบียนบานน่ีคืออยูกรมทา 

6     สามเศียร (.) คับ 

7     ผูสัมภาษณ         ออ::: 

8     ผูถูกสมัภาษณ     แตก็คือเรื่องการเดินทางไมใชปญหาคับ  

9     ((ยกมือซายข้ึนโบกไปมา)) 

10    ผูสมัภาษณ        ตอนน้ียังทํางานอยูมั้ย ((มอืซายคํ้าคาง)) 

11    ผูถูกสัมภาษณ     อา::: ((ยกมือซายข้ึน)) เพิ่งออกมาเมื่อเดือนธันวา  

11               คับ (.) คือเปนจังหวะที่แฟนผม คลอดพอดี (.) ก็   
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12               เลย (.)คลอดเดือนกุมภา (.) ตอนน้ันกเ็ลย- 

13    ผูสมัภาษณ        เพิ่งลูกคนแรก 

14    ผูถูกสมัภาษณ     ใชคับ ((ผงกศีรษะ))  

 

เพื่อความตอเน่ืองในการวิเคราะห ผูวิจัยขอยกบทพูดของผูถูกสัมภาษณ A2 ซึ่งผูวิจัยได

ยกบทพูดในชวงเปดการสนทนาไปกอนหนา 

ในบรรทัดที่ 1 และ 2 ผูสัมภาษณกมหนาเปดอานเอกสารสมัครงานผูถูกสมัภาษณและ

กลาวถามวา “((กมหนาเปดเอกสาร)) บานอยูแถวน้ีเหรอคับ” เมื่อผูสัมภาษณกลาวเสร็จไดเงยหนาข้ึน

มองผูถูกสมัภาษณ 

ในบรรทัดที่ 3-6 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการถามดวยการกลาววา “เออ::: ตอนน้ีคือผม

พักอยูที่สาทรคับ ((มือซายยกข้ึนอธิบาย))  เพราะวาพอดีไปอยูพักช่ัวคราว (.) แตวามีสําเนาทะเบียน

บานน่ีคืออยูกรมทาสามเศียร (.) คับ” ขณะตอบคําถามผูถูกสัมภาษณแสดงทาทางประกอบการ

อธิบาย โดยการยกมือซายข้ึนในระดับใตราวนม น้ิวมือสี่น้ิวไดแก น้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง น้ิวกอย 

ติดกันตลอดเวลา ผูวิจัยเช่ือวาการแสดงทาทางเชนน้ี เพื่อความสุภาพในการแสดงทาทาง จากการ

วิเคราะหของผูวิจัย การยกมือซายข้ึนอาจจะเพื่อประกอบการแกตางเน่ืองจากบริษัทที่ตนไปสัมภาษณ

ต้ังอยูบริเวณบางนา แตปจจุบันตนพักที่สาทร ผูถูกสัมภาษณไดกลาวตอไปวาเปนการพักเพียงคราว 

และสําเนาทะเบียนบานอยูที่กรมทาสามเศียรซึ่งใกลบางนามากกวาสาทร เพื่อความชัดเจนในอริยิาบถ

ที่ผูถูกสัมภาษณแสดง ผูวิจัยขอนําเสนอภาพประกอบตามภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่  10 ภาพแสดงทาทางผูถูกสัมภาษณ A2 ใชมือในการอธิบายการตอบคําถาม 

ในบรรทัดที่ 7 ผูสัมภาษณตอบกลับดวยการกลาววา “ออ:::” โดยมีการลากเสียงยาว

ขณะตอบคําถาม เปนการแสดงความสงสัยวาพักอยูบริเวณสาทรแลวมาทํางานที่บางนาซึ่งระยะ
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ทางไกลกันมากจะสะดวกหรือไม แตเมื่อผูสัมภาษณช้ีแจงตอวาสําเนาทะเบียนบานอยูที่กรมทาสาม

เศียรจึงทําใหผูสัมภาษณหมดความสงสัย 

ในบรรทัดที่ 8-9 ผูถูกสัมภาษณใหขอมูลเพิ่มเติมตอดวยการกลาววา “แตก็คือเรื่องการ

เดินทางไมใชปญหาคับ ((ยกมือซายข้ึนโบกไปมา))” ขณะที่แกตางผูถูกสัมภาษณไดยกมือซายข้ึนโบก

ไปมาในระดับหนาอกประกอบคําวา “ไม” จากการวิเคราะหของผูวิจัยเช่ือวา การใหขอมูลเพิ่มเติมน้ี

เพื่อเปนการยืนยันวาตนไมมีปญหาในเรื่องการเดินทาง 

 

 #4.6 [DCASH-Sales Manager-B1-2016-00:00:47] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ         ((จัดระเบียบโตะ อุปกรณ เตรียมเอกสาร  

2               สวมแวนตา เปดเอกสาร)) ช่ืออะไรนะคับ 

3     ผูถูกสมัภาษณ     ช่ือ:: B1  (.) [นามสกลุ คะ  

4     ผูสัมภาษณ         [ออ:: B1   

5     ผูถูกสมัภาษณ     ช่ือเลนช่ือB1คะ 

6     ผูสัมภาษณ         บานอยูไหนเน่ีย ((เปดเอกสาร)) 

7     ผูถูกสมัภาษณ     บานอยูตรง::: เคซเีนเจอรอล ซิต้ี (.) พระรามเอย  

8                ตรง สุขาภิบาล3 คะ (.) เลียบมอเตอรเวยคะ   

9     ผูสัมภาษณ         อืม:: แลวตอนน้ีทํางานอยูมั้ยคับ 

10   ผูถูกสัมภาษณ     ตอนน้ียังทํางานอยูคะ (.) ที่บริษัท (.) ทริปเปล 

11     เอ็มซเูลช่ัน (.) คะ 

12   ผูสัมภาษณ         อืม::: บริษัททําอะไรอะ 

13   ผูถูกสัมภาษณ     บริษัททําเกี่ยวกบัพวกซอฟแวรแลว (.) ก็แลวก ็

14      ไอที (.) ในสวน ของ IT network  

15               ตางตางนะคะ (.) ในสวนของ ระบบ solution 
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16               ทั้งหมด (.) และก็ consult ดวยคะ   

17    ผูสมัภาษณ        แลวเราทําในสวนไหน 

18    ผูถูกสมัภาษณ     B1 ((ยกมือที่วางบนตักมาประสานไวบนโตะ  

19               ข้ึนเล็กนอย แลวเอามือขวาทาบหนาอก))  

20     เรียก (.) อา 

21    ผูสมัภาษณ         อะ(.) คุณ B1 (.) คุณ B1ก็ได 

22    ผูถูกสมัภาษณ    คุณ B1ก็ไดนะคะ ((มือตีอกเบาๆ พรอมพยัก  

23               หนาสองครั้ง แลววางมือกลับมาประสานไวบน  

24               โตะ)) B1ทําในสวนของ เซลลมา (.) ในสวนของ  

25               เซลลนะคะ เปน sale exclusive director เอย  

26     (.) ((ยกมือซายข้ึนเล็กนอย)) เปน manager คะ  

 

บทพูดน้ีเปนบทพูดที่ตอเน่ืองมาจากชวงเปดการสนทนาของผูถูกสัมภาษณ B1 เมื่อผูถูก

สัมภาษณน่ังรอในทาสํารวม เพื่อใหผูสัมภาษณเปนฝายถามตนกอน เมื่อผูสัมภาษณเริ่มถามคําถาม

ในชวงเลาประสบการณดวยการถามช่ือ ผูถูกสัมภาษณไดตอบคําถามดวยช่ือและนามสกุลของตน 

พรอมบอกช่ือเลน 

ในบรรทัดที่ 6 ผูสัมภาษณกําหนดประเด็นการถามตอไปดวยการถามถึงที่อยูวา “บานอยู

ไหนเน่ีย ((เปดเอกสาร))” ขณะที่พูดผูสัมภาษณไดเปดเอกสารการสมัครงานไปดวย จากการวิเคราะห

ของผูวิจัยเช่ือวาการถามถึงที่อยูอาจเน่ืองมาจากในเอกสารสมัครงานไมปรากฏที่อยูปจจุบัน หรือที่อยู

ปจจุบันที่ปรากฏอาจเปนตางจังหวัด  

ในบรรทัดที่ 7-8 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองตอการถามดวยการกลาววา “บานอยูตรง::: 

เคซีเนเจอรอล ซิต้ี (.) พระรามเอยตรงสุขาภิบาล3 คะ (.) เลียบมอเตอรเวยคะ” จากการวิเคราะหของ

ผูวิจัย การตอบคําถามของผูถูกสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงความไมมั่นใจประกอบกับความต่ืนเตน เห็น

ไดจากการลากเสียงยาวเมื่อพูดคําวา “บานอยูตรง:::” และคําวา “เอย” ซึ่งโดยปกติคนเราตอง

สามารถตอบที่อยูตนเองไดอยางชัดเจนและถูกตอง แตในบริบทการสัมภาษณงานอาจมีความแตกตาง

จากสภาวะแวดลอมอื่นๆ รวมถึงการแกคํา (repair) โดยผูถูกสัมภาษณเองเมื่อรูสึกตัววาตนน้ันตอบผิด 
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ตอจากน้ันผูสัมภาษณถามเกี่ยวกับเรือ่งการทํางานในปจจุบัน ประเภทธุรกิจของบริษัทที่

ทําอยู ผูถูกสัมภาษณไดอธิบายวาปจจุบันทํางานในธุรกิจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตนก็เปน

ที่ปรึกษาอยูดวย จากน้ันผูสัมภาษณถามตอวา “แลวเราทําในสวนไหน” (บรรทัดที่ 17) กลาวคือ

ทํางานฝายใด แผนกใด 

ในบรรทัดที่ 18-20 ผูถูกสัมภาษณมิไดตอบคําถามทันทีแตมีการแสดงทาทางพรอมกับ

กลาววา “B1 ((ยกมือที่วางบนตักมาประสานไวบนโตะข้ึนเล็กนอยแลวเอามือขวาทาบหนาอก)) เรียก 

(.) อา” ผูถูกสัมภาษณเรียกแทนตนเองเปนช่ือเลน และยกมือวางทาบที่หนาอกเมื่อกลาวช่ือเลน

ตนเอง ผูวิจัยเห็นวาการเรียกแทนตนเองดวยช่ือเลน อาจจะชวยเรียกความมั่นใจขณะตอบคําถามได

มากกวาแทนตนเองดวยช่ือจริง หรือผูถูกสัมภาษณเองอาจจะพยายามสรางความคุนเคย เพื่อใหเขาถึง

ผูสัมภาษณไดเร็วข้ึน 

ในบรรทัดที่ 21 ผูสัมภาษณตอบสนองตอการเรียกแทนตนเองของผูถูกสัมภาษณดวยการ

ใชช่ือเลนวา “อา  คุณ B1 (.) คุณ B1ก็ได” ผูสัมภาษณมิไดตอบทันทีวาได แตมีการเวนระยะดวยคํา

วา “อา” จากการวิเคราะหของผูวิจัยเช่ือวาการเวนระยะน้ันแสดงใหเห็นถึงความไมเห็นดวยที่เรียก

แทนตนเองดวยช่ือเลน เน่ืองจากวาโดยปกติถาคนเราเห็นดวยกับสิ่งใดมักตอบแสดงความเห็นดวย

ทันที เชน “โอเค” “จะ” “คับ” “ไดคับ” เปนตน แตในการสนทนาน้ีไมเปนเชนน้ัน ตอมาผูถูก

สัมภาษณกลาวทายประโยคดวยคําวา “ก็ได” แสดงใหเห็นวาก็มิไดเห็นดวยซึ่งสอดคลองกับการเวน

ระยะดวยคําวา “อา” กอนหนา  

ในบรรทัดที่ 22-26 ผูถูกสัมภาษณยืนยันอีกครั้งวาเรียกตนเองดวยช่ือเลนไดหรือไม และ

เปนการตอบคําถามที่ผูสัมภาษณไดถามไปกอนหนาในบรรทัดที่ 15 ถึงฝายหรือแผนกที่ตนอยูปจจุบัน 

ผูถูกสัมภาษณกลาวตอบวา “คุณ B1 ก็ไดนะคะ ((มือตีอกเบาๆ พรอมพยักหนาสองคร้ัง  

แลววางมือกลับมาประสานไวบนโตะ)) B1ทําในสวนของเซลลมา (.) ในสวนของเซลลนะ

คะ เปน sale exclusive director เอย (.) ((ยกมือซายข้ึนเล็กนอย)) เปน manager คะ” 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนผูวิจัยขอนําเสนอภาพขณะท่ีผูถูกสัมภาษณตบอกตนเองเบาๆ เมื่อ

กลาวช่ือเลนตนเอง ตามภาพที่ 10 
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงทาทางผูถูกสัมภาษณ B1 ขณะเรียกแทนตนเองดวยช่ือเลน 

 

ประเด็นที่นาสนใจในการสนทนาน้ีมี 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือการยืนยันวาเรียกตนเอง

แทนช่ือเลนไดหรือไม การยืนยันอีกครั้งอาจเน่ืองมาจากการตอบของผูสัมภาษณที่แสดงถึงความไม

เห็นดวยกอนหนา ประเด็นที่สองคือการแสดงทาทางดวยการตบหนาอกตนเองเบาๆ ทุกครั้งที่เรียกช่ือ

เลนตนเอง การทําเชนน้ีอาจจะเพื่อเปนการปลอบใจตนเองเน่ืองจากไมแนใจวาผูสัมภาษณพึงพอใจ

ตนเองหรือไม ประเด็นสุดทายคือการแกคํา (repair) โดยผูถูกสัมภาษณเอง เน่ืองจากผูถูกสัมภาษณ

เกิดความต่ืนเตนขณะตอบคําถาม และคําวา “เอย” แสดงใหเห็นวาตนน้ันทราบวาตอบผิด 

สรุปโครงสรางการสนทนาชวงเลาประสบการณ 

จากการศึกษาบทสนทนาและดูวีดิทัศนของผูถูกสัมภาษณ 10 ราย ผูวิจัยสามารถสรุป

เปนประเด็นการสนทนาในชวงเลาประสบการณไดดังน้ี  

ประการที่หน่ึงคือหัวขอการพูดคุยในชวงเลาประสบการณ ในชวงน้ีผูสัมภาษณให

ความสําคัญในเรื่องประสบการณทํางานจากอดีตถึงปจจุบันของผูถูกสัมภาษณ ผูสัมภาษณสอบถามผู

ถูกสัมภาษณในประเด็นของหนาที่ความรับผิดชอบ ประเภทธุรกิจที่เช่ียวชาญ เขตพื้นที่ ที่ดูแล

รับผิดชอบรวมถึงยอดขายที่เคยทําได นอกจากน้ีผูสัมภาษณไดใหความสําคัญในการถามประเด็นเรื่อง

การศึกษา เรื่องเกรดเฉลี่ย เรื่องครอบครัว เปนตน 

ประการที่สองคือผูสัมภาษณเปนผูกําหนดประเด็นในการถาม การแลกเปลี่ยนคําพูด

ระหวางคูสนทนาที่เกิดข้ึนระหวางการสัมภาษณงานน้ันจะข้ึนอยูกับบริบทแวดลอม และอยูที่การ

กําหนดบทบาทของตนเองระหวางสนทนา ในงานวิจัยน้ีผูสัมภาษณเปนผูกําหนดประเด็นในการถาม

เน่ืองจากบทบาทที่ถูกกําหนดโดยโครงสรางทางสังคม (social action) ผูสัมภาษณเปนฝายต้ังคําถาม 

ผูถูกสัมภาษณเปนฝายตอบคําถามตลอดชวงเลาประสบการณ จากกรณีศึกษาทั้งหมด 10 ราย 

ปรากฏวาทั้ง 10 ราย ผูที่เริ่ม (initiates) เปดประเด็นในชวงเลาประสบการณคือผูสัมภาษณงาน 
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เน่ืองจากผูถูกสัมภาษณรอใหผูสัมภาษณเปนฝายเปดประเด็นเขาสูชวงนําเสนอประการณ และการรอ

ใหผูสัมภาษณเปนฝายเปดประเด็นคือระเบียบทางสังคมที่เกิดข้ึนภายใตบริบทการสัมภาษณงาน 

ประการที่สามคือผูถูกสัมภาษณงานใหความสําคัญในการใชภาษากายประกอบการ

อธิบายขณะตอบคําถามผูสัมภาษณ ดังตัวอยางบทพูดที่ยกมา ขณะที่ผูถูกสัมภาษณพูดคําวา “อาง” 

ไดยกมือทั้งสองขางข้ึนเพื่อทําลักษณะเหมือนอางประกอบการตอบคําถาม การแสดงทาทาง

ประกอบการอธิบายชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารขณะสัมภาษณงานระหวางผูสัมภาษณและผู

สัมภาษณงานสงผลดีตอการสัมภาษณงาน และปองกันการสื่อสารที่ผิดพลาด (miscommunication) 

ที่อาจะเกิดข้ึนได รวมถึงการใชภาษากายที่เหมาะสมชวยเพิ่มความมั่นใจ (confident) ขณะตอบ

คําถามผูสัมภาษณได 

ชวงทดสอบและประเมิน 

ชวงทดสอบและประเมินเปนชวงที่ตอเน่ืองมาจากชวงเลาประสบการณ เมื่อผูสัมภาษณ

หมดขอสงสัยหรือประเด็นที่อยากถามใหชวงเลาประสบการณ ผูสัมภาษณจะเปนฝายกําหนดประเด็น

ในการถามเพือ่ใหเขาสูชวงทดสอบและประเมินทันที การสนทนาในชวงน้ีใชเวลาเฉลี่ยอยูที่ 13 นาที 

ซึ่งใชเวลาใกลเคียงกับชวงเลาประสบการณ ชวงน้ีเปนการสนทนาในเรื่อง ความรูในการบรหิารจัดการ

ทีม ความรูในผลิตภัณฑและธุรกจิเครื่องสําอาง มุมมองเกี่ยวกับธุรกจิความงาม  ความเช่ียวชาญ เปน

ตน เพื่อทดสอบทกัษะตางๆ ที่ตําแหนงผูจัดการฝายขายควรมีตามเกณฑการคัดเลือกที่วางไว 

ตอไปน้ีเปนการยกบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสมัภาษณในชวงทดสอบและ

ประเมิน บทพูดที่เปนประเด็นในการวิเคราะหโครงสรางการสนทนาชวงทดสอบและประเมินพรอม

ภาพประกอบในการแสดงทาทางบทพูดที่เปนประเด็น 

 #4.7 [DCASH-Sales Manager-B4-2016-00:17:41] [วีดิทัศน] 

1     ผูสัมภาษณ          อา (.) เรื่องภาษา แลวถาเกิดพ่ีจะตองรับเราเขา  

2                มาทํางานเน่ีย ดวยเหตุผลอะไร ((จับสมารท 

3     โฟนวางไวดานขางโตะ)) 

4     ผูถูกสมัภาษณ     เออ::: 

5     ผูสัมภาษณ         ใหตอบได 2 ขอ ((วางมอืทั้งสองบนโตะ  

6      พิงเกาอี้คอนขางแรง)) 

7     ผูถูกสมัภาษณ     °2 ขอเหรอคับ° (5.0) ((มือซายทับมือขวา น้ิวช้ี  
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 8               มือขวาเคาะโตะ)) ถาในตําแหนง sales  

 9     manager นะคับพี่ (.) คือผมคิดวาผมมีวิธีการ  

10     ((ย่ืนมือขวาออกไปดานหนา)) ที่จะดูแลลกูนอง  

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

12     ข้ึนมาได 

13    ผูสมัภาษณ        อือฮ ึ((ผงกศีรษะ)) 

14    ผูถูกสมัภาษณ     คือผม (.) ผมไมไดกลัวการเปดลกูคาใหม  

15               ((มือสองขางโบกที่โตะ)) ไมไดกลัวการคุยกับคน 

16   ผูสัมภาษณ         อือ 

17   ผูถูกสัมภาษณ     คือ::: ถะถามีลูกนองผมอาจจะสอนใหเขาคุยใน 

18     ระดับbusiness to businessได ((ขยับมือสอง 

19     ขางตามจังหวะการพูดคุย)) business to  

20     รานคาได (.) คุยกับลูกคาตองได (.) อยางงีอ้ะคับ 

21    ผูสมัภาษณ        โอเค 

22    ผูถูกสมัภาษณ    ก็คือจะตองใหเขาเกง (.) ในทุก (.) levels (.)  

23     ในการคุยกะคน 

24    ผูสมัภาษณ        อือฮึ  

25    ผูถูกสมัภาษณ     แลวก็อีกขอหน่ึงก็คง (3.0) ผมรับผิดชอบ  

26     ((ประกบมือทั้งสอง เขาหากัน ยกข้ึนลง)) นะคับ 

27     พี่  

28    ผูสมัภาษณ         ((พยักหนา)) อือ::  
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29    ผูถูกสมัภาษณ    คือถาผมยอดขายไดเปามาผมก็ตองmanageละ  

30     ((หมุนมือ)) กับลูกทมีแลววาเรามี BA กี่คน  

31     ((วาดมือขวา)) เซลกี่คนดูพื้นทีท่ี่ไหนลูกคาเปน  

32     อยางไง (.) จะรีดเอามาจากเขาไดอยางไง 

 

สืบเน่ืองจากบทสนทนากอนหนาน้ีที่มีการพูดคุยกันเรื่องทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใน

บทสนทนาน้ีบรรทัดที่ 1-3 ผูสัมภาษณไดกําหนดคําถามเพื่อทดสอบผูถูกสัมภาษณรายน้ีดวยการกลาว

วา “อา (.) เรื่องภาษา แลวถาเกิดพ่ีจะตองรับเราเขามาทํางานเน่ีย ดวยเหตุผลอะไร ((จับ

โทรศัพทมือถือไวดานขางโตะ))” การสนทนาน้ีมีการเนนเสียงตามที่ผูวิจัยไดทําตัวหนาไว ขณะที่พูด ผู

สัมภาษณจับโทรศัพทมือถือยายไปวางดานซายของโตะคอนขางแรง จากการวิเคราะหของผูวิจัย การ

เนนเสียงและการวางโทรศัพทมือถือคอนขางแรงน้ันเกิดข้ึนจากความต้ังใจของผูสัมภาษณเพื่อสราง

ความกดดันแกผูถูกสัมภาษณ วัตถุประสงคของการทําเชนน้ีเพื่อทดสอบความสามารถในการรับความ

กดดันซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญตอตําแหนงน้ี  

ในบรรทัดที่ 4 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองดวยการกลาวคําวา “เออ:::” โดยมีการลากเสียง

ยาว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเครียดที่กําลังกอตัวข้ึนขณะตอบคําถาม  

ในบรรทัดที่ 5-6 ผูสัมภาษณสรางความกดดันอยางตอเน่ืองดวยการกลาววา “ใหตอบได 

2 ขอ ((วางมือทั้งสองบนโตะ พิงเกาอี้คอนขางแรง))” จากการวิเคราะหของผูวิจัยเห็นวา ผูสัมภาษณ

จํากัดการตอบ พรอมกับแสดงทาทางโดยการเปลี่ยนอิริยาบถอยางฉับพลันดวยการวางมือทั้งสองบน

โตะและพิงเกาอี้ที่ตนน่ังคอนขางแรงเพื่อความกดดัน จากน้ันผูสัมภาษณไดจองไปที่ผูถูกสัมภาษณเพื่อ

ดูปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนเพื่อทดสอบผูถูกสัมภาษณ  

ในบรรทัดที่ 7-12 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการจํากัดคําตอบดวยกลาววา “°2 ขอเหรอ

คับ° (5.0) ((มือซายทับมือขวา น้ิวช้ีมือขวาเคาะโตะ)) ถาในตําแหนง sales manager นะคับพี่ (.) คือ

ผมคิดวาผมมีวิธีการ ((ย่ืนมือขวาออกไปดานหนา)) ที่จะดูแลลูกนอง (.) แลวก็ (.) ดึง ((ดึงมือขวาเขา

มา)) ยอดขายข้ึนมาได” การสนทนาน้ีมีประเด็นที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห 3 ประเด็น  

ประเด็นแรกคือการทวนการจํากัดคําตอบดวยการกลาวเบาๆ วา “2 ขอเหรอคับ” การ

ทวนน้ีแสดงใหเห็นวาตนรับทราบถึงขอจํากัดในการตอบแลว  

ประเด็นที่สองคือการเงียบ ทักษะการเงียบแบงเปน 2 ประเภท คือ การเงียบเชิงบวก

และการเงียบเชิงลบ การเงียบในเชิงบวกแสดงใหเห็นถึงการใชความคิด และการเงียบเชิงลบแสดงให

เห็นถึงการตอตาน ไมสมัครใจ (ศักด์ิชัย  ภูเจริญ, 2548) การเงียบในบทสนทนาน้ีที่มีระยะเวลา 5 

วินาทีแสดงใหเห็นถึงการพยายามใชความคิดเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดเพื่อใหผูสัมภาษณประทับใจ  
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ประเด็นสุดทายคือการแสดงทาทางขณะที่เงียบ 5 วินาทีโดยการนํามือซายทับมือขวา น้ิวช้ีมือขวา

เคาะโตะ การศึกษากิริยาอาการ การเคลื่อนไหวโดยผานภาษากายชวยใหเราเขาใจคนอื่นไดมากข้ึน 

คนที่กระวนกระวายใจ มักจะแสดงกิริยา อาการผานทาทางคือ การใชอุปกรณเชนปากกาหรือน้ิวหรือ

มือเคาะโตะเบาๆ (สุทธิชัย ปญญโรจน, 2558) การใชน้ิวช้ีเคาะโตะแสดงใหเห็นวาเมื่อผูถูกสัมภาษณ

ถูกจํากัดการตอบทําใหเกิดความเครียด ประกอบกับการอยูตอหนาผูสัมภาษณและไมมีเวลาคิด

คําตอบจึงทําใหเกิดความกระวนกระวายใจในการตอบคําถาม เพื่อใหผูอานเห็นอิริยาบถ ผูวิจัยขอ

นําเสนอภาพในการสนทนาน้ีตามภาพที่ 12 

 

 

ภาพที่ 12 ภาพขณะที่ผูถูกสัมภาษณ B4 เงียบ 5 วินาที ทาทางที่แสดงออกมาคือการนํามือซายทับมือ

 ขวา น้ิวช้ีมือขวาเคาะโตะ 

 

#4.8 [DCASH-Sales Manager-C1-2016-00:09:00] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ        รูจักย่ีหออะไรบางตอนน้ี (.) ทีเ่รารูจักในวงการ 

2     เกี่ยวกับผม   

3     ผูถูกสมัภาษณ    เลฟรอน (2.0) โลแลน (1.0) แลวก็อีกตัวหน่ึง- 

4     ผูสัมภาษณ        อยางดีแคชรูจักมั้ยคับ ((ถอดแวน มองหนาคู 

5     สนทนา)) 

6     ผูถูกสมัภาษณ     ดีแคชรูจักอยูแลวคับ (.) ดีแคชเปนแบรนดเบือ้ง 

7     ตน (.) เปนแบรนดแรกๆ (.) ทีรู่จกัคับ ((ผงก 
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8     ศีรษะ)) 

9     ผูสัมภาษณ        อา (.) อา (.) อา (.) อา((พยักหนา)) 

10     ผูถูกสัมภาษณ    แลวก็อีกตัวหน่ึง ก:็: (3.0) ((หันหนาไปทางซาย))  

11     ชวาสค็อบ 

 

ผูสัมภาษณตองการทดสอบความรูในธุรกิจความสวยความงามซึ่งเปนธุรกิจหลักของทาง

บริษัทจึงไดกลาวถามดังจะเห็นไดจากบทสนทนาในบรรทัดที่ 1-2 ที่วา “รูจักย่ีหออะไรบางตอนน้ี (.) 

ที่เรารูจักในวงการเกี่ยวกับผม”  

ในบรรทัดที่ 3 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการสนทนาดวยการกลาวตอบวา “เลฟรอน 

(2.0) โลแลน (1.0) แลวก็อีกตัวหน่ึง-” หลังจากตอบสินคาย่ีหอแรกผูถูกสัมภาษณเงียบไป 2 วินาที ซึ่ง

ในงานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงการเงียบเชิงบวกคือกําลังใชความคิดเพื่อหาคําตอบใหแกผูสัมภาษณ 

หลังจากน้ันผูถูกสัมภาษณกลาวตอบย่ีหอที่สองไปและเงียบอีก 1 วินาทีเพื่อใชความคิดคนหาคําตอบ

ตอไป 

ในบรรทัดที่ 4-5 ผูสัมภาษณตัดบทขณะที่ผูถูกสัมภาษณกําลังตอบคําถาม และกลาวถาม

ตอวา “อยางดีแคชรูจักมั้ยคับ ((ถอดแวน มองหนาคูสนทนา))” ผูสัมภาษณกลาวถามตัดบทพรอมกับ

ถอดแวนสายตาและมองไปที่ผูถูกสัมภาษณ จากการวิเคราะหของผูวิจัยเอง การกลาวตัดบทเน่ืองจาก

ผลิตภัณฑของทางบริษัทเองมีช่ือเสียงโดงดังในตลาดผลิตภัณฑยายอมผม แตเมื่อผูสัมภาษณถามถึง

ย่ีหอที่ผูถูกสัมภาษณรูจักกลับไมมีผลิตภัณฑของทางบริษัทอยูในคําตอบ ผูสัมภาษณจึงไดตัดบทและ

ถามตอไปวารูจักย่ีหอ “ดีแคช” ซึ่งเปนผลิตภัณฑของทางบริษัทหรือไม 

ในบรรทัดที่ 6-8 ผูถูกสัมภาษณตอบคําถามวา “ดีแคชรูจักอยูแลวคับ (.) ดีแคชเปนแบ

รนดเบื้องตน (.) เปนแบรนดแรกๆ (.) ที่รูจักคับ ((ผงกศีรษะ))” ผูถูกสัมภาษณรายน้ีอาศัยการแกตาง

โดยช้ีแจงผูสัมภาษณวารูจักผลิตภัณฑของทางบริษัทดีอยูแลว เห็นไดจากการกลาวซ้ําความหมายใน

คําวา “ดีแคชเปนแบรนดเบื้องตน” และ “เปนแบรนดแรกๆ (.) ที่รูจักคับ” เพื่อยืนยันวาตนรูจัก 

ในบรรทัดที่ 10-11 ผูถูกสัมภาษณพยายามตอบคําถามที่คางไวจากบรรทัดที่ 2 ที่ถูกผู

สัมภาษณตัดบท ดวยการกลาววา “แลวก็อีกตัวหน่ึง ก็:: (3.0) ((หันหนาไปทางซาย)) ชวาสค็อบ” 

ขณะที่เงียบไป 3 วินาทีผูถูกสัมภาษณหันหนาไปทางซาย แสดงใหเห็นถึงการใชความคิดในการ

สัมภาษณงานครั้งน้ี เพื่อความชัดเจนของผูอาน ผูวิจัยขอนําเสนอรูปภาพประกอบตามภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 13 ภาพขณะที่ผูถูกสมัภาษณ C1 เงียบเปนเวลา 3 วินาที ในการสนทนาบรรทัดที่ 2 

 

สรุปโครงสรางการสนทนาชวงทดสอบและประเมิน 

จากบทพูดประกอบกบัภาพที่ยกมาบางสวน ในชวงทดสอบและประเมิน ผูวิจัยไดศึกษา

บทสนทนาและวีดิทัศน สามารถสรปุชวงทดสอบและประเมนิออกมาไดดังน้ี 

ประการที่หน่ึงคือผูสัมภาษณมีวัตถุประสงคในการต้ังคําถามแตกตางจากชวงเลา

ประสบการณ ภายใตบริบทการสัมภาษณงานผูสัมภาษณมีอํานาจเหนือกวา การพูดคุยดูเหมือนจะ

เปนไปอยางธรรมชาติ แตแทจริงแลว การสนทนามิไดเปนไปแบบไรทิศทางหรือผูพูดนึกจะพูดอะไรก็

พูด ถาดูเผินๆ อาจเขาใจวาเปนชวงเลาประสบการณ ความแตกตางระหวางชวงเลาประสบการณและ

ชวงทดสอบและประเมินน้ันคือวัตถุประสงคในการต้ังคําถาม กลาวคือ วัตถุประสงคการต้ังคําถาม

ในชวงเลาประสบการณเพื่อคนหาความจริงที่เกิดข้ึนในอดีตจนถึงปจจุบัน วัตถุประสงคในการต้ัง

คําถามในชวงน้ี มีข้ึนเพื่อทดสอบและประเมินทัศนคติ อารมณ ความสามารถในการบริหารจัดการ 

ความสามารถทางดานตางๆ เปนตน ดังน้ันแนวคําถามจึงมีความแตกตางกัน ดังภาพขางลาง 
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 ภาพที่ 14 แสดงคําถามที่แตกตางระหวางชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน 

ประการที่สองคือความเครียด ความวิตกกังวลและความกดดันในการตอบคําถาม ในชวง

ทดสอบและประเมิน ผูสัมภาษณไดใหความสําคัญในการทดสอบผูถูกสัมภาษณ จากลักษณะคําถามที่

แตกตางจากชวงเลาประสบการณ กอใหเกิดความเครียด ความวิตกกังวลและความกดดันแกผูถูก

สัมภาษณ สังเกตเห็นไดจากภาษากายที่สื่อออกมาขณะตอบคําถาม เชน การหันหนาไปใดทางหน่ึง

เปนเวลานาน  การเงียบ การกํามือแนน การแคะเล็บ การกัดริมผีปาก การใชน้ิวเคาะโตะเปนตน 

ภาษากาย หรือ Body language เปนสิ่งที่สื่อสารออกมาโดยที่ไมรูตัว การสื่อสารภาษากายที่ถูกวิธี

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จได แตในทางตรงขามหากสื่อ

ออกมาผิดวิธี ภาษากายสามารถบั่นทอนความมั่นใจ และลดประสิทธิภาพในการสื่อสารน้ันลงได 

เชนเดียวกับการสัมภาษณงานผูถูกสัมภาษณงานบางรายแสดงภาษากายขณะตอบคําถามเพื่อแสดงถึง

การใชความคิดไดเหมาะสม แตในบางรายมีการเงียบนานเกินไป จนทําใหเกิดความไมมั่นใจในการ

ตอบคําถาม 

ชวงปดการสนทนา 

ชวงปดการสนทนาเปนการสนทนาที่ตอเน่ืองจากชวงทดสอบและประเมิน การสนทนา

ในชวงปดการสนทนาเปนการผลัดเปลี่ยนผูถาม-ตอบ จาก 3 ชวงกอนหนา ไดแก ชวงเปดการสนทนา 

ชวงเลาประสบการณ ชวงทดสอบและประเมิน ผูสัมภาษณเปนฝายถาม และผูถูกสัมภาษณเปนฝาย

ตอบ แตชวงปดการสนทนาผูสัมภาษณเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดถามดวยการกลาววา “มีอะไร

ถามผมมั้ย” หรือเปนคําถามในลักษณะเดียวกันวาผูถูกสัมภาษณมีขอสงสัยประการใดหรือไม หัวขอที่

พูดคุยในชวงปดการสนทนาเปนเรื่อง ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณ 
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วันที่ประกาศผลการสัมภาษณ สวัสดิการของบริษัทอยางละเอียด พื้นที่ในการดูแลลูกคา รวมถึง

ยอดขายหรือเปาหมายที่ตองดูแล เปนตน การสนทนาในชวงน้ีใชเวลาโดยเฉลี่ยที่ 10 นาที 

ตอไปน้ีเปนการยกบทสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณในชวงปดการ

สนทนา บทพูดที่เปนประเด็นในการวิเคราะหโครงสรางการสนทนาชวงปดการสนทนาพรอม

ภาพประกอบในการแสดงทาทางบทพูดที่เปนประเด็น 

 

 #4.9 [DCASH-Sales Manager-A2-2016-00:34:51] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ         ก็น่ีแหละ (.) มันเปน talent ของคุณนะ 

2     ผูถูกสมัภาษณ     ออคับ  

3     ผูสัมภาษณ         จริงจริงคุณเหมาะกบัดานตําแหนงงานขายมาก  

4              (.) จากดู personality แลวเน่ีย (.) เวลาคุย  

5     ลูกคาสวนใหญ นาจะชอบคุณเยอะ ((ศอกวาง 

6     บนโตะ เอาคางวางบน มือสองขางที่ประกบกัน))  

7     เพราะวาคุยแลวดูสุภาพ (.) ออนโยน(.) อะไร 

8     ผูถูกสมัภาษณ     อยางเงี้ยคับ ((พยักหนา)) 

9     ผูสัมภาษณ         ไม (.) ไม (.) ไมดูแลวมุทะลุ (.) พูดจารูเรื่อง (.)  

10     ((วนศีรษะไปทางขวาเปนวงกลม)) อะไรอยางเงี้ย   

11     (.) ((พยักหนาหน่ึงครัง้))แลวก็ถือวาเปนเสนห 

12     อยางหน่ึงนะ ((พยักหนาหน่ึงครัง้)) 

13    ผูถูกสมัภาษณ   ขอบคุณคับ ((พยักหนาอยางตอเน่ือง)) 

 

การสนทนากอนหนาเปนการเลาถึงความสามารถในการดูแลลูกคา ผูถูกสัมภาษณบอก

เลาวาตนน้ันไดรับความไววางใจจากลูกคาที่ดูแลอยูเสมอ มีปญหาอะไรหรือแมแตเรื่องสวนตัวก็โทรหา

ตนเปนอันดับแรก จากน้ันผูสัมภาษณไดกลาวช่ืนชมวาการไดรับความไววางใจจากลูกคาเปน
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ความสามารถพิเศษของผูถูกสัมภาษณ และหลังจากน้ันการสนทนาไดเขาสูชวงปดการสนทนา โดยผู

สัมภาษณอาศัยเทคนิคการใหความหวังเพื่อเปลี่ยนบทบาทในการสนทนาชวงน้ี 

ในบรรทัดที่ 3-7 ผูสัมภาษณกลาวชมเชยในบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงงานฝาย

ขายวา “จริงๆคุณเหมาะกับดานตําแหนงงานขายมาก (.) จากดู personality แลวเน่ีย (.) เวลาคุย  

ลูกคาสวนใหญนาจะชอบคุณเยอะ ((ศอกวางบนโตะ เอาคางวางบนมือสองขางที่ประกบกัน)) 

เพราะวาคุยแลวดูสุภาพ (.) ออนโยน(.) อะไรอยางเงี่ย” ขณะที่กลาวชม ผูสัมภาษณนํามือทั้งสอง

ประกอบกัน วางศอกไวบนโตะ แลวนําคางวางบนมือที่ประกบกัน  การกลาวชมเชยอีกครั้งเพื่อนํา

ประเด็นการสัมภาษณเขาสูชวงปดการสนทนา จะเห็นไดจากการใชสิทธิในการพูดที่ยาวและนาน

มากกวาชวงกอนหนา เพื่อความชัดเจนแกผูอาน ผูวิจัยขอนําเสนอรูปภาพประกอบการสนทนาน้ี ดัง

ภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงทาทางของผูสมัภาษณขณะชมเชยผูถูกสัมภาษณ 

จากการวิเคราะหของผูวิจัย การชมเชยผูถูกสัมภาษณหลายครั้งและตอเน่ือง เพื่อเปน

การยืนยันการกลาวชมกอนหนา หรือเพื่อทําใหการสนทนามีความตอเน่ือง  ดังจะเห็นไดจากบท

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     ผูถูกสมัภาษณ     ผมก็ (.) ก็ไดถามบางอยางแลวฮะ((กมดูสมุด 
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5               บันทึก))แลวผมก็ (.) ก็ (.) คือวาที่น่ีก็คงทํางาน- 

6     ผูสัมภาษณ         รูจักกันอยูแลวน่ีเนาะ (.)  

7     ผูถูกสมัภาษณ     ใช ((พยักหนา)) 

8     ผูสัมภาษณ         ดีแคชก็ (.) กับลอรีอลัก็มาอยูการตลาดใกลกัน 

9     อยูแลว  ((มือคํ้าโตะ ย่ืนศีรษะไปขางหนา)) 

10     ผูถูกสัมภาษณ     ใชทํางานไมไดตางกันหรอก (.) เพียงแตวาอยู 

11     ลอรอีัลตําแหนงทีม่าก็คือตําแหนงที่สงูกวา   

12     ถาผมไดรับโอกาส   

13     ผูสัมภาษณ       คับ ((พยักหนาหน่ึงครั้ง)) 

14     ผูถูกสัมภาษณ   คับ (.) สวนในเรื่องของ (.) ((มองลองลาง))  

15     อา (.) งานที่เกี่ยวกับฝายขายน่ี  

16     ผมมั่นใจวาผม (.)  ผม- 

17    ผูสมัภาษณ         คุณทําได (.) คุณทําได (.) ผมดูคาแรกเตอรคุณ 

18     แลว (.) ((หัวเราะเลก็นอย ย้ิม)) คุณเอาย่ีปวผม  

19     อยู(.) อยูแลวละ ((ขยับตัวไปหยิบที่เย็บกระดาษ 

20     มาเย็บกระดาษ)) 

21    ผูถูกสมัภาษณ    ((เกาะศีรษะ หัวเราะ)) 

22     ผูสัมภาษณ       ใจเย็นพูดอยางน้ี (.) ย่ีปวชอบพวกเฮียๆซอๆผม 

23     นะชอบ นุมๆอยางน้ี (.) คอยๆ พูด (.) เขาจะ  

24     ชอบ ((หัวเราะ)) กับตลาดผมมาก ((หัวเราะ เกา  

25     แกม))   
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ชวงปดการสนทนาในผูถูกสัมภาษณรายน้ี ผูสัมภาษณอาศัย 2 เทคนิค คือ การเปด

โอกาสใหถามและการใหกลาวชมเชยและใหความหวังแกผูถูกสัมภาษณ  

ผูสัมภาษณอาศัยเทคนิคการเปดโอกาสใหถาม จากการสนทนาในบรรทัดที่ 2-3 ที่วา 

“((เปดเอกสาร)) มีอะไรถามผมมั้ยคับ (.) อยากถามผมบางมั้ย” กอนที่จะกลาวผูสัมภาษณเปดเอกสาร

การสมัครไปมาแลวจึงเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณถามในประเด็นที่สงสัย  จากการวิเคราะหของผูวิจัย

เช่ือวาการเปดเอกสารไปมาอีกครั้งกอนการเปดโอกาสใหถาม แสดงใหเห็นวาผูสัมภาษณมั่นใจวาตน

ไมมีคําถามที่อยากถามอกี จึงไดนําการสนทนาเขาสูชวงปดการสนทนา 

อีกหน่ึงเทคนิคที่ผูสัมภาษณใชคือการกลาวชมเชยและใหความหวังผูถูกสัมภาษณ จาก

การสนทนาในบรรทัดที่ 17-20 ที่วา “คุณทําได (.) คุณทําได (.) ผมดูคาแรกเตอรคุณแลว (.) ((หัวเราะ

เล็กนอย ย้ิม)) คุณเอาย่ีปวผมอยู (.) อยูแลวละ” และผูสัมภาษณไดใชเทคนิคน้ีอีกครั้งในบรรทัดที่ 22-

24 ที่วา “ใจเย็นพูดอยางน้ี (.) ย่ีปวชอบพวกเฮียๆซอๆผมนะชอบ นุมๆอยางน้ี (.) คอยๆ พูด (.) เขา

จะชอบ ((หัวเราะ)) กับตลาดผมมาก ((หัวเราะ เกาแกม))” การชมเชยผูถูกสัมภาษณหลายครั้งและ

ตอเน่ือง เพื่อเปนการยืนยันการกลาวชมกอนหนา หรือเพื่อทําใหการสนทนามีความตอเน่ือง

เชนเดียวกันกับบทพูดที่ไปยกไปกอนหนาในชวงปดการสนทนา 

ในบรรทัดที่ 21 ผูถูกสมัภาษณตอบสนองตอการกลาวชมเชยจากผูสัมภาษณโดยการ

หัวเราะคอนขางดังและเกาศีรษะ จากการวิเคราะหของผูวิจยั เช่ือวาการหัวเราะและการเกาศีรษะน้ี

แสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณเกิดอาการเขินจากการกลาวชมเชยกอนหนา 

 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพแสดงอาการของผูถูกสมัภาษณ B3 เมื่อถูกกลาวชมเชยโดยผูสัมภาษณสรปุโครงสราง

 การสนทนาชวงปดการสนทนา 
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จากบทพูดประกอบกบัภาพที่ยกมาบางสวนในชวงปดการสนทนา ผูวิจัยไดศึกษาบท

สนทนาและวีดิทัศนวนไปมาหลาย สามารถสรปุชวงปดการสนทนาดังน้ี 

ประการที่หน่ึงคือผูสัมภาษณงานใชเทคนิคตางๆ เพื่อยุติการสนทนา บางครั้งใชเทคนิค

ในการยุติการสนทนาเพียงครั้งเดียว หรือใชเทคนิคดังกลาวมากกวาหน่ึงครั้ง นอกจากน้ี ยังอาศัยการ

ใชเทคนิคในการยุติการสนทนามากกวาหน่ึงวิธีการประกอบกัน เพื่อใหการพูดคุยเปนไปตามที่ผู

สัมภาษณงานตองการ ตัวอยางคําพูดที่ผูสัมภาษณใชเพื่อนําบทสนทนาเขาสูชวงปดการสนทนา ในทั้ง 

10 กรณีศึกษา คือ “มีอะไรถามผมมั้ย”  และอีกเทคนิคที่ผูสัมภาษณงานใช คือ การชมเชยและให

ความหวังผูถูกสัมภาษณงาน เชน “ลูกคาผมสวนใหญนาจะชอบคุณเยอะนะ” เปนตน 

ประการที่สองคือการใชสิทธ์ิในการพูด (turn) ของผูสัมภาษณงานมีความยาวกวา 3 ชวง

กอนหนา เมื่อผูสัมภาษณงานตองการนําบทสนทนาเขาสูชวงปดการสนทนา เกือบทุกกรณีศึกษาผู

สัมภาษณงานเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณงานถามคําถามในประเด็นที่สงสัย ผูถูกสัมภาษณเปนฝาย

ถามและผูสัมภาษณเปนฝายตอบ รวมถึงการที่ผูสัมภาษณพูดเพื่อใหความหวังแกผูถูกสัมภาษณงาน 

ซึ่งเปนเทคนิคเฉพาะของผูสัมภาษณงานในการวิจัยครั้งน้ี 

 

สรุปการวิเคราะหโครงสรางการสนทนา 

ในการศึกษากระบวนการสรางความนาเช่ือถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานของผู

ถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด 

ผูวิจัยใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) เน่ืองจากการสนทนาเปน

กิจกรรมสําคัญในสังคมมนุษยที่สะทอนใหเห็นความคิด คานิยม ความเช่ือ การกระทํา อารมณ

ความรูสึก ชีวิตจิตใจของผูพูด รวมถึงความสัมพันธระหวางคูสนทนาและความสัมพันธระหวางการใช

ภาษากับวัฒนธรรมของผูใชภาษา และเพื่อใหตระหนักถึงการกระทําหรือปฏิสัมพันธทีเ่กิดข้ึนภายใต

บริบททางสงัคม โดยมุงเนนพิจารณาการสนทนาที่เกิดข้ึนและปฏิกิริยาตอบโตของการสนทนาของ

ผูกระทําการสื่อสารซึ่งในที่น้ีหมายถึงผูสัมภาษณและผูถูกสมัภาษณงาน เนนความจริงทีเ่กิดข้ึนของคู

สนทนาในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ผูใหขอมูลหลกัทุกคนมทีี่มาที่ไป มีหลักฐานรายละเอียดตรงตาม

ขอบเขตที่งานวิจัยกําหนด สามารถตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความนาเช่ือถือของขอมลูได ซึ่งเราอาจไม

เคยต้ังคําถามแบบน้ีกับผูใหขอมลูหลักของงานวิจัยในบางกระบวนทัศน 

ขอมูลที่ไดของงานวิจยัน้ีเปนการพูดคุยขณะสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายที่

เกิดข้ึนจริงจํานวนทั้งหมด 10 กรณีศึกษา และขอมูลการสนทนาระหวางผูสัมภาษณงานและผูถูก

สัมภาษณที่นํามาวิเคราะห ทําใหเห็นวาโครงสรางการสื่อสารมี 4 ชวงดังน้ี  

ชวงเปดการสนทนา (opening) ชวงน้ีเปนชวงของการทักทาย โดยฝายใดเปนผูเริ่มกอน

ก็ได ผูถูกสัมภาษณบางรายยกมือไหวกอนเขาหองสัมภาษณ บางรายขออนุญาตเขาในหองสมัภาษณ 
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หลงัจากน้ันผูสัมภาษณมีการเชิญน่ัง เมื่อผูถูกสัมภาษณน่ังและจัดเรียบตนเองเรียบรอย ผูถูกสัมภาษณ

ทุกกรณีศึกษา เงียบรอเพือ่ใหผูสมัภาษณเปนฝายประเด็นในชวงตอไป 

ชวงเลาประสบการณ (experience) ผูสัมภาษณอาศัยเทคนิคในการต้ังคําถามเกี่ยวกบั

ประวัติผูถูกสัมภาษณจากอดีตถึงปจจบุัน ผูถูกสัมภาษณเปนผูบอกเลาความจรงิเหลาน้ัน ประเด็นใน

การพูดคุยเชน การศึกษา เกรดเฉลี่ย ครอบครัว ประวัติการทํางานเปนตน  

ชวงทดสอบและประเมิน (testing & evaluation) ผูสัมภาษณอาศัยเทคนิคในการต้ัง

คําถามเชนเดียวกันกับชวงเลาประสบการณ วัตถุประสงคในการต้ังคําถามเพื่อทดสอบความรู 

ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะตางๆ เพื่อนํามาประเมินผลการสัมภาษณใหเหมาะสมกบัตําแหนง

ผูจัดการฝายขาย 

ชวงปดการสนทนา (closing) ผูสัมภาษณอาศัย 2 เทคนิค เพื่อยุติการสนทนา เทคนิคที่

หน่ึงคือการเปดโอกาสใหผูถูกสมัภาษณถามในประเด็นทาสงสัย และเทคนิคที่สองคือการชมเชยและ

ใหความหวังผูสัมภาษณ ซึ่งเทคนิคทั้งสองทําใหการใชสิทธ์ิในการพูด (turn) ของผูสัมภาษณยาวกวา

ทั้ง 3 ชวงกอนหนา 
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บทท่ี 5 

เทคนิคและแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือ 

 

บทนํา   

บทน้ีเปนการวิเคราะหเทคนิคและแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือ ขอมูลท่ีนําเสนอในบทน้ี

มาจาก 3 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลการสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณท่ีผูวิจัยบันทึกวีดิทัศน 

สวนที่ 2 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูถูกสัมภาษณท่ีเกิดขึ้นกอนการสัมภาษณจริง 

ผูวิจัยบันทึกขอมูลท่ีเปนเสียงลงในอุปกรณอ่ืนท่ีไมใชกลองวีดีทัศน เชน โทรศัพทมือถอืและเอ็มพีสาม (MP3)   

สวนที่ 3 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณท่ีเปนผูบริหารท่ีมีอํานาจในการให

คะแนน ประเมินผูถูกสัมภาษณและตัดสินใจรับบุคคลท่ีเหมาะสมเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย 

การวิเคราะหในบทน้ีเปนการเชื่อมโยงขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลท้ัง 3 สวนเขาดวยกัน จาก

การสัมภาษณเชิงลึกผูสัมภาษณงานซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัทและมีอํานาจในการตัดสินใจรับตําแหนง

ผูจัดการฝายขายเขาทํางาน ทําใหผูวิจัยทราบถึงเกณฑการใหคะแนนรวมถึงผลคะแนนของผูถูกสัมภาษณท้ัง 

10 ราย ผูถูกสัมภาษณท่ีไดรับคัดเลือกเขาทํางานไดรับคะแนนจากการประเมินเกิน 80 คะแนน มีจํานวน 2 

ราย และ อีก 8 ราย มีคะแนนต่ํากวา 80 ลดหลั่นกันมา  

เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ผูวิจัยขอนําเสนอเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกและผลคะแนนจากการ

ประเมิน จากน้ันผูวิจัยขอนําเสนอเทคนิคและแนวทางในการสรางความนาเชื่อท่ีคนพบ และสรุปเทคนิค

ทางการสื่อสารของผูถูกสัมภาษณท่ีไดรับคัดเลือกเขาทํางาน 

เกณฑการคัดเลือกในการสัมภาษณคร้ังน้ีเปนเกณฑของบริษัทซ่ึงมีอยูกอนแลว ทางบริษัทอาศัย

เกณฑการคัดเลือกน้ีเพ่ือสรรหาตําแหนงผูจัดการฝายขายเทาน้ัน จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณงาน

ทําใหทราบวาเกณฑน้ีอิงตามทฤษฎี Iceberg Theory (David C. McClelland, 1973) เพ่ือคนหาวาสิ่งท่ี

เห็นภายนอกเชน การแตงตัว บุคลิกภาพ การแสดงออกตางๆ สอดคลองกับทัศนะคติ อารมณ หรือสิ่งท่ีเปน

ตัวตนภายในหรือไม เกณฑการประเมินดังกลาวแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 1. ความรูและประสบการณ 

(knowledge and experience) 2. ทักษะการสื่อสาร (communication skills) 3. ความเปนผูนํา 

(leadership skills) 4. ทักษะในการประสานงาน (coordination skills) 5. บุคลิกภาพ (character) 

เกณฑแรกคือความรูและประสบการณ (knowledge and experience) ในสวนน้ีผูสัมภาษณ

พิจารณาจากความรูและประสบการณในงานฝายขายเปนหลัก รวมถึงความรูในธุรกิจเคร่ืองสําอาง ยายอม

ผม ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีผูจัดการฝายขายพึงมี ผูสัมภาษณตั้งคะแนนในเกณฑน้ีไว 10 คะแนน 
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เกณฑที่สองคือทักษะการสื่อสาร (communication skills) ในสวนน้ีผูสัมภาษณ

พิจารณาจากการตอบคําถามในชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน วาผูสัมภาษณ

สามารถนําเสนอตัวเองใหผูสัมภาษณสนใจไดมากนอยเพียงใด การตอบคําถามผูสัมภาษณมีความ

ชัดเจน รูเรื่องมากนอยเพียงใด ทักษะการสื่อสารเปนหน่ึงในทักษะที่ผูจัดการฝายขายพึงมีเพื่อการ

ติดตอสื่อสารที่ราบรื่นกับลูกคาและทีมงาน ผูสัมภาษณต้ังคะแนนในเกณฑน้ีไว 10 คะแนน 

เกณฑที่สามคือความเปนผูนํา (leadership skills) ในสวนน้ีผูสัมภาษณพิจารณาจาก

ประสบการณในการบริหารทีมงานที่ผานมาของผูถูกสัมภาษณงาน วาเคยบริหารทีมงานกี่คน มีความ

เขาใจในการกระตุนในทีมงานทํางานใหไดตามเปาหมายอยางไร มีการวางแผนงานอยางไรเพื่อให

ทีมงานทํางานอยางราบรื่น ทั้งน้ีทักษะความเปนผูนํามีความสําคัญอยางย่ิงในตําแหนงผูจัดการฝาย

ขาย เพราะตองรับผิดชอบในการบริหารพนักงานขายตามพื้นที่ ผูสัมภาษณต้ังคะแนนในเกณฑน้ีไว 20 

คะแนน  

เกณฑที่สี่คือทักษะในการประสานงาน (coordination skills) ในสวนน้ีผูสัมภาษณ

พิจารณาจากประสบการณและการตอบคําถามผูสัมภาษณ วาเปนชอบทํางานเปนทีมหรือไม อยู

รวมกับผูอื่นไดงายมากนอยอยางไร เปนทักษะที่จําเปนในการทํางานเปนทีม ผูสัมภาษณต้ังคะแนนใน

เกณฑน้ีไว 20 คะแนน 

ผูวิจัยขอนําเสนอผลคะแนนจากการประเมินผูถูกสัมภาษณทั้ง 10 รายโดยเรียงลําดับ

ตามการสัมภาษณงานจริง ตามตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4 ผลการคัดเลือกผูสมัครตําแหนงงานฝายขาย 

 

เก
ณ

ฑ
กา

รคั
ดเ

ลือ
ก 

คว
าม

รูแ
ละ

ปร
ะส

บก
าร

ณ
 

ทัก
ษะ

กา
รส

ื่อส
าร

 

คว
าม

เป
นผ

ูนํา
 

ทัก
ษะ

ใน
กา

รป
ระ

สา
นง

าน
 

บุค
ลิก

ภา
พ 

Total Grade Result 

คะแนนเต็ม 10 10 20 20 30 100     

ผูถูกสัมภาษณ                 

ผูถูกสัมภาษณ 1 8 8 17 17 27 77 B ปฏิเสธ 

ผูถูกสัมภาษณ 2 9 9 18 18 28 82 A รับเขาทํางาน 

ผูถูกสัมภาษณ 3 7 7 14 14 26 68 C ปฏิเสธ 

ผูถูกสัมภาษณ 4 9 7 16 13 24 69 C ปฏิเสธ 

ผูถูกสัมภาษณ 5 8 8 16 15 26 73 B ปฏิเสธ 

ผูถูกสัมภาษณ 6 6 7 14 7 26 60 C ปฏิเสธ 

ผูถูกสัมภาษณ 7 7 8 15 16 28 74 B ปฏิเสธ 
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ตารางที่ 4 ผลการคัดเลือกผูสมัครตําแหนงงานฝายขาย (ตอ) 
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ูนํา
 

ทัก
ษะ

ใน
กา

รป
ระ

สา
นง

าน
 

บุค
ลิก

ภา
พ 

Total Grade Result 

คะแนนเต็ม 10 10 20 20 30 100     

ผูถูกสัมภาษณ                 

ผูถูกสัมภาษณ 8 9 9 18 18 28 82 A รับเขาทํางาน 

ผูถูกสัมภาษณ 9 8 7 14 14 26 69 C ปฏิเสธ 

ผูถูกสัมภาษณ 10 8 8 14 14 26 70 B ปฏิเสธ 

 

ในการวิเคราะหการสนทนา ผูวิจัยศึกษาวีดิทัศนหลายรอบเพื่อวิเคราะหการพูดคุยทุก

กรณีศึกษาพบวาในแตละข้ันตอนผูถูกสัมภาษณใชเทคนิคแตกตางกันเพื่อสรางความนาเช่ือถือ แตใน

งานวิจัยน้ีเลือกนําเสนอเฉพาะเทคนิคที่เกิดข้ึนซ้ํา (recurring) จนเปนที่สังเกตได จํานวน 5 เทคนิค 

ไดแก  

เทคนิคที่หน่ึงคือการใหชุดของเหตุผล 3 ประการ  

เทคนิคที่สองคือการทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลาย

ความนาเช่ือถือ  

เทคนิคที่สามคือการเตรียมสินคาตัวอยางมาเพื่อใชในการอธิบายประสบการณ  

เทคนิคที่สี่คือการถามคําถามกลับ  

เทคนิคที่หาคือการช่ืนชมผลิตภัณฑของบริษัท 

ในการอธิบายแตละเทคนิค ผูวิจัยกลาวถึงรายละเอียดของเทคนิคน้ันๆ ซึ่งเปนขอคนพบ

กอนจากน้ันนําบทสนทนาที่เกี่ยวของมานําเสนอเพื่อสนับสนุนขอคนพบ เทคนิคแรกที่ผูวิจัยตองการ

กลาวถึงคือการใชชุดของเหตุผล 3 ประการ  

 

เทคนิคท่ีผูถูกสัมภาษณใชเพ่ือสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงานผานการสื่อสาร 

การใชชุดของเหตุผล 3 ประการ  

การใชชุดของเหตุผลหรือที่ภาษาอังกฤษใชคําวา List-construction เปนเทคนิคที่

กลาวถึงในวิธีวิทยา นักวิชาการที่มีบทบาทในการกลาวถึงเรื่องน้ีคือเจฟเฟอรสัน (Jefferson, 1990) 

เขากลาววาการใชชุดของเหตุผล 3 ประการเปนเทคนิคที่มนุษยใชในการใหเหตุผลตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

โดยเหตุผลที่มนุษยยกมาน้ันจะเปนชุด ภายในชุดประกอบดวยเหตุผล 3 อยางหรือของ 3 สิ่งหรือ
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องคประกอบ 3 ลักษณะ (listing of three items) ในบทพูด (ไพโรจน วิไลนุช, 2554) การใช list-

construction เปนเรื่องที่อยูในชีวิตประจําวันแตกลับถูกมองขาม 

เทคนิคน้ีสําคัญเพราะทําใหประโยคน้ันๆ สมบูรณ ชวยใหการพูดของผูพูดสําเร็จลงโดย

การพูดจะไมถูกคุกคาม การยกตัวอยางก็เชนกันไมจําเปนจะตองเปน 3 อยาง อาจนอยกวาหรือ

มากกวาก็ได แตหากการยกตัวอยางนอยกวา 3 อยางอาจถูกคูสนทนาตัดบทการสนทนาน้ันได การใช 

ชุดของเหตุผล น้ันไมจําเปนตองใชผูพูดคนเดิมเทาน้ัน อาจเปนคูสนทนาชวยเต็มเติมประโยคน้ันๆ ให

สมบูรณข้ึน เปนการประสานกันของระบบทางสังคม (social coordination system) เพื่อการ

ปฏิสัมพันธผานการสนทนา (Sack, Schegloff, & Jefferson, 1974) 

ตอไปน้ีเปนตัวอยางของการใชชุดของเหตุผล (list-construction) ของผูถูกสัมภาษณ

บางคนเพื่อสรางความนาเช่ือถือขณะถูกสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส 

อินเตอรเนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด พรอมภาพประกอบ 

 #5.1 [DCASH-Sales Manager-A1-2016-00:01:11] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ         sanitary ware (.) ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคับ (.)  

2                 สินคาเปนอะไรคับเน่ีย ((เงยหนาข้ึน)) 

3     ผูถูกสมัภาษณ     ออ:: ((ประสานมือกําวางไวที่ขอบโตะ))  

4               สินคาเปนสุขภัณฑในหองนํ้าคะ   

5                พวกสุขภัณฑแลวก็พวกอาง  

6                ((ขยับมือสองขางหมุนไป-มา)) แลวก ็

7                accessory 

8     ผูสัมภาษณ        ย่ีหอสตาร ((เงยหนาข้ึนมอง)) 

9     ผูถูกสมัภาษณ     ใชคะ ((พยักหนาหน่ึงครั้ง)) 

10   ผูสัมภาษณ         ขายอยูที่ไหนเน่ีย ((พลิกเอกสาร)) 

11   ผูถูกสัมภาษณ     ก็สตารเราจะขาย Modern trade ((วางสองมือ 

12     บนขอบโตะ  ซอยมอืขวาขนานกับมือซาย))  
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13               รานคาแลวก็สวนใหญจะสงออกตางประเทศดวย 

การสนทนาน้ีเปนการสนทนาเกี่ยวกับประเภทสินคาและผลิตภัณฑที่ผูถูกสัมภาษณ

รับผิดชอบในปจจุบัน รวมถึงชองทางการจัดจําหนายสินคา  

ในบรรทัดที่ 1 -2 ผูสัมภาษณถามผูถูกสัมภาษณวา “sanitary ware (.) ทําเกี่ยวกับเรื่อง

อะไรคับ (.) สินคาเปนอะไรคับเน่ีย ((เงยหนาข้ึน))” จากการพูดทําใหเห็นวาหลังจากถามเสร็จสิ้นผู

สัมภาษณเงยหนาข้ึนจากเอกสาร การปฏิบัติเชนน้ีทําใหเห็นวากอนหนาน้ีผูสัมภาษณไดอานเอกสาร

การสมัครงานกอนแลวแตในเอกสารสมัครงานอาจจะมิไดเขียนอธิบายประเภทสินคาไวจึงทําใหผู

สัมภาษณเกิดขอสงสัย จากบทพูดน้ีผูอานคงสังเกตเห็นวาการถามในเรื่องน้ีเกิดข้ึนซ้ํา 2 ครั้งคือคําวา 

“ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคับ” และ “สินคาเปนอะไรคับเน่ีย”  

ผูถูกสัมภาษณเริ่มตอบคําถามดวยการแสดงใหเห็นถึงความลังเล จากที่กลาววา “ออ:: 

((ประสานมือกําวางไวที่ขอบโตะ))” ในบรรทัดที่ 3 ความลังเลที่เกิดข้ึนทําใหการสนทนามีความลาชา 

(delay) กวาปกติ ดังน้ันผูถูกสัมภาษณรายน้ีใชเทคนิคการใหเหตุผล 3 ประการเกี่ยวกับประเภท

สินคาหรือผลิตภัณฑที่ดูแลดังน้ี 

“สินคาเปนสุขภัณฑในหองนํ้าคะ” (บรรทัดที่ 4)  

“พวกสุขภัณฑแลวก็พวกอาง” (บรรทัดที่ 5)  

“แลวก ็accessory” (บรรทัดที่ 6 และ 7)  

 

 ขณะที่กลาวคําวาอางในบรรทัดที่ 5 ผูถูกสัมภาษณแสดงทาทางยกมือทั้งสองขางข้ึน

พยายามทําเปนรูปอางเพื่อประกอบการใหเหตุผล 3 ประการครั้งน้ี เพื่อความชัดเจนของผูอานผูวิจัย

ขอนําเสนอภาพประกอบ ตามภาพที่ 15 ดานลางน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพแสดงทาทางประกอบคําวา “อาง” ของผูถูกสัมภาษณ A1 
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ในบรรทัดที่ 10 ผูสัมภาษณกลาวถามวา “ขายอยูที่ไหนเน่ีย ((พลิกเอกสาร))” เมื่อถาม

เสร็จสิ้นผูสัมภาษณเปดเอกสารไปมา จากการวิเคราะหของผูวิจัย การเปดเอกสารไปมาหลังจากทีถ่าม

เสร็จสิ้นเปนการตรวจสอบวาขอมูลที่ตนถามไปมีปรากฏอยูในเอกสารหรือไม  

ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการกลาวถามโดยอาศัยการใหชุดของเหตุผล 3 ประการอีกครั้ง 

จากคํากลาวที่วา  

“ก็สตารเราจะขาย Modern trade”  

“((วางสองมือบนขอบโตะ  ซอยมือขวาขนานกับมือซาย)) รานคา”  

“แลวก็สวนใหญจะสงออกตางประเทศดวย”  

 

การแสดงทาทางในการใชมือประกอบการอธิบายเพื่อยืนยันในสิ่งที่ตนพูด เพื่อความ

ชัดเจนในอิริยาบถของผูถูกสัมภาษณขณะใหชุดของเหตุผล 3 ประการน้ี ผูวิจัยขอนําเสนอภาพขณะที่

ผูถูกสัมภาษณนํามือซายข้ึนสับลงบนมือขวาที่วางไวบนโตะกอนกลาวคําวา “รานคา” ตามภาพที่ 16

  

 
 

 ภาพที่ 17 ภาพแสดงการใชมือประกอบการอธิบายขณะใหชุดของเหตุผล 3 ประการของผูถูก  

  สัมภาษณ A1 

 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูถูกสัมภาษณรายน้ีกอนเขารับการสัมภาษณงานจริง ผูถูก

สัมภาษณใหขอมูลถึงแนวทางการเตรียมขอมูลสวนตัว ขอมูลการทํางานแตละที่ โดยการกลับไป

ทบทวนและเรียบเรียงสิ่งที่เคยไดทํา เน่ืองจากเมื่อเวลาลวงเลยไปอาจจะลืมรายละเอียดบางอยาง 

นอกจากน้ีผูถูกสัมภาษณรายน้ีกลาวถึงการศึกษาขอมูลธุรกิจความสวยความงามและประวัติบริษัทที่

กําลังเขารับการสัมภาษณงานเพิ่มเติม และผูถูกสัมภาษณไดกลาววาขณะสัมภาษณงานตนตองมีสติ 

ตอบคําถามใหตรงประเด็นที่สุด สิ่งใดที่ไมทราบใหตอบไปวาไมทราบ โดยไมนําขอมูลที่ไมเปนความ
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จริงมาตอบ นํ้าเสียงขณะตอบคําถามตองมีความ “นาฟง” เน่ืองจากตนทํางานในฝายขาย นํ้าเสียงจึง

เปนสิ่งที่สําคัญขณะตอบคําถามก็เชนกัน ซึ่งในสวนน้ีทําใหผูถูกสัมภาษณสามารถอธิบายขอมูลเกี่ยว

ประเภทสินคาและชองทางการจัดจําหนายไดโดยอาศัยการใหชุดเหตุผล 3 ประการโดยที่ผูถูก

สัมภาษณเองไมรูตัว ประกอบกับผลการสัมภาษณที่ออกมา ผูสัมภาษณประเมินและใหคะแนนผูถูก

สัมภาษณรายน้ี 82 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งผานเกณฑและไดรับคัดเลือกเขาทํางาน  

ผูถูกสัมภาษณรายน้ีไดรับคะแนนในทุกเกณฑการประเมินสูงกวาผูถูกสัมภาษณรายอื่น 

ดังน้ันจากการวิเคราะหของผูวิจัยเช่ือวา เน่ืองจากผูถูกสัมภาษณมีการเตรียมตัวในดานขอมูลมาอยาง

ดี จึงมีขอมูลเพียงพอในการตอบคําถาม สงผลใหคะแนนดานความรูและประสบการณสูง และเมื่อมี

ขอมูลเพียงพอจึงทําใหตอบคําถามดานการบริหารงานดี สงผลใหคะแนนความเปนผูนําดี การระลึก

เสมอวาตนตองมีสติขณะตอบคําถามและนํ้าเสียงตองนาฟง สงผลใหคะแนนดานทักษะการสื่อสาร 

ทักษะในการประสานงานดี  และบุคลิกภาพดี ทําใหผูถูกสัมภาษณรายน้ีผานเกณฑการคัดเลือกและ

ไดรับเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย 

เทคนิคการทําใหตนกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อถูกต้ังคําถามเพ่ือทําลายความ

นาเชื่อถือ 

ในบริบทการสัมภาษณงานในตําแหนงฝายขาย ผูถูกสัมภาษณตองประสบกับการที่ตน

เปนฝายตอบคําถามและผูสมัภาษณเปนฝายกําหนดประเด็นในการถาม การถูกต้ังคําถามเพื่อทําลาย

ความนาเช่ือถือ (discredit) เปนหน่ึงในสิ่งที่ผูถูกสัมภาษณเผชิญในการสัมภาษณงานครั้งน้ี จากการ

สัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณ การถามคําถามทําลายความนาเช่ือถือมิไดเกิดข้ึนอยางไรเหตุผล 

หากแตผูสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบทักษะ การแกปญหาเฉพาะหนา รวมถึงปฏิภาณไหว

พริบของผูถูกสัมภาษณ เพื่อนํามาประเมินในการคัดเลือก  

คําวา discredit แปลวา loss of trust ทําใหเสียช่ือเสียง หรือทําใหขายหนา หรือทําให

หมดความนาเช่ือถือ (พนิตนาฎ ชูฤกษ, 2004) ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยแปลความหมายในสวนของคําถาม 

discredit วาเปน “คําถามทําลายความนาเช่ือถือ” คําถามทําลายความนาเช่ือถือของผูสัมภาษณงาน 

เชน  

“ทําไมตอนเรียนคุณไดเกรดเฉลี่ยนอยจัง มัวแตเที่ยวหรอ”  

“เรียนมาก็ไมตรงสายจะมาทําอะไรฝายขายการตลาด ฮ”ึ  

“ที่ทํางานเดิมก็ดูเหมาะกับคุณอยูแลวนะ จะอยากเปลี่ยนทาํไม ผมไมเขาใจ” เปนตน 

 

ตอไปน้ีเปนการยกบทพูดระหวางผูถูกสัมภาษณและผูสัมภาษณพรอมภาพประกอบเพื่อ

นํามาวิเคราะหการทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลายความนาเช่ือถือ 

ลักษณะการตอบคําถามเปนดังบทพูดตอไปน้ี 
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#5.2 [DCASH-Sales Manager-A2-2016-00:12:55] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ          ((หัวเราะ)) ดูเกรดเน่ีย 2.06 เน่ีย 

2     ผูถูกสมัภาษณ     ใชๆ (.) คับ ((ย้ิม)) 

3     ผูสัมภาษณ         มีบางเทอมเรียนได 1 กวาๆ (.) ดวย (.) ไปทํา  

4               อะไรน่ี (.) กําลังเฮฮาปารต้ีรึวาอะไร ((วางปากกา 

5     เงยหนาข้ึนมอง)) 

6     ผูถูกสมัภาษณ     เออ:: (1.0) ใชคับ (.) คือจริงๆแลว (.) ((สบัมือ  

7     ขวา)) ถาตอนสมัย มัธยมกับตอนเรียนมหาลัย 8

      8        น่ี (.) ก็คือจะเปนคนละเรื่องกันเลย (.)  

9     ผูสัมภาษณ          อา ((กอดอก ถอดแวนตาวางบนโตะ  

10     เอามือขวาคํ้าคาง)) 

11     ผูถูกสัมภาษณ    เพราะวาตอนเรียนมหาลัยแลวน่ี (.) ((ยกมือซาย 

12     ข้ึน)) คือ (.) คือ (.) กลุมเพื่อนที่เคยเรียนอยูดวย 

13     กัน (.) ((สับมอืขวาบนมือซายระดับใตโตะ)) ที ่

14     อะไรอยูดวยกันน่ี (.) ((สบัมือขวาบนมอืซาย))  

15     ปกติแลวเขาจะเรียนมากกวา ((หัวเราะ 

16     เล็กนอย))   

17   ผูสัมภาษณ         อืม ((พยักหนา)) 

18   ผูถูกสัมภาษณ     แตพอมาเรียนมหาลัย (.) พอทุกคนไดแยก  

19               ยาย (.)หรอืวาไดมีการ (2.0) คือ (.) คือ (.) ((ยก 

20     มือซายข้ึนอธิบาย)) ไปเรียนแตละที่ (.) ซึ่ง 

21     ติดตอกันยากไงคับ 

22   ผูสัมภาษณ         อืม ((พยักหนา)) 

23   ผูถูกสัมภาษณ     เรากจ็ะไดเจอสงัคมกลุมใหม (.) ซึง่ (2.0) จะดี 

24     บาง (.) ไมดีบาง (.) บางทีเราก็ ไปกบัเพือ่นบาง  

25               ((ยกมือซายซอยแลววาง)) อะไรบาง 

26   ผูสัมภาษณ         อืม (.) อืม (.) อืม ((พยักหนามอืเทาคาง)) 
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บทพูดน้ีเปนการสนทนาในเรื่องผลการเรียนของผูถูกสัมภาษณที่ไดเกรดเฉลี่ยตํ่าในชวง

เรียนมหาวิทยาลัย บทพูดน้ีแสดงใหเห็นถึงการทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกต้ังคําถาม

เพื่อทําลายความนาเช่ือถือ  

ในบรรทัดที่ 1 ผูสัมภาษณกลาววา “((หัวเราะ)) ดูเกรดเน่ีย 2.06 เน่ีย” ผูสัมภาษณ

พยายามเริ่มการสนทนาเพื่อใหเขาสูคําถามทําลายความนาเช่ือถือโดยการหัวเราะเสียงดัง และการ

กลาวถึงเกรดเฉลี่ยที่ตํ่า ผูวิจัยเช่ือวา การหัวเราะกอนการสนทนามีจุดประสงคบางอยาง เพราะโดย

ปกติคนเราไมหัวเราะกอนการสนทนาถาไมมีวัตถุประสงคบางอยางแอบแฝง 

ในบรรทัดที่ 2 ผูถูกสัมภาษณไดตอบสนองการสนทนากอนหนาวา “ใชๆ (.) คับ ((ย้ิม))” 

ผูถูกสัมภาษณพูดวา “ใช” หลังจากน้ันมีการหยุด 1/10 วินาที กอนที่จะพูดตอวา “คับ” แลวย้ิม 

ประเด็นการวิเคราะหคือปกติคนเราไมมีการเวนในคําวา “ใชคับ” หรือ “ใชคะ” ซึ่งการปฏิบัติน้ีเปน

การทําตามบรรทัดฐานทางสังคมแตขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวาผูถูกสัมภาษณเลือกที่ตอบสนองโดยมีการ

เวนระยะระหวางคําทั้งสอง 

ในบรรทัดที่ 3-5 ผูสัมภาษณกลาวตอไปวา “มีบางเทอมเรียนได 1 กวาๆ (.) ดวย (.) ไป

ทําอะไรน่ี (.) กําลังเฮฮาปารต้ีรึวาอะไร ((วางปากกาเงยหนาข้ึนมอง))” ผูสัมภาษณพยายามนําเรื่อง

การสนทนาในบรรทัดที่ 1 มาเปนประเด็นเพื่อทําลายความนาเช่ือ ประกอบกับทาทางที่แสดงโดยการ

วางปากกาอยางแรงและเงยหนาข้ึนมองผูถูกสัมภาษณเหมือนเปนการทาทาย ซึ่งการถามดังกลาวเปน

ลักษณะคําถามที่ทําลายความนาเช่ือถือ 

ในบรรทัดที่ 6-8 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองตอคําถามทําลายความนาเช่ือถือดวยการกลาว

วา “เออ:: (1.0) ใชคับ (.) คือจริงๆแลว (.) ((สับมือขวา)) ถาตอนสมัยมัธยมกับตอนเรียนมหาลัยน่ี (.) 

ก็คือจะเปนคนละเรื่องกันเลย (.)” ผูถูกสัมภาษณลากเสียงยาวในคําวา “เออ” แสดงใหเห็นถึงการ

ลังเล ประกอบกับการเงียบอีก 1 วินาที แสดงใหเห็นถึงการใชความคิด ตอจากน้ันผูถูกสัมภาษณได

กลาวยอมรับแลวพยายามช้ีแจงวาสมัยที่ตนเรียนมัธยมและสมัยที่ตนเรียนมหาวิทยาลัยน้ันมีความ

แตกตางกันมาก จากการวิเคราะหของผูวิจัย เมื่อผูถูกสัมภาษณถูกต้ังคําถามเพื่อทําลายความนาเช่ือ

โดยการแสดงทาทางทาทายประกอบ ทําใหผูถูกสัมภาษณเกิดความเครียด ความกังวลมากกวาการ

ถามคําถามโดยไมมีทาทางประกอบ 

ในบรรทัดที่ 9-10 ผูสัมภาษณตอบสนองการตอบคําถามของผูถูกสัมภาษณโดยการกลาว

วา “อา ((กอดอก ถอดแวนตาวางบนโตะ เอามือขวาคํ้าคาง))” หลังจากเสร็จสิ้นการพูด ผูสัมภาษณได

ถอดแวนสายตาที่ใสอยู แลววางบนโตะคอนขางแรง แลวเอามือขวาคํ้าคาง 

ผูถูกสัมภาษณเห็นการแสดงทาทางของผูสัมภาษณ จึงรีบใชสิทธ์ิในการพูดทันที และพยายามเรียก

ความนาเช่ือถือกลับคืนมาโดยการกลาววา “เพราะวาตอนเรียนมหาลัยแลวน่ี (.) ((ยกมือซายข้ึน)) คือ 

(.) คือ (.) กลุมเพื่อนที่เคยเรียนอยูดวยกัน (.) ((สับมือขวาบนมือซายระดับใตโตะ)) ที่อะไรอยูดวยกันน่ี 



125 
 

 
 

(.) ((สับมือขวาบนมือซาย)) ปกติแลวเขาจะเรียนมากกวา ((หัวเราะเล็กนอย))” (บรรทัดที่ 11-16) ผู

ถูกสัมภาษณหยุดเงียบ 1/10 วินาที 4 ครั้ง ขณะที่ตอบคําถามผูถูกสัมภาษณงานมีการแสดงทาทาง

โดยการสับมือขวาบนมือซายระดับใตโตะ เพื่อใหเห็นความชัดเจนแกผูอาน ผู วิจัยขอนําเสนอ

ภาพประกอบ ซึ่งภาพเปนภาพจากกลองที่ติดต้ังไวหลังผูถูกสัมภาษณเพื่อสังเกตทาทางที่ไมอาจ

มองเห็นไดจากกลองหลักซึ่งติดต้ังไวดานหนาผูถูกสัมภาษณ ตามภาพที่ 17 

 

 
ภาพที่ 18 ภาพแสดงการสบัมือขวาบนมอืซายระดับใตโตะของผูถูกสัมภาษณ A2 

 

ประเด็นที่ผูวิจัยตองการนํามาวิเคราะหคือการแสดงทาทางของผูถูกสัมภาษณโดยการสบั

มือขวาบนมือซายในระดับใตโตะซึ่งเปนระดับที่ผูสัมภาษณไมสามารถมองเห็นได ภาษากายที่แสดงถึง

ความไมมั่นใจขณะสัมภาษณงาน สามารถบงบอกไดวาคนๆ น้ันมีความประหมา ความเครียด ไมมัน่ใจ

ขณะตอบคําถามหรือไม การแสดงทาทางเชนการแคะน้ิวในระดับใตโตะสามารถบงบอกไดวาคนๆ น้ัน

มีความเครียดขณะตอบคําถาม การโบกมือใดมือหน่ึงระดับตํ่ากวาที่ผูสัมภาษณงานเห็นได แสดงให

เห็นวาคนๆ น้ันมีความไมมั่นใจในการตอบคําถาม (เอกชัย ศรีวิลาศ, 2552) ในงานน้ีผูวิจัยเช่ือวาการ

แสดงทาทางน้ีเน่ืองจากผูถูกสัมภาษณไมมั่นใจวาคําตอบที่ตอบไปดีพอหรือไมเพื่อที่จะเรียกความ

นาเช่ือถือใหกลับมา 

ในบรรทัดที่ 18-21 และ 23-25 ผูถูกสัมภาษณพยายามช้ีแจงเพิ่มเติมหลังจากที่ผู

สัมภาษณตอบสนองการช้ีแจงกอนหนาดวยคําวา “อืม ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่ 16 การช้ีแจง

เพิ่มเติมของผูถูกสัมภาษณดวยการกลาววา “แตพอมาเรียนมหาลัย (.) พอทุกคนไดแยกยาย (.) หรือ

วาไดมีการ (2.0) คือ (.) คือ (.) ((ยกมือซายข้ึนอธิบาย)) ไปเรียนแตละที่ (.) ซึ่งติดตอกันยากไงคับ” ใน

บรรทัดที่ 18-21 และ “เราก็จะไดเจอสังคมกลุมใหม (.) ซึ่ง (2.0) จะดีบาง (.) ไมดีบาง (.) บางทีเราก็ 

ไปกับเพื่อนบาง ((ยกมือซายซอยแลววาง)) อะไรบาง” ในบรรทัดที่ 23-25 

การสนทนาในการช้ีแจงน้ีมีการหยุด 1/10 วินาที 8 ครั้ง การหยุดน้ีสามารถบงบอกไดถึง

ความประหมา อาจเน่ืองมาจากการเงียบของผูสัมภาษณ นอกจากน้ีผูถูกสัมภาษณยังหยุด 2 วินาที 2 
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ครั้ง จากการวิเคราะหของผูวิจัยการเงียบน้ีเปนการเงียบเชิงบวก กลาวคือ ผูถูกสัมภาษณมีการใช

ความคิดเพื่อหาคําตอบและเพื่อใหการสนทนาดําเนินตอไป 

จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณกอนเขารับการสัมภาษณ

งานถึงแนวทางการเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณ ทําใหทราบวาผูถูกสัมภาษณรายน้ีมีการเตรียม

ตัวกอนสัมภาษณงานโดยการทบทวนความรูในการคํานวณกําไร ขาดทุนและตนทุนสินคา เตรียมใน

เรื่องของการศึกษาขอมูลการเดินทางเพื่อไปถึงสถานที่สัมภาษณกอนเวลา การไปกอนเวลาเพื่อธุระ

สวนใหเรียบรอย เดินดูบริเวณรอบๆ บริษัท ดูผลิตภัณฑที่ต้ังโชว (ถามี) เตรียมตัวในเรื่องเครื่องแตง

กายตองสะอาด เสื้อเช้ิตตองสีออน นอกจากน้ีผูถูกสัมภาษณรายน้ียังใหความสําคัญในการจัดแตงทรง

ผม เน่ืองจากผูชายไมควรใสเครื่องประดับไปขณะสัมภาษณงาน และสิ่งที่เปน “จุดขาย” ขณะ

สัมภาษณงานคือรูปลักษณะภายนอก ผูวิจัยเช่ือวาการใหความสําคัญในรูปลักษณะภายนอกทําให

คะแนนในสวนของบุคลิกภาพของผูถูกสัมภาษณรายน้ีได 28 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 ซึ่งเปน

คะแนนที่สูงที่สุด การทบทวนความรูในการคํานวณกําไร ขาดทุนและตนทุน ทําใหผูถูกสัมภาษณได

คะแนนในสวนของความรูและประสบการณ 9 คะแนน จาก 10 คะแนน ผูถูกสัมภาษณทํางานใน

ตําแหนงฝายขายมาโดยตลอดและการเลาถึงประสบการณการทํางานที่ผานมา การประสานงานกับ

สํานักงานใหญ การคุมทีมงานดี ไมเคยมีปญหากับเพื่อนรวมงาน รวมถึงการไดรับความไววางใจจาก

ลูกคา และสามารถยกตัวอยางเหตุการณประกอบการช้ีแจงคําตอบไดเสมอ ทําใหผูสัมภาษณเช่ือวา 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการประสานงานดี รวมถึงมีความเปนผูนํา ซึ่งผูถูกสัมภาษณรายน้ีได

คะแนนรวม 82 คะแนน จาก 100 คะแนน และไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน 

การนําเสนอสินคาตัวอยาง 

ในการสัมภาษณงาน เปนที่ทราบกันวาคงมิไดมีผูที่ผานสูรอบสัมภาษณเพียงคนเดียว ผู

ถูกสัมภาษณทราบดีวามีคูแขงอีกที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณมากกวา มี

ความรูมากกวา ดังน้ันผูถูกสัมภาษณจึงตองพยายามหาแนวทางในการนําเสนอตนเอง เพื่อใหไดรับ

คัดเลือกเขาทํางาน ซึ่งแนวทางมีการสรางความนาเช่ือถือน้ันมีหลากลาย หน่ึงในแนวทางเพื่อสราง

ความนาเช่ือที่คนพบในงานวิจัยน้ี คือการนําเสนอสินคาตัวอยางที่ตนดูแล สินคาตัวอยางที่นํามาเปน

ผลิตภัณฑประเภทเครื่องสําอาง ซึ่งเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกันกับบริษัทที่ตนเขารับการสัมภาษณ

ครั้งน้ี การนําเสนอสินคาตัวอยางน้ีเปนเทคนิคเฉพาะบุคคล จากการบันทึกวีดิทัศนในงานวิจัยน้ีพบวา

มีผูถูกสัมภาษณที่นําเทคนิคน้ีมาใชเพียง 1 ราย จากผูถูกสัมภาษณทั้งหมด 10 ราย 

ตอไปน้ีเปนการยกตัวอยางการสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณพรอม

ภาพประกอบ ตัวอยางน้ีแสดงใหเห็นถึงแนวทางการสรางความนาเช่ือถือโดยอาศัยการนําเสนอสินคา

ตัวอยางประเภทเครื่องสําอางของบริษัทปจจุบันที่ตนทํางานอยู 
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#5.6 [DCASH-Sales Manager-B4-2016-00:11:22] [วีดิทัศน] 

1     ผูสัมภาษณ     ตอนน้ียังทําอยูใชมั้ยเน่ีย ((เปดเอกสารไปมา)) 

2     ผูถูกสมัภาษณ ยังอยูที่เดิมคับ ((พยักหนา)) 

3     ผูสัมภาษณ     ดูแบนน้ีอยูใชมั้ย ((กมเขียนบนกระดาษ)) 

4     ผูถูกสมัภาษณ  คับ ((ผงกศีรษะ)) 

5     ผูสัมภาษณ      ไหนผมขอดูสินคาหนอยสิ ((เงยหนาข้ึน))  

6       ผมคุนๆนะวาเคยเห็น ((วางปากกา)) 

7     ผูถูกสมัภาษณ   ผมหยิบมาไมหมดนะคับพี่ ((เริ่มหยิบสินคาออก 

8     ผูสัมภาษณ      มา)) อืม ((จับดูสินคา)) 

9     ผูถูกสมัภาษณ   น่ีแกะดูไดเลยนะคับ ((หยิบสินคาออกมา)) 

10    ผูสมัภาษณ      ไมเปนไรๆ ((หยิบสินคามาดูทีละช้ิน)) 

11    ผูถูกสมัภาษณ   เพราะวาผม (.) เบิกไวใช ((หยิบสินคาออกมา)) 

12    ผูสมัภาษณ      ออเหรอ ((เพงดูที่ตราสินคา))  

13    ผูถูกสมัภาษณ  คับ อันน้ีเปนตัวแมสเขาเซเวน (.) คับ  

14        ((หยิบสินคามาวางดานหนา)) 

15    ผูสมัภาษณ     อืม::: ((เพงดูสินคา)) 

16    ผูถูกสมัภาษณ   อันน้ีโบวชัว (.) ((หยิบโบวชัวข้ึนมาวาง)) 

 17  คอนขางจะเกานิดหนึ่ง 
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ผูถูกสัมภาษณเดินเขามาใหหองสัมภาษณพรอมถือสินคาที่เตรียมใสไวในถุงกระดาษ ผู

สัมภาษณใหความสนใจโดยการมองในสิ่งที่ผูถูกสัมภาษณเตรียมมาต้ังแตกอนมีการทักทายกัน เมื่อผู

สัมภาษณและผูถูกสัมภาษณทักทายกันเรียบรอย ผูถูกสัมภาษณนําถุงกระดาษที่ใสสินคาตัวอยางวาง

ไวบนโตะผูสัมภาษณ เพื่อความชัดเจนแกผูอาน ผูวิจัยขอนําเสนอภาพขณะที่วางสินคาตามภาพที่ 5.4 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงการวางสินคาตัวอยางของผูถูกสัมภาษณ B4 

ผูสัมภาษณเปดประเด็นการสนทนาโดยการถามวา “ตอนน้ียังทําอยูใชมั้ยเน่ีย ((เปด

เอกสารไปมา))” ในบรรทัดที่ 1 ผูถูกสัมภาษณไดตอบวา “ยังอยูที่เดิมคับ ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่ 

2 การสนทนาต้ังแตเริ่มมีการผลัดเปลี่ยนกันพูดอยางโดยไมมีการหยุด หรือการเงียบ แสดงใหเห็นวา

เปนการสนทนาที่ราบรื่น จากน้ันผูสัมภาษณมุงประเด็นไปที่ผลิตภัณฑที่ผูถูกสัมภาษณเตรียมมา 

ในบรรทัดที่ 5-6 ผูสัมภาษณแสดงความสนใจดูสินคาที่ผูถูกสัมภาษณเตรียมโดยการ

กลาววา “ไหนผมขอดูสินคาหนอยสิ ((เงยหนาข้ึน)) ผมคุนๆนะวาเคยเห็น ((วางปากกา))” การแสดง

ทาทางของผูสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงความสนใจในสินคาที่เตรียมมาโดยการเงยหนาข้ึนจากเอกสารที่

อานอยูกอน แลววางปากกาเพื่อเตรียมหยิบสินคาที่ผูถูกสัมภาษณนําออกจากถุง  

ในบรรทัดที่ 7 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการขอดูสินคาดวยการกลาววา “ผมหยิบมาไม

หมดนะคับพี่ ((เริ่มหยิบสินคาออกมาทีละช้ิน))” เมื่อกลาวเสร็จผูถูกสัมภาษณหยิบสินคาที่นํามา 

ออกมาทีละช้ิน การสนทนาน้ีมีขอสังเกตคือเมื่อผูสัมภาษณขอดูสินคา ผูถูกสัมภาษณควรตอบวา “ได

คับ” หรือ “คับ” ซึ่งการตอบลักษณะน้ีเปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคมเมื่อมีการขอ แตในการ

สนทนาน้ีผูถูกสัมภาษณเลือกตอบวา “ผมหยิบมาไมหมดนะคับพี่” จากการวิเคราะหของผูวิจัยเช่ือวา

การตอบเชนน้ีเพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาตนดูแลสินคาประเภทเครื่องสําอางมาหลากหลาย 

อาจจะสื่อใหเห็นวาตนเหมาะสมกับตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณ เพื่อความชัดเจนมากข้ึน ผูวิจัยขอ

นําเสนอภาพขณะที่ผูถูกสัมภาษณหยิบสินคาออกมาทีละช้ิน และผูสัมภาษณหยิบจับสินคาตัวอยาง

ดวยความสนใจ ตามภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงการหยิบสินคาออกมาทลีะช้ินของผูถูกสัมภาษณ B4 

 

ในบรรทัดที่ 8 ผูสัมภาษณตอบสนองการสนทนากอนหนาวา “อืม ((จับดูสินคา))” เมื่อ

กลาวเสร็จสินผูสัมภาษณมิไดใชสิทธ์ิในการพูดตอ แตผูสัมภาษณเลือกจับสินคามาดูทีละช้ินดวยความ

สนใจ การตอบรับวา “อืม” เปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคมเมื่อมีการบอกกลาว 

ในบรรทัดที่ 9 ผูถูกสัมภาษณกลาวตอไปวา “น่ีแกะดูไดเลยนะคับ ((หยิบสินคาออกมา

อยางตอเน่ือง))” เมื่อกลาวเสร็จผูถูกสัมภาษณยังคงหยิบสินคาออกมาอยางตอเน่ือง ประเด็นในการ

วิเคราะหคือผูถูกสัมภาษณเรียกใชสิทธ์ิในการพูดทันทีที่ผูสัมภาษณพูดเสร็จ เน่ืองจากผูสัมภาษณ

แสดงความสนใจในสินคาที่นํามา จึงพยายามนําเสนอสินคาและแจงผูสัมภาษณวาสามารถเปดสินคาดู

ไดหากตองการ   

ผูสัมภาษณตอบกลับวา “ไมเปนไร” ในบรรทัดที่ 10 หลังจากน้ันผูสัมภาษณไดเพงดูที่

ตราสินคา และถามคําถามเกี่ยวกับสินคาตัวอยางที่ผูถูกสัมภาษณเตรียมมา  

ในบรรทัดที่ 16-17 ผูถูกสัมภาษณเลือกใหสิทธ์ิในการพูดหลังจากที่ผูสัมภาษณตอบรับคํา

บอกกลาวกอนหนาวา “อันน้ีโบวชัว (.) ((หยิบโบวชัวข้ึนมาวาง)) คอนขางจะเกานิดหน่ึง” ผูสัมภาษณ

กลาวพรอมหยิบโบวชัวรสินคาข้ึนมาวาง ผูถูกสัมภาษณรายน้ีใชสิทธ์ิในการพูดทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเพื่อ

แสดงใหเห็นวามีการเตรียมพรอมและมีความรูในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เห็นไดจากบทพูดที่ยกมา เรา

คงปฏิเสธมิไดวาหากมีคนปฏิบัติเชนน้ี เราก็คงมีความเห็นวาบุคคลน้ีตองการไดงาน  

ผูถูกสัมภาษณรายน้ีไดใหขอมูลแกผูวิจัยขณะเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกอนเขา

รับการสัมภาษณงานวาเขามีแนวทางในการเตรียมตัวโดยการศึกษาประวัติบริษัทและประวัติผู

สัมภาษณงานวาเรียนจบอะไรมา เคยทํางานบริษัทใดมาบาง ผูถูกสัมภาษณกลาววา “รูเขารูเรา รบ

รอยครั้งชนะรอยครั้ง” รวมถึงการทบทวนความรูดานการขายและวิธีบริหารคนเน่ืองจากตนน้ันไมมี

ประสบการณในการบริหารคนมากอน ในการสัมภาษณเชิงลึกผูถูกสัมภาษณมิไดกลาวถึงการเตรียม

สินคาตัวอยางเพื่อนําเสนอ แตในวันสัมภาษณงานจริงผูถูกสัมภาษณรายน้ีไดเตรียมมา  
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ผูสัมภาษณรายน้ีไดคะแนนจากผลการสัมภาษณ 70 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งไม

ผานเกณฑการคัดเลือก คะแนนที่โดดเดนที่สุดคือคะแนนในสวนของบุคลิกภาพ ซึ่งได 26 คะแนนจาก 

30 คะแนน จากการวิเคราะหของผูวิจัยเช่ือวาการนําเสนอสินคาตัวอยางชวยเสริมใหผูถูกสัมภาษณ

รายน้ีมีบุคลิกภาพของพนักงานในระดับปฏิบัติการของฝายขาย คะแนนที่ไดตํ่าคือคะแนนสวนของ

ความเปนผูนําและทักษะในการประสานงาน ซึ่งได 14 คะแนน จาก 20 คะแนน อาจเน่ืองมาจากการ

พฤติกรรมการเสนอขายสินคา ซึ่งผิดจากวัตถุประสงคในการสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝาย

ขาย ไมใชพนักงานขาย การนําเสนอขายสินคาตัวอยางทําใหดูเหมือนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

ตําแหนงพนักงานขายมากกวา มิใชระดับผูจัดการ จากการสนทนาระหวางการสัมภาษณน้ีมีการหยุด 

การเงียบ ตอบไมตรงคําถามบอยครั้ง จึงสงผลใหคะแนนในสวนการประสานงานนอยกวาที่ควรเปน 

คะแนนในสวนของความรูและประสบการณได 8 คะแนนจาก 10 คะแนน ผูวิจัยเช่ือวามาจากการ

เตรียมตัวในประวัติบริษัท ประวัติผูสัมภาษณและการทบทวนความรูดานการขายที่ไดใหขอมูลไวกอน

หนา และคะแนนในสวนสุดทายคือทักษะการสื่อสาร ซึ่งได 8 คะแนนจาก 10 คะแนน อาจ

เน่ืองมาจากสาเหตุเดียวกันกับการไดคะแนนในสวนการประสานงานนอย  

ในการสัมภาษณงานความมั่นใจเปนสิ่งที่ดี แตบางครั้งความมั่นใจที่มีมากจนเกินไปอาจ

ทําใหตนเองดูแย โดยเฉพาะอยางย่ิงในการสัมภาษณงาน ผูสัมภาษณควรมีความมั่นใจในการตอบ

คําถามประกอบกับความรูและประสบการณ จะชวยใหการตอบคําถามน้ันๆดูมีความนาเช่ือถือแตหาก

การตอบคําถามมีเพียงความมั่นใจแตขาดองคความรูและประสบการณแลว ความมั่นใจน้ันอาจสงผล

ทําใหตนเองดูไมมีความนาเช่ือถือและทําใหไมไดรับการคัดเลือก 

การถามคําถามกลับ 

ในบริบทการสัมภาษณงานผูที่เปนฝายกําหนดประเด็นในการต้ังคําถามมักเปนผู

สัมภาษณ นอกจากวาผูสัมภาษณงานจะเปดโอกาสใหถามคําถาม เทคนิคในการสรางความประทับใจ

และสรางความนาเช่ือถือเพื่อใหไดรับการคัดเลือกของผูถูกสมัภาษณแตละรายมีความแตกตางกัน จาก

การดูวิดีทัศนที่บันทึกซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบผูวิจัยพบวาหน่ึงในเทคนิคในการสรางความนาเช่ือถือคือ

การถามคําถามกลับ  การถามคําถามกลับอาจมสีาเหตุมาจากการไมไดเตรียมตัว ทําใหตอบคําถามผู

สัมภาษณไมได จึงใชเทคนิคถามคําถามกลบัเพื่อกลบเกลื่อน อาจเพื่อพยายามแสดงใหผูสมัภาษณเห็น

วาตนเปนคนที่มีวิสัยทัศน หรืออาจเพือ่พยายามรกัษาสมดุลทางอํานาจบางอยางผานการสื่อสารขณะ

สัมภาษณงาน  

 ตอไปน้ีเปนการยกตัวอยางการสนทนาระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณที่แสดง

ใหเห็นถึงการใชเทคนิคการถามคําถามกลับเพื่อสรางความนาเช่ือถือ พรอมรปูภาพประกอบเพื่อความ

ชัดเจน 
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#5.7 [DCASH-Sales Manager-C1-2016-00:10:23] [วีดิทัศน] 

 

1    ผูสมัภาษณ          พี่มีชอปทีเ่ซ็นทรลัพระรามเกา 

2                ((ยกมือขวากวักตามจังหวะการพูดคุย)) 

3      เซ็นทรัลหาดใหญ (.) เซ็นทรลัขอนแกน (.) ม ี

4     ประมาณสิบกวาที่ตอนน้ี ((มอืขวาจับแวน))   

5    ผูถูกสัมภาษณ   คับ ((พยักหนาหน่ึงครั้ง)) 

6    ผูสมัภาษณ   ก็มีขายๆ (.) คลายๆ (.) กับของคารมารทน่ัน (.)  

7   แหละ เออ (.) อันน้ี (.) สนใจมั้ยตัวน้ี (.)   

8     เครื่องสําอาง (.) หรือเบื่อแลว ((ถือแวนตา)) 

9    ผูถูกสัมภาษณ      มันตอง (.) ตองมาดูกันพี่ (.) มันตองมาคุยกัน  

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

11                  ศีรษะ)) เครือ่งสําอางเน่ีย (.) ((ผงกศีรษะ)) ต้ังธง  

12               มันไวยังไง (.) ((ผงกศีรษะ)) พี่วางแผนกันมาไว  

13     เบื้องตนยังไง ((ผงกศีรษะ)) 

14    ผูสมัภาษณ   อืม ((พยักหนา)) 

15    ผูถูกสมัภาษณ     อีก 3 ปพี่จะเอาอะไรกับมันบาง (.) ((พยักหนา)) 

16    ผูสมัภาษณ   อืม ((พยักหนา)) 

17    ผูถูกสมัภาษณ     แลวดูวาสิ่งที่พีห่วัง (.) วาผมทําใหไดรเึปลา  

18     ((ผงกศีรษะ)) 

19    ผูสมัภาษณ   คือจริงๆแลว (.) ((ผงกศีรษะ)) ของพีก่็มาโมเดล 
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20    คลายคลายกับคารมารทน่ันแหละ(.)  เพราะพี่ก็  

21   มี ขายในตลาด (.) ((วนศีรษะเปนวงกลม)) ม ี

22   ช็อปของตัวเองดวยสวนหน่ึง (.) ((เอียงศีรษะ  

23   และผงก)) ขณะเดียวกันพี่ก็ขายในทีที (.)  

24    ผูถูกสมัภาษณ   คับ ((ผงกศีรษะ)) 

25    ผูสมัภาษณ   ขายในเอ็มทีดวย (.) ((ผงกศีรษะ)) ก็ทําหมด (.)  

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

27   โทรศัพทมือถือจากขวาไปซาย)) ยังไมไดทําเปน 

28   แฟรนไชน (.) ((ผงกศีรษะ)) คือพี่บริหารดวยเด็ก 

29   ของพี่เอง (.) ทีมของพีเ่อง (.) ทําเองทั้งหมด  

30   ((ผงกศีรษะ)) 

31    ผูถูกสมัภาษณ   คับ ((ผงกศีรษะ)) 

32    ผูสมัภาษณ   พี่ไมคลายคารมารท (.) ((แบมอืทั้งสองขางต้ัง 

33     ขนานกับโตะ)) ไมใช cosmetic พี่ ((มือขวาสาย 

34     ตามจังหวะการพูด)) เพราะพีจ่ะออกทาง hair  

35     ออกทาง skin care (.)  แลวก็ทางเมคอพั 

36     ในเวลาเดียวกัน ((มือสองขางจับที่แวนตา)) ก็คือ  

37     line ของการทํา (.) ก็คือจะไปใน direction  

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

39     ขวาข้ึนช้ีน้ิวในระดับตํ่า)) 
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การสนทนาน้ีเปนการพูดคุยในเรื่องจํานวนสาขาที่บริษัทไปเปดเพื่อจัดจําหนายสินคา

ประเภทเครื่องสําอาง ผูสัมภาษณยกตัวอยางแกผูถูกสัมภาษณวาทางบริษัทมีเปดสาขาที่ เซ็นทรัล

พระรามเกา เซ็นทรัลหาดใหญ เซ็นทรัลขอนแกน และอีกสิบกวาสาขา ในบรรทัดที่ 1-4 จากน้ันผู

สัมภาษณไดอธิบายเพิ่มเติมวาสินคาที่จัดจําหนายคลายกับสินคาของบริษัทที่ผูถูกสัมภาษณทํางานอยู

ปจจุบัน และผูสัมภาษณไดถามวาผูถูกสัมภาษณยังสนใจขายสินคาประเภทเครื่องสําอางอยูหรือไม 

ในบรรทัดที่  9-13 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองดวยการสนทนากอนหนาดวยกลาววา “มัน

ตอง (.) ตองมาดูกันพี่ (.) มันตองมาคุยกันกอนพี่ (.) ((ผงกศีรษะ))  ในมุมของพี่ (.) ((ผงกศีรษะ)) 

เครื่องสําอางเน่ีย (.) ((ผงกศีรษะ)) พี่ต้ังธงมันไวยังไง (.) ((ผงกศีรษะ))  พี่วางแผนกันมาไวเบื้องตนยังไง 

((ผงกศีรษะ))” ขณะที่พูดผูถูกสัมภาษณผงกศีรษะเปนระยะๆ มือทั้งสองขางวางบนตักตนเอง 

ขอสังเกตในการสนทนาน้ีคือการตอบคําถามของผูถูกสัมภาษณ โดยปกติเมื่อมีคนถามเราวายังอยาก

ขายสินคาประเภทเครื่องสําอางอยูหรือไม เราคงตอบไปวาในสํานองวา อยากขายอยูหรือไมอยากขาย

แลว ซึ่งการตอบในลักษณะน้ีเปนการตอบคําถามที่เปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคมเมื่อมีการถาม แต

ในการสนทนาน้ีผูถูกสัมภาษณเลือกที่จะถามกลับ ซึ่งเน้ือหาการตอบไมเกี่ยวของกับการถามของผู

สัมภาษณเลย ผูถูกสัมภาษณรายน้ีเลี่ยง (evasive) การตอบคําถามโดยการถามคําถามกลับ  

เมื่อผูสัมภาษณมีการตอบสนองโดยการกลาววา “อืม ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่ 14 

พรอมการพยักหนาหน่ึงครั้ง ผูถูกสัมภาษณใชสิทธ์ิในการพูดตอทันทีโดยกลาววา “อีก 3 ปพี่จะเอา

อะไรกับมันบาง (.) ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่ 15 ผูถูกสัมภาษณถามคําถามกลับอยางตอเน่ือง 

จากน้ันผูสัมภาษณตอบสนองดวยการกลาววา “อืม ((พยักหนา))” ในบรรทัดที่  16 พรอมพยักหนา ผู

ถูกสัมภาษณกลาวตอวา “แลวดูวาสิ่งที่พี่หวัง (.) วาผมทําใหไดรึเปลา”  

การถามกลับของผูถูกสัมภาษณในการสนทนาน้ีเริ่มจากบรรทัดที่ 9-13, 15 และ สิ้นสุดที่

บรรทัดที่ 17 จากการศึกษาวีดิทัศนหลายรอบในกรณีศึกษาน้ี ผูวิจัยพบวาเกือบทุกครั้งที่ผูสัมภาษณ

ถามคําถามในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณรายน้ีมีการถามคําถามกลับเกือบทุกครั้ง จาก

การวิเคราะหของผูวิจัยเช่ือวาการทําเชนน้ีเพื่อเปนเลี่ยงการตอบคําถาม เน่ืองจากผูถูกสัมภาษณไม

แนใจวาคําตอบทีต่อบไปจะถูกหรือผิด หรืออาจจะเพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาเปนคนมองการณ

ไกล มีวิสัยทัศน กอนการตอบคําถามใดคําถามหน่ึงจําเปนตองมีขอมูลที่เพียงพอตอการตอบคําถาม  

ผูสัมภาษณตอบสนองคําถามที่ผูถูกสัมภาษณถามกลับโดยการอธิบายถึงความคลายคลึง

ในผลิตภัณฑและชองทางจัดจําหนายของบริษัทผูสัมภาษณและบริษัทที่ผูถูกสัมภาษณทํางานอยู  

ในบรรทัดที่ 32-39 ผูสัมภาษณอธิบายตอไปวา “พี่ไมคลายคารมารท (.) ((แบมือทั้งสอง

ขางต้ังขนานกับโตะ)) ไมใช cosmetic พี่ ((มือขวาสายตามจังหวะการพูด)) เพราะพี่จะออกทาง hair 

ออกทาง skin care (.)  แลวก็ทางเมคอัพในเวลาเดียวกัน ((มือสองขางจับที่แวนตา)) ก็คือ line ของ

การทํา (.) ก็คือจะไปใน direction คลายคลายกับโอพี (.) อืม (.) ยูมองยังไง ((ยกมือขวาข้ึนช้ีน้ิวใน
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ระดับตํ่า))” ผูสัมภาษณใชสิทธ์ิในการพูดทันทีหลังจากที่ไดรับการตอบสนองจากผูถูกสัมภาษณโดย

การกลาววา “คับ ((ผงกศีรษะ)” ในบรรทัดที่ 31 ขณะที่พูดผูสัมภาษณแสดงทาทางโดยการแบมือทั้ง

สองขางลอยขนานกับโตะ ผูวิจัยขอนําเสนอภาพประกอบเพื่อความชัดเจนในอิริยาบถของผูสัมภาษณ 

ตามภาพที่ 20 

 
 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงทาทางการแบมือทั้งสองขางลอยขนานโตะของผูสัมภาษณ 

 

จากเน้ือหาในการสนทนาเห็นไดวามีความขัดแยงกับสิ่งที่ไดพูดไปกอนหนาในบรรทัดที่ 

19-23 วาบริษัทผูสัมภาษณมีผลิตภัณฑคลายกันกับผลิตภัณฑที่ผูถูกสัมภาษณทํางานอยู แตตอมาใน

บรรทัดที่ 32-39 ผูสัมภาษณกลาววาบริษัทตนไมคลายบริษัทที่ผูถูกสัมภาษณทํางานอยู และถาม

คําถามผูถูกสัมภาษณกลับ 

ในการสนทนาโดยปกติ ผูที่ถูกถามเปนฝายถูกกระทํา (passive) มีอํานาจนอยกวาผูถาม

ซึ่งเปนฝายกระทํา (active) เมื่อผูสัมภาษณรูสึกวาตนเปนฝายถูกกระทําโดยการถามของผูถูก

สัมภาษณ สิ่งที่ผูสัมภาษณทําไดคือการดึงการสนทนากลับมา (take floor) ใหตนสามารถควบคุมได 

เพื่อรักษาสมดุล (balance) บางอยาง โดยผานกลไกการผลัดกันพูด (turn taking) 

จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณรายน้ีกอนที่จะเขารับการสัมภาษณงาน

จริงถึงแนวทางการเตรียมตัวเพื่อสรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงาน ทําใหผูวิจัยทราบวาผูถูก

สัมภาษณรายน้ีมิไดกลาวถึงการเตรียมตัวในเรื่องใดชัดเจน เน่ืองจากเมื่อผูสัมภาษณถามถึงแนวทาง

การเตรียมตัวกอนสัมภาษณงานผูถูกสัมภาษณไดถามคําถามผูวิจัยกลับในเรื่องของบริษัทที่กําลังเขา

รับการสัมภาษณ ช่ือผูสัมภาษณงาน แตผูถูกสัมภาษณรายน้ีไดกลาววา “ผมมั่นใจวาเรื่องความรูการ

ขายในธุรกิจเน่ียผม strong อยูที่วา direction ของผมกับพี่เคาจะไปทางเดียวกันรึปาว” ขอความน้ี

มาจากการบันทึกเสียง แสดงให เห็นถึงความมั่นใจในตนเองถึงความรูดานการขายในธุรกิจ

เครื่องสําอาง สงผลใหคะแนนในสวนของความรูและประสบการณได 9 คะแนนจาก 10 คะแนน 

คะแนนที่ไดตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผูถูกสัมภาษณทั้งหมด คือ คะแนนในสวนของบุคลิกภาพ ซึ่งได 
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24 คะแนนจาก 30 คะแนน ขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณถึงคะแนนในสวน

น้ีทําใหทราบวาการพิจารณาน้ีประเมินจากเกณฑบุคลิกภาพฝายขายและคะแนนที่ไดมาจากการ

ประเมินขณะสัมภาษณงาน คะแนนรวมของผูถูกสัมภาษณรายน้ีคือ 69 คะแนนจาก 100 คะแนน 

เปนคะแนนที่ตํ่ากวาเกณฑทําใหไมไดรับคัดเลือกเขาทํางาน 

การชื่นชมผลิตภัณฑของบริษัท 

ในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันปฏิเสธมิไดวาในหลายๆ องคการใช “ยอดขาย” เปน

มาตรฐานในการวัดความสําเร็จขององคการ การที่บริษัทจะมียอดขายดีไดน้ันจําเปนตองอาศัยฝาย

ขาย ย่ิงเปนธุรกิจความสวยความงามดวยแลว พนักงานขายจําเปนตองมีความรูในผลิตภัณฑของ

บริษัท รวมถึงมีความศรัทธาในผลิตภัณฑวาเปนผลิตภัณฑที่ดีจึงจะสามารถถายทอดคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑแกลูกคาได การสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายในงานวิจัยน้ี พบวาอีกเทคนิคที่ผู

ถูกสัมภาษณใชเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนขณะสัมภาษณงาน คือ การช่ืนชมผลิตภัณฑของ

บริษัท การช่ืนชมน้ีอาจมีเพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาตนมีความศรัทธาในผลิตภัณฑของบริษัท หรือ

อาจเพื่อตองการสรางความประทับใจในการสัมภาษณงานเทาน้ัน 

ตอไปน้ีเปนการยกตัวอยางการสนทนาที่แสดงถึงการกลาวช่ืนชมผลิตภัณฑของบริษัท

ระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณงาน พรอมยกตัวอยางภาพประกอบการสนทนาเพื่อความ

ชัดเจน 

 

#5.3 [DCASH-Sales Manager-B1-2016-00:41:25] [วีดิทัศน] 

 

1     ผูสัมภาษณ         ((เปดดูเอกสาร)) B1 ชอบเครื่องสําอางมั้ย 

2     ผูถูกสัมภาษณ     ชอบคะ (.) อันน้ีชอบมาก::: ((กํามือขวาไวระดับ 

3     คอ)) 

4     ผูสัมภาษณ         แลวตอนน้ีใชของอะไรอยู ((กมหนาเปดเอกสาร)) 

5     ผูถูกสัมภาษณ     B1ใชหลายแบรนด:: B1ใชของ Life Ford  

6     กอน  (.) 

7     ผูสัมภาษณ         Life Ford ใชตัวไหน 

8     ผูถูกสัมภาษณ     เออ (.) eye shadow ((ยกตัวไปมาหนาหลัง))  
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9     เอามาเขียนค้ิว-((ยกมือซาย 

10               ข้ึนมาทําทาเขียนค้ิว)) 

11     ผูสัมภาษณ        เขียนค้ิวไดดวยเหรอ ((เงยหนาข้ึน)) 

12   ผูถูกสัมภาษณ     เขียนค้ิวได (.) B1ก็ไปหาซื้อแปรง  

13     ((ยกมือทั้งสองขางข้ึนทําทาเขียน)) ที่มัน 

14               เขียนค้ิวได (.) ที่มันแข็งๆสีสวยดวยคะราคา 

15     ไมแพง 

16    ผูสัมภาษณ       เออเฮอะ (.) ดีมาก (.) ไปซื้อมาใชอีก (.)  

17     ((เปดเอกสาร)) กรีดมั้ย ((ช้ีที่ตา))  

18               ปกติกรีดตามั้ย 

19    ผูถูกสัมภาษณ    กรีดคะ ((ช้ีที่ตาตนเอง)) 

20        แลวก็ (.) มีแอบใชตัวยายอม ((เอามือมาจับ 

21     ศีรษะ)) 

22    ผูสัมภาษณ       แอบใช (.) ((หัวเราะ)) อยากลองใชมั้ย 

23    ผูถูกสัมภาษณ    แตจริงๆ (.) แลวสีผม (.) มันก็เปน (.) มันสีสวย 

24     นะน่ี (.) ก็มาลอง (.) ราคาไมแพงมีคุณภาพดวย 

 

การสนทนาน้ีเปนการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความชอบในผลิตภัณฑความสวยความงาม 

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ผูถูกสัมภาษณใช การสนทนาน้ีเปนการสนทนาเพื่อทดสอบความรูเรื่อง

เครื่องสําอางและความชอบสวนตัวเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามของผูถูกสัมภาษณ  

ผูสัมภาษณเริ่มการถามดวยการกลาววา “((เปดดูเอกสาร)) B1 ชอบเครื่องสําอางมั้ย” 

กอนกลาวผูสัมภาษณเปดเอกสารไปมา ในบรรทัดที่ 2-3 ผูถูกสัมภาษณตอบสนองการถามของผู

สัมภาษณดวยการกลาววา “ชอบคะ (.) อันน้ีชอบมาก::: ((กํามือขวาไวระดับคอ))” ผูถูกสัมภาษณลาก
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เสียงยาวที่คําวา “มาก” เพื่อยืนยันคําวา “ชอบคะ” ที่กลาวกอนหนา หลังจากน้ันเปนการพูดคุยกัน

ถึงย่ีหอเครื่องสําอางที่ใช และผูถูกสัมภาษณแจงผูสัมภาษณวาตนใชผลิตภัณฑ Life Ford ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑของทางบริษัท และผูสัมภาษณถามตอวาใชผลิตภัณฑใดของทางบริษัท 

ประเด็นที่นํามาวิเคราะหคือ ในบรรทัดที่ 6-8 ผูถูกสัมภาษณ ที่ผูถูกสัมภาษณกลาวา 

“เออ (.) eye shadow  ((ยกตัวไปมาหนาหลัง)) เอามาเขียนค้ิว ((ยกมือซายข้ึนมาทําทาเขียนค้ิว))” 

(ในบรรทัดที่ 8-10) เพื่อความชัดเจนในอิริยาบถของผูถูกสัมภาษณ ผูวิจัยขอนําเสนอภาพประกอบ

ขณะทีผู่ถูกสัมภาษณทําทาเขียนค้ิว ตามภาพที่ 21 

 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพแสดงทาทางเขียนค้ิวของผูถูกสัมภาษณ B1 

 

ทันที่ผูถูกสัมภาษณพูดคําวา “เขียนค้ิว” เสร็จสิ้น การสนทนาไดถูกตัดบทโดยผู

สัมภาษณ ในบรรทัดที่ 11 ผูสัมภาษณถามตอทันทีวา “เขียนค้ิวไดดวยเหรอ ((เงยหนาข้ึน))” ผู

สัมภาษณตัดบทการสนทนากอนหนาดวยการถาม การตัดบทผูพูดดวยการถามแสดงใหเห็นวาผู

สัมภาษณเกิดความสงสัยในการสนทนากอนหนา 

ในบรรทัดที่ 12-15 ผูถูกสัมภาษณกลาววา “เขียนค้ิวได (.) B1ก็ไปหาซื้อแปรง ((ยกมือ

ทั้งสองขางข้ึนทําทาเขียน)) ที่มันเขียนค้ิวได (.) ที่มันแข็งๆสีสวยดวยคะราคาไมแพง” ผูถูกสัมภาษณ

อธิบายวิธีการเขียนของตนพรอมทําทาทางเขียนค้ิวอีกครั้ง การกลาวชมปรากฏข้ึนในการสนทนา

บรรทัดที่ 14-15 วา “สีสวยดวยคะราคาไมแพง” ผูถูกสัมภาษณรายน้ีพยายามแสดงใหเห็นแตแรก

แลววาตนน้ันชอบเรื่องสวยๆ งามๆชอบเครื่องสําอาง และใชผลิตภัณฑของบริษัท การกลาวชมน้ีอาจ

เกินข้ึนกอนถาผูสัมภาษณไมตัดบทพูดดวยการถาม 

ผูสัมภาษณถามตอไปวา “ปกติกรีดตามั้ย” ในบรรทัดที่ 18 หลังจากน้ันผูถูกสัมภาษณ

ตอบวา “กรีดคะ ((ช้ีที่ตาตนเอง)) แลวก็ (.) มีแอบใชตัวยายอม ((เอามือมาจับศีรษะ))” (ในบรรทัดที่ 

19-21) ประเด็นที่นํามาวิเคราะหคือการตอบคําถามที่เบี่ยงเบนประเด็น ถามีคนถามเราเชนน้ี เราคง
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ตอบในลักษณะที่วากรีดตาหรือไมกรีดตา ใชย่ีหอใดกรีด แตในการสนทนาน้ีผูถูกสัมภาษณเลือกตอบ

วาตนเองกรีดตาและตามใชผลิตภัณฑยายอมผมของบริษัท  ผูวิจัยเช่ือวาการตอบวาตนใชผลิตภัณฑ

ยายอมผมของบริษัทดวยอาจเพื่อปองกันการถามจากผูสัมภาษณวาใชที่กรีดตาย่ีหอใด หรืออาจเพื่อ

เปนการพยายามแสดงใหเห็นวาตนมีความสนใจในผลิตภัณฑบริษัท 

ในบรรทัดที่ 23-24 ผูถูกสัมภาษณกลาววา “แตจริงๆ (.) แลวสีผม (.) มันก็เปน (.) มันสี

สวยนะน่ี (.) ก็มาลอง (.) ราคาไมแพงมีคุณภาพดวย” ผูถูกสัมภาษณมีการกลาวช่ืนชมผลิตภัณฑของ

ทางบริษัทอีกครั้งดวยการกลาวในลักษณะที่วาผลิตภัณฑของบริษัทมีสีสวย มีคุณภาพ ราคาไมแพง 

จากการวิเคราะหของผูวิจัย การกลาวช่ืนชมน้ีอาจะเพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาตนน้ันรูจักสินคา

ของบริษัท มีการทดลองใชจริงและตนมีความรูในผลิตภัณฑความสวยความงามซึ่งเปนสิ่งที่ดีตอ

ตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณงาน หรืออาจเพื่อเปนการเอาใจผูสัมภาษณ  

ผูถูกสัมภาษณรายน้ีไดใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกถึงแนวทางการเตรียมตัวกอนเขา

รับการสัมภาษณวา ไดมีการเตรียมขอมูลในเรื่องของการเดินทางโดยศึกษาเสนทางการเดินทาง และ

คํานวณเวลาเพื่อใหไปถึงสถานที่สัมภาษณงานกอนเวลานัดจริง การเตรียมในเรื่องของเอกสารสวนตัว 

เชน เอกสารประวัติการทํางาน บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ใบแสดงผลการศึกษา เปนตน 

การเตรียมแนวคําตอบในคําถามที่มักถูกถามเวลาไปสัมภาษณงาน เชน สาเหตุของการลาออกจากงาน

ในแตละที่ เตรียมคําตอบในสวนที่คิดวาเปนจุดออนของตนเอง เชน เรื่องของการเรียนจบมาไมตรง

สาย เปนตน การทบทวนประวัติตนเองเน่ืองจากบางครั้งไมสามารถจดจําปทีลาออกจากงานได ผูถูก

สัมภาษณรายน้ีไดคะแนนรวม 77 คะแนน จาก 100 คะแนน ขาดอีก 3 คะแนนจึงจะผานเกณฑการ

คัดเลือก คะแนนที่โดดเดนคือคะแนนในสวนของบุคลิกภาพ ซึ่งได 27 คะแนนจาก 30 คะแนน อาจ

เน่ืองมาจากประสบการณที่ผานมา เพราะผูถูกสัมภาษณรายน้ีทํางานในธุรกิจเครื่องสําอางมาโดย

ตลอด ผูถูกสัมภาษณจําเปนตองแตงตัวสุภาพ เรียบรอยเสมอ เน่ืองจากตองพบลูกคาทุกวัน คะแนน

ในสวนของ ความรูและประสบการณ ทักษะการสื่อสาร ความเปนผูนํา ทักษะการประสานงาน อยูใน

เกณฑที่ดีแตมิไดโดดเดน ผูวิจัยจงึมิไดนําประเด็นดังกลาวมาวิเคราะห 

 

สรุปเทคนิคท่ีผูถูกสัมภาษณเลือกใชและผานการสัมภาษณ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาเทคนิคในการสรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงาน

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 การทําใหตนกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อ

ถูกถามคําถามทําลายความนาเช่ือถือ การนําเสนอสินคาตัวอยาง การถามคําถามกลับ และการช่ืนชม

ผลิตภัณฑของบริษัท ผูวิจัยแจงรายละเอียดจํานวนครั้งที่ผูถูกสัมภาษณใชแตละราย โดยเรียงจากผูถูก

สัมภาษณ A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 และ C4 ตามลําดับพรอมการพรรณนาในสวนที่เปน

ประเด็น และสรุปเทคนิคของผูที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานเพื่องายตอการทําความเขาใจ ผูวิจัยขอ

นําเสนอเปนตารางดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนครั้งของเทคนิคที่ผูถูกสัมภาษณทั้ง 10 รายใช 

 

เทคนคิที่ใช 
จํานวนคร้ังของเทคนิคที่ใชของผูถูกสัมภาษณ 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

1 การใชชุดเหตุผล 3 ประการ 11 13 3 0 4 1 2 0 0 0 

2 การทําใหตนกลับมามีความนาเชื่อถือเมื่อ

ถูกถามคําถามทาํลายความนาเชื่อถือ 
3 2 1 0 1 1 2 0 0 0 

3 การนําเสนอสินคาตัวอยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

4 การถามคําถามกลับ  0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 

5 การชื่นชมผลิตภัณฑบริษัท 1 1 3 1 0 2 0 0 0 1 

 

ผูวิจัยขออธิบายตารางที่นําเสนอ ดังน้ี เทคนิคแรกคือเทคนิคการใชเหตุผล 3 ประการ ผู

ถูกสัมภาษณ A1 ใช 11 ครั้ง เทคนิคน้ีถูกใชในชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน ผูถูก

สัมภาษณ A2 ใชเทคนิคน้ี 13 ครั้ง ถูกใชในชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน ผูถูก

สัมภาษณ B1 ใชเทคนิคน้ี 3 ครั้ง ถูกใชในชวงเลาประสบการณ ผูถูกสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณ B3 ใช

เทคนิคน้ี 4  ครั้ง ในชวงเลาประสบการณและชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ B4 ใชเทคนิคน้ี 

1 ครั้งในชวงเลาประสบการณ ผูถูกสัมภาษณ C1 ใชเทคนิคน้ี 2 ครั้ง ในชวงทดสอบและประเมิน  

เทคนิคที่สองคือคือเทคนิคการทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามคําถาม

ทําลายความนาเช่ือถือ เทคนิคน้ีถูกใชบอยที่สุดในผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางาน ผูถูก

สัมภาษณ A1 ใชเทคนิค 3 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ A2 ใชเทคนิคน้ี 2 ครั้ง

ในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ B3 ใช เทคนิคน้ี 1 ครั้ง ชวงทดสอบและประเมิน ผูถูก

สัมภาษณ B4 ใชเทคนิคน้ี 1 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ C1 ใชเทคนิคน้ี 2 ครั้ง

ชวงทดสอบและประเมิน  

เทคนิคที่สามคือเทคนิคการนําเสนอสินคาตัวอยาง เทคนิคน้ีเปนเทคนิคที่ปรากฏในผูถูก

สัมภาษณ B4 เพียงรายเดียว โดยเทคนิคน้ีถูกนํามาใชในชวงเปดการสนทนา  
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เทคนิคที่สี่คือเทคนิคการถามคําถามกลับ เทคนิคน้ีปรากฏในผูถูกสัมภาษณ C1 โดย

เทคนิคน้ีถูกนํามาใชในชวงเลาประสบการณ ชวงทดสอบและประเมิน และชวงปดการสนทนา 

เทคนิคสุดทายคือเทคนิคการช่ืนชมผลิตภัณฑของบริษัท เทคนิคน้ีถูกใชในผูถูกสัมภาษณ 

A1 และ A2 ในชวงละทดสอบและประเมินจํานวน 1 ครั้ง ผูถูกสัมภาษณ B1 นําเทคนิคน้ีมาใชจํานวน 

3 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ B2 นําเทคนิคน้ีมาใช 1 ครั้งในชวงทดสอบและ

ประเมิน ผูถูกสัมภาษณ B4 นําเทคนิคน้ีมาใชจํานวน 2 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน ผูถูกสัมภาษณ 

C4 นําเทคนิคน้ีมาใช 1 ครั้งในชวงทดสอบและประเมิน 

จากที่ไดอธิบายขางตน แสดงใหเห็นวาเทคนิคทางการสื่อสารที่คนพบถูกใชโดยผูถูก

สัมภาษณในชวงทดสอบและประเมินเปนสวนใหญ จากการวิเคราะหของผูวิจัยเช่ือวาการใชเทคนิค

ในชวงน้ีเน่ืองจากผู ถูกสัมภาษณตองการสรางความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามคําถามทดสอบจากผู

สัมภาษณงาน และจากตารางที่นําเสนอขางตน แสดงใหเห็นวาเทคนิคทางการสื่อสารที่กลุมผูถูก

สัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานใชมากที่สุดคือ การใชชุดของเหตุผล 3 ประการ และ การทําให

ตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามคําถามทําลายความนาเช่ือ เทคนิคทั้ง 2 น้ีมีการใชบางในผู

ถูกสัมภาษณบางราย แตอาจจะไมมากพอในการสรางความนาเช่ือถือ ดังน้ันผูวิจัยขอสรุปเทคนิค

ทางการสื่อสารของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานในงานวิจัยมี 2 เทคนิค ไดแก การใชชุด

ของเหตุผล 3 ประการ และ การทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามคําถามทําลายความ

นาเช่ือ 
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บทท่ี 6 

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในบทน้ีเปนการสรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะที่ไดรับจากงานวิจัย จาก

วัตถุประสงคงานวิจัยสองขอ ขอแรกคือเพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา วิธีการสนทนา การต้ังคําถาม 

ตลอดจนการยุติบทสนทนาระหวางการสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณงานและผูสัมภาษณ ขอที่สอง

คือเพื่อศึกษากระบวนการสรางความนาเช่ือของผูถูกสัมภาษณงานที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานใน

ตําแหนงผูจัดการฝายขายและเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมตัวเพื่อสรางความนาเช่ือถือของผูที่จะถูก

สัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายกอนเขารับการสัมภาษณงานจริงกับผูสัมภาษณ  

งานวิจัยน้ีใชผูใหขอมูลหลักจํานวน 10 ราย ซึ่งผูใหขอมูลน้ีไดมาจากผูสมัครที่ย่ืนใบ

สมัครเขามาในตําแหนงผูจัดการฝายขายจํานวน 56 ราย มีผูที่ไดรับคัดเลือกเพื่อเขาสูรอบการ

สัมภาษณจํานวน 12 ราย และในวันสัมภาษณงานจริงมีผูมาเขารับการสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 10 

ราย  

เหตุผลหลักที่งานวิจัยน้ีเปน “การจัดการ” ซึ่งเปนหัวใจของหลักสูตรเพราะงานวิจัยน้ี

ประยุกตใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเปนวิธีวิทยาหลัก ซึ่งใหความสําคัญในการวิเคราะหการ

ผลัดเปลี่ยนการพูด 

การผลัดเปลี่ยนการพูดของมนุษยตองเกิดข้ึนอยางเปนระเบียบ หากเกิดข้ึนโดยไมมีการ

จัดการหรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ กฎในการสนทนารวนก็จะทําใหเกิดอุปสรรคในการสนทนา การ

พูดคุยเกิดความไมลงรอยและทําใหการสื่อสารลมเหลว งานวิจัยน้ีนําแนวคิดน้ีไปศึกษาการสนทนาที่

เกิดข้ึนในระหวางการสัมภาษณชวยใหเห็นวา ผูสัมภาษณใชเทคนิคในการสื่อสาร การกําหนดผลัดใน

การพูดวาในชวงใดเขาควรถามประเภทหน่ึงเพื่อให ไดคําตอบตามที่เขาตองการอยางไร การสงจุด

ผลัดเปลี่ยนในการพูดเพื่อใหผูถูกสัมภาษณตอบ กลาวอีกอยางก็คือการเลือกผูถูกสัมภาษณบอกเลา

ความรูและประสบการณที่เหมาะสมกับงานอยางไร การจัดการยังเห็นไดในผลัดในการพูดของผูถูก

สัมภาษณวาเขาควรตอบคําถามโดยใชเทคนิคเพื่อใหไดงานอยางไรหรือการใชทาทางอยางไรในการ

สื่อสารเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ คูสนทนาพยายามรอจังหวะในการถามและการตอบ การกลาวเชนน้ี

เพราะการสัมภาษณเสร็จสิ้นลง  

วิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาซึ่งเปนวิธีวิทยาสังคมศาสตรมุงเนนการศึกษา

ปฏิสัมพันธทางสังคมของมนุษยโดยวิเคราะหการใชภาษาพูด ไมวาจะเปนคํา ประโยคและทาทาง เชน 

นํ้าเสียง สีหนา การมอง การสบตา การสัมผัส การใชมือและอื่นๆ ที่เปนสัญลักษณ ในงานวิจัยน้ีใชวิธี
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วิทยาน้ีศึกษาการใชภาษาพูดและทาทางของผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณที่พยายามแสดงออกถึง

ความนาเช่ือถือ เชน การบอกเลาและขยายความโดยการยกตัวอยางดวยการใชมือประกอบการ

อธิบายหรือการเตรียมสินคาตัวอยางมาประกอบ     

ในระหวางการเก็บขอมูล ผูวิจัยต้ังกลองวีดิทัศน จํานวน 3 ตัว ผูวิจัยพยายามต้ังใหอยูคน

ละมุม แตเปนทิศทางที่ครอบคลุมทั้งผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ โดยใหเห็นหนาทั้งสองฝายอยาง

ชัดเจน ผูวิจัยเสียบไมโครโฟนที่ตัวกลองแลววางไวในตําแหนงที่ใกล คูสนทนาที่สุด ซึ่งไมโครโฟนน้ี

สามารถเก็บเสียงไดอยางดีแมวาคนพูดจะอยูไกลก็ตาม นอกจากน้ันผูวิจัยยังต้ังเครื่องบันทึกเสยีงเอม็พี

สามไวในตําแหนงที่สามารถบันทึกเสียงการพูดคุยของคูสนทนาไดอยางชัดเจน เมื่อผูวิจัยติดต้ัง

อุปกรณเสร็จแลว ผูวิจัยจะแจงใหผูสัมภาษณทราบวาปุมกดบันทึกอยูตําแหนงใด เพื่อใหผูสัมภาษณ

เปนผูกดปุมเริ่มบันทึกขอมูลเอง ผูวิจัยออกจากที่บันทึกขอมูลกอนที่การสนทนาจะเริ่มข้ึน เพราะการ

สนทนาในเรื่องน้ีเปนเรื่องที่มีความเปนสวนตัวสูงและอาจเปนความลับได ผูวิจัยรออยูภายนอกจนกวา

การสนทนาเสร็จสิ้นและผูสัมภาษณออกมาจากหองเพื่อเรียกใหผูวิจัยเขาไปหยุดบันทึกขอมูลของทุก

อุปกรณ  

จากขอมูลที่ได ผูวิจัยมุงศึกษาประเด็นหลักคือการสืบคนกระบวนการสรางความ

นาเช่ือถือของผูถูกสัมภาษณขณะสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายวาผูถูกสัมภาษณมีการ

สรางความนาเช่ือถืออยางไรใหเกิดข้ึนขณะสัมภาษณ เพื่อใหฝายผูสัมภาษณตัดสินใจรับเขาทํางาน 

และใหความสําคัญกับโครงสรางของบทสนทนา ภาษาเทคนิค วิธีการสนทนา การต้ังคําถามขณะ

สัมภาษณ ตลอดจนการยุติบทสนทนา ระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ เพื่อคนหาวารูปแบบ

ของการสัมภาษณเปนอยางไรและมีรูปแบบลักษณะอยางไร การสนทนากอรูปข้ึนอยางไรและดําเนิน

ไปในลักษณะใด ภายใตความความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางอํานาจของทั้งสองฝาย กลาวคือฝาย

ผูสัมภาษณ มีอํานาจเหนือกวาและฝายผูถูกสัมภาษณมีอํานาจนอยกวาน้ันเอง  

งานวิจัยน้ีกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย 2 ขอคือ 1) เพื่อศึกษาโครงสรางการสนทนา

ในระหวางการสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายและ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางความ

นาเช่ือของผูถูกสัมภาษณและขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

ในสวนน้ีผูวิจัยสรุปผลการวิจัยจากขอมูลเชิงประจักษ (empirical data) ซ่ึงมาจากขอมูลกอน

หนาน้ี (บทท่ี 4-5) และเปนขอมูลท่ีมาจากภาคสนาม 2 สวนคือขอมูลจากการสนทนาและขอมูลชาติพันธุ

วรรณนา 
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วัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ การศึกษาโครงสรางการสนทนา 

โครงสรางของการพูดคุยในบริบทการสัมภาษณงานถือเปนการกระทําทางสังคม 

(structure of social action) กลาวคือการสัมภาษณงานเปนการจัดกระทําโดยมนุษยและออกมา

เปนโครงสราง ผูที่กําหนดโครงสรางในการสนทนาคือผูสัมภาษณงาน ผูสัมภาษณงานเปนผูกําหนด

รูปแบบ (pattern) ในการสนทนา  

โครงสรางการสนทนาประกอบดวย 4  ชวงคือ ชวงเปดการสนทนา โดยการทักทาย การ

เชิญน่ัง ชวงที่สองคือชวงเลาประสบการณ โดยผูสัมภาษณมีการถามถึงประสบการณทํางานที่ผานมา 

ชวงที่สามคือชวงทดสอบและประเมิน ชวงน้ีผูสัมภาษณจะใชคําถามแตกตางจากชวงเลาประสบการณ 

คําถามสวนใหญเปนการถามเพื่อทดสอบผูถูกสัมภาษณ ชวงสุดทายคือชวงปดการสนทนา โดยผู

สัมภาษณเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดถามคําถามที่อยากถาม เพื่อใหเกิดความชัดเจน 

ชวงเปดการสนทนา 

ชวงเปดการสนทนาเปนการเริ่มตนการสื่อสารระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณงาน 

ชวงเปดการสนทนาน้ีเปนชวงที่ใชเวลานอยที่สุด เวลาที่ใชโดยเฉลี่ยอยูที่ 31 วินาที การสนทนาเริ่ม

ดวยการทักทาย  ฝายใดเปนผูเริ่มการทักทายกอนก็ไดทั้งผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ 

หลังการทักทายผูถูกสัมภาษณรอใหผูสัมภาษณเปนฝายเปดประเด็นในการเขาสูชวง

ตอไป ในการสนทนาโดยทั่วไปคูสนทนาทั้งสองคนสามารถเปนผูเปดประเด็นการพูดคุยไดทั้งคู การ

ทักทายมิใชการเขาประเด็นในการสัมภาษณงาน ประเด็นในการสัมภาษณงานครั้งน้ีเริ่มที่ชวงการ

นําเสนอประสบการณ จากกรณีศึกษาทั้งหมด 10 ราย ปรากฏวาทั้ง 10 ราย ผูที่เริ่ม (initiates) เปด

ประเด็นในชวงนําเสนอประสบการณคือผูสัมภาษณงาน เน่ืองจากผูถูกสัมภาษณรอใหผูสัมภาษณเปน

ฝายเปดประเด็นเขาสูชวงนําเสนอประการณ และการรอใหผูสัมภาษณเปนฝายเปดประเด็นคือ

ระเบียบทางสังคมที่เกิดข้ึนภายใตบริบทการสัมภาษณงาน 

หลังจากทักทายแลว ผูสัมภาษณจะเปนผูถามคําถาม ซึ่ ง เปนการถามในเรื่อง

ประสบการณซึ่งเขาสูชวงที่ 2 ของการสนทนาในการสัมภาษณงานทันที 

ชวงเลาประสบการณ 

การสนทนาในชวงน้ีใช เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 12 นาที การพูดคุยในชวงเลา

ประสบการณ ในชวงน้ีผูสัมภาษณใหความสําคัญในเรื่องประสบการณทํางานจากอดีตถึงปจจุบันของผู

ถูกสัมภาษณงาน ผูสัมภาษณสอบถามผูถูกสัมภาษณในประเด็นของหนาที่ความรับผิดชอบ ประเภท

ธุรกิจที่เช่ียวชาญ เขตพื้นที่ๆดูแลรับผิดรวมถึงถึงยอดขายที่เคยทําได นอกจากน้ีผูสัมภาษณไดให

ความสําคัญในการถามประเด็นเรือ่งการศึกษา เรื่องเกรดเฉลี่ย เรื่องครอบครัว เปนตน  

ผูสัมภาษณเปนผูกําหนดประเด็นในการถาม การแลกเปลี่ยนคําพูดระหวางคูสนทนาที่

เกิดข้ึนระหวางการสัมภาษณงานน้ันจะข้ึนอยูกับบริบทแวดลอม และอยูที่การกําหนดบทบาทของ
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ตนเองระหวางสนทนา ในงานวิจัยน้ีผูสัมภาษณเปนผูกําหนดประเด็นในการถามเน่ืองจากบทบาททีถู่ก

กําหนดโดยโครงสรางทางสังคม (social action) ผูสัมภาษณเปนฝายต้ังคําถามผูถูกสัมภาษณงาน ผู

ถูกสัมภาษณเปนฝายตอบคําถามตลอดชวงนําเสนอประสบการณ นอกจากน้ันแลวงานวิจัยน้ียังพบวา

ผูถูกสัมภาษณใหความสําคัญในการใชภาษากายประกอบการอธิบายขณะตอบคําถามผูสัมภาษณ ดัง

ตัวอยางบทพูดที่ยกมา ขณะที่ผูถูกสัมภาษณพูดคําวา “อาง” ไดยกมือทั้งสองขางข้ึนเพื่อทําลักษณะ

เหมือนอางประกอบการตอบคําถาม การแสดงทาทางประกอบการอธิบายอาจจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสื่อสารและอาจจะปองกันการสื่อสารที่ผิดพลาด (miscommunication) 

ชวงทดสอบและประเมิน 

ชวงทดสอบและประเมินเปนการสนทนาที่ตอเน่ืองจากชวงเลาประการณ การสนทนา

ในชวงน้ีมักเกี่ยวกับเรื่อง ความรูในการบริหารจัดการทีม ความรูในผลิตภัณฑและธุรกิจเครื่องสําอาง 

มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจความงาม  ความถนัดและความชอบสวนตัว การวางแผนชีวิต เปนตน จากการ

วิเคราะหขอมูลทําใหทราบวาผูถูกสัมภาษณใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 13 นาที  

ผูสัมภาษณมีวัตถุประสงคในการต้ังคําถามแตกตางจากชวงนําเสนอประสบการณ ภายใต

บริบทการสัมภาษณงานผูสัมภาษณมีอํานาจเหนือกวาการพูดคุยดูเหมือนจะเปนไปอยางธรรมชาติ แต

แทจริงแลว การสนทนามิไดเปนไปแบบไรทิศทางหรือผูพูดนึกจะพูดอะไรก็พูด ถาดูเผินๆอาจเขาใจวา

เปนชวงนําเสนอประสบการณ ความแตกตางระหวางชวงนําเสนอประสบการณและชวงทดสอบและ

ประเมินน้ันคือวัตถุประสงคในการต้ังคําถาม กลาวคือวัตถุประสงคการต้ังคําถามในชวงนําเสนอ

ประสบการณเพื่อคนหาความที่เกิดข้ึนในอดีตเกี่ยวกับการทํางานของผูถูกสัมภาษณที่ผานมาจนถึง

ปจจุบัน วัตถุประสงคในการต้ังคําถามชวงทดสอบและประเมินเพื่อทดสอบและประเมินในเรื่อง

ทัศนคติ อารมณ ความสามารถใหการบริหารจัดการ ทดสอบความสามารถตางๆ เปนตน ดังน้ันแนว

คําถามจึงมีความแตกตางกัน  

งานวิจัยน้ีพบวาผูถูกสัมภาษณเกิด ความเครียด ความวิตกกังวลและความกดดันในการ

ตอบคําถาม ในชวงทดสอบและประเมินผูสัมภาษณไดใหความสําคัญในการทดสอบผูถูกสัมภาษณ 

จากลักษณะคําถามที่แตกตางจากชวงนําเสนอประสบการณ กอใหเกิดความเครียด ความวิตกกังวล

และความกดดันแกผูถูกสัมภาษณ สังเกตเห็นไดจากภาษากายที่สื่อออกมาขณะตอบคําถาม เชนการ

หันหนาไปใดทางหน่ึงเปนเวลานาน  การเงียบ การกํามือแนน การแคะเล็บ การกัดริมผีปาก การใชน้ิว

เคาะโตะเปนตน ภาษากาย หรือ Body language เปนสิ่งที่สื่อสารออกมาโดยที่ไมรูตัว การสื่อสาร

ภาษากายที่ถูกวิธีชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จได แตในทางตรง

ขามหากสื่อออกมาผิดวิธี ภาษากายสามารถบั่นทอนความมั่นใจ และลดประสิทธิภาพในการสื่อสาร

น้ันลงได เชนเดียวกันกับการสัมภาษณงานผูถูกสัมภาษณงานบางรายแสดงภาษากายขณะตอบคําถาม
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ไดเพื่อแสดงถึงการใชความคิดไดเหมาะสม แตในบางรายมีการเงียบนานเกินไปจนทําใหเกิดความไม

มั่นใจในการตอบคําถาม 

ชวงปดการสนทนา 

การสนทนาชวงน้ีในเวลาเฉลี่ยประมาณ 9 นาที ผูสัมภาษณควบคุมการสนทนาโดยเปนผู

จัดสรรโอกาสในการพูดวาผูถูกสัมภาษณควรพูดเมื่อใด นอกจากน้ีความยาวของผลัดในการพูด (turn 

size) ของผูสัมภาษณจะมากกวาผลัดในการพูดของผูถูกสัมภาษณ  

ผูสัมภาษณงานมีเทคนิคชวยใหการสื่อสารสําเร็จลง บางเทคนิคก็ใชครั้งเดียวแตบาง

เทคนิคอาจใชหลายครั้ง ในงานวิจัยน้ีพบวาผูสัมภาษณอาศัย เทคนิค 2 อยางคือ 1) การใหความหวังผู

ถูกสัมภาษณ ตัวอยางเชน การกลาววาผูถูกสัมภาษณสามารถทําตําแหนงที่มารับสัมภาษณไดยาง

แนนอน  เชน “ลูกคาผมสวนใหญนาจะชอบคุณเยอะนะ” หรือ การกลาวช่ืนชมความสามารถผูถูก

สัมภาษณ และ 2) คือเทคนิคการใหโอกาสในการถามแกผูถูกสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะใหโอกาสน้ีโดย

ถามวา “มีอะไรถามผมมั้ย” เกือบทุกกรณีศึกษาผูสัมภาษณงานเปดโอกาสใหผูสัมภาษณงานถาม

คําถามที่สงสัย งานวิจัยน้ีพบวาผูถูกสัมภาษณมักเตรียมคําถามไวลวงหนา เพื่อแสดงถึงความสนใจใน

ตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณ และเมื่อการโตตอบในข้ันตอนน้ีเสร็จสิ้นลง การสนทนาก็จะเขาสู

ข้ันตอนสุดทายคือ การยุติการสนทนา 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ การศึกษากระบวนการสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณ

งานของผูถูกสัมภาษณงานท่ีไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน 

ในงานวิจัยน้ีศึกษาจากผูถูกสัมภาษณงานทั้งสิ้นจํานวน 10 คนแตมีผูไดรับคัดเลือกเขา

ทํางานเพียง 2 คน ผูที่ผานการคัดเลือกไดรับคะแนนประเมินจากผูสัมภาษณเกิน 80 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน การสัมภาษณน้ีมีเกณฑในการสัมภาษณแนนอนดังที่ผูวิจัยแสดงรายละเอียด

เกณฑการประเมินไวในบทที่ 5 ผูวิจัยแบงกลุมคะแนนและแบงกลุมผูถูกสัมภาษณออกเปน 3 กลุม 

ไดแก ไดแก กลุม A คือกลุมที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางาน กลุม B คือกลุมที่ไดผลคะแนนจากการ

สัมภาษณงานครั้งน้ีอยูระหวาง 70-79 คะแนนจาก 100 คะแนน และกลุม C คือกลุมที่ไดผลคะแนน

จากการสัมภาษณอยูระหวาง 60-69 คะแนนจาก 100 คะแนน  

 กลุมที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานคือผูถูกสัมภาษณกลุม A มี  2 คน ไดแก ผูถูก

สัมภาษณA1ซึ่งเปนเพศหญิง และผูถูกสัมภาษณA2ซึ่งเปนเพศชาย ทั้ง 2 คน ไดคะแนนการประเมิน

เทากัน คือ 82 และไดรับคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอร

เนช่ันแนล คอสเมติคส จํากัด วิธีปฏิบัติและเทคนิค (practice & techniques) ที่กลุม A ใชมี 2 

เทคนิคดังน้ี 
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การใหชุดของเหตุผล 3 ประการ (list-construction) 

การใหชุดของเหตุผล 3 ประการ เปนเทคนิคที่กลาวถึงในวิธีวิทยา เปนเทคนิคที่มนุษยใช

ในการใหเหตุผลตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเหตุผลที่มนุษยยกมาน้ันจะเปนชุด ภายในชุดประกอบดวย

เหตุผล 3 อยางหรือของ 3 สิ่งหรือองคประกอบ 3 ลักษณะ (listing of three items)  (ไพโรจน วิไล

นุช, 2554) การใหชุดของเหตุผล 3 ประการมีประโยชนคือการทําใหการพูดสมบูรณ การพูดไมถูกตัด

บทและทําใหการพูดมีความนาเช่ือถือ การใหชุดของเหตุผล 3 ประการเปนเรื่องที่อยูในชีวิตประจําวัน

เราทุกวันแตกลับถูกมองขาม ผูถูกสัมภาษณA1 และผูถูกสัมภาษณA2 ใชเทคนิคน้ีเพื่อสรางความ

นาเช่ือถือขณะถูกสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณกลุม B และ C ใชเทคนิคน้ีนอยหรือในบางรายไมใช

เทคนิคน้ีเลย ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานใชเทคนิคน้ีมาใชในการตอบคําถามผู

สัมภาษณโดยผูถูกสัมภาษณ A1 ใช 11 ครั้ง ผูถูกสัมภาษณA2 ใช 13 ครั้ง 

การทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลายความนาเช่ือถือ 

หน่ึงในเทคนิคของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานคือการทําใหตนเองกลับมามี

ความนาเช่ือถือเมื่อถูกผูสัมภาษณถามคําถามทําลายความนาเช่ือถือ (discredit) การถามคําถาม

ทําลายความนาเช่ือถือของผูสัมภาษณงานมิไดเกิดข้ึนอยางไรเหตุผล หากแตเปนการจงใจเพื่อทดสอบ

ผูถูกสัมภาษณเพื่อดูปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนถึงการแกปญหา รวมถึงปฏิภาณไหวพริบของผูถูกสัมภาษณ 

คําถามทําลายความนาเช่ือถือของผูสมัภาษณงาน ไดแก  

“แลวคุณทําอะไรเน่ีย (.) sale marketing อะไรเน่ีย (.) ฮะ (.) มายังไงเน่ีย ((วางปากกา

คอนขางแรง))” 

“((หัวเราะ)) ดูเกรดเน่ีย  2.06  น่ี มีบางเทอมเรียนไดหน่ึงกวาๆ (.) ดวย (.) ไปทําอะไรน่ี 

(.)กําลังเฮฮาปารต้ีรึวาอะไร ((วางปากกาเงยหนาข้ึนมอง))” 

ลักษณะคําถามเชนน้ีเปนคําถามทําลายความนาเช่ือถือ จุดประสงคในการถามคําถาม

ทําลายความนาเช่ือถือของผูสัมภาษณเพื่อทดสอบผูถูกสัมภาษณถึงการแกปญหา รวมถึงปฏิภาณไหว

พริบเน่ืองจากเปนคุณสมบัติหน่ึงที่สําคัญในการเปนผูจัดการฝายขาย จากการวิเคราะห ผูถูกสัมภาษณ

A1 ถูกถามคําถามลักษณะน้ี 2 ครั้ง และผูถูกสัมภาษณA2  ถูกถามคําถามลักษณะน้ี 2 ครั้งเชนกัน  

งานวิจัยน้ีพบวาเมื่อถูกผูสัมภาษณถามคําถามทําลายความนาเ ช่ือถือเกี่ยวกับ

ประสบการณทํางานหรือการศึกษาที่ไมตรงกับสายงานผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานมี

การเช่ือมโยงคําตอบเพื่อทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือ โดยการบอกถึงความสําเร็จในสายงานที่

ตนทํามาถึงจะไมตรงกับที่เรียนจบมาก็ตาม มีการยกตัวอยางเรื่องยอดขายที่สูงหรืออาจมีการ
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ยกตัวอยางในเรื่องการที่ไดรับการเลื่อนข้ัน เพื่อแสดงใหผูสัมภาษณเห็นวาตนเองประสบความสําเร็จ

ในสายงานน้ี แมนวาจะมิไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงสายงาน เมื่อผูถูกสัมภาษณไดรับคําถาม

ทําลายความนาเช่ือถือในเรื่องของเกรดเฉลี่ยที่ ตํ่าในอดีต ผูถูกสัมภาษณใชเทคนิคน้ีโดยบอกผู

สัมภาษณวาตนเองเคยมีผลการเรียนดี และพยายามช้ีใหผูสัมภาษณเห็นวาตนมีนิสัยเกเรตามประสา

วัยรุนทั่วไป และพยายามบอกผูสัมภาษณวาตนน้ันไมไดทิ้งเรื่องการเรียน แตเพียงแคอาจจะไมขยัน

เหมือนในอดีต การตอบในลักษณะน้ีเพื่อทําใหความนาเช่ือถือกลับมา จากการวิเคราะหวีดิทัศนทําให

ผูวิจัยสังเกตเห็นวาผูถูกสัมภาษณจะไมตอบคําถามตรงไปตรงมา แตจะเกริ่นกอน เชนการยกตัวอยาง 

จากน้ันจึงตอบคําถามของผูสัมภาษณ  

สรุปแนวทางการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน 

การวิเคราะหแนวทางการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน 

จากการสัมภาษณเชิงลึกที่ผูวิจัยไดบันทึกเทปเสียงไวกอนหนา ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํามี

วิธีการเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณงานจริงอยางไร หน่ึงในวัตถุประสงคสําคัญในงานวิจัยน้ีคือ

การศึกษาแนวทางการเตรียมตัวของผูสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางาน จากการสัมภาษณเชิงลึก

กับผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานจริงในตําแหนงผูจัดการฝายขาย และสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรบั

คัดเลือกเขาทํางานหลักจากทราบผลการสัมภาษณงานอีกครั้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการเตรียมตัว

กอนสัมภาษณงานและการปฏิบัติจริงขณะสัมภาษณงาน จากผลการสัมภาษณมีผูไดรับคัดเลือกเขา

ทํางาน 2 ทาน ไดแก ผูถูกสัมภาษณA1 และผูถูกสัมภาษณA2 ผูวิจัยสรุปประเด็นแนวทางในการ

เตรียมตัวของผูที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานเปนประเด็นดังน้ี 

การเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณงาน 

การเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณ ตองเตรียมตัวใหพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ 

สุขภาพตองแข็งแรง สดช่ืน แจมใส มีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใส สงางาม มีสัมมาคารวะ และมีความ

เช่ือมั่นในตนเอง  งานวิจัยน้ีพบวาผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงผูจัดการ

ฝายขายมีการเตรียมตัว 3 สวน สวนแรกคือ การเตรียมขอมูลใหพรอม ขอมูลสวนตัว เชน ประวัติ

สวนตัว รูปถาย สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ประวัติการศึกษา เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับ

ตําแหนงที่กําลังเขารับการสัมภาษณงาน วาตําแหนงน้ันตองทําอะไร  ทําอยางไร เกี่ยวของสัมพันธกับ

สวนไหนอยางไรบาง ขอมูลของบริษัทที่กําลังเขารับการสัมภาษณงาน ตองทราบวาดําเนินธุรกิจอะไร 

เชน อุตสาหกรรมอะไร สถานที่ต้ังอยูบริเวณใด ผูถูกสัมภาษณงานควรมีศึกษาขอมูลลวงหนา เพื่อ

ศึกษาเสนทางกอนวันสัมภาษณงานจริง สวนที่สองคือการเตรียมเครื่องแตงกาย เน่ืองจากการแตงกาย

ที่ดีจะสรางความมั่นใจใหกับตนเอง และเปนสิ่งที่เสริมสรางบุคลิกภาพอันเปนภาพลักษณใหกับตนเอง 
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เปนความประทับใจดานแรกในการสัมภาษณงาน ผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานจริงควรเลือก

เสื้อผาให เหมาะสม สุภาพ สะอาด เรียบรอย เปนตน และสวนที่สามคือการเตรียมแนวคําตอบ 

คําถามในการสัมภาษณงานที่มักไดรับการถามเปนประจํา เชน สาเหตุในการหางานใหม เปนตน 

รวมถึงผูถูกสัมภาษณเองทราบถึงจุดออนในประวัติตนเอง เชน การศึกษาที่ไมตรงสาย เกรดเฉลี่ยที่ตํ่า 

เปนตน ผูถูกสัมภาษณมักเตรียมแนวคําตอบไวเพื่อช้ีแจงแกผูสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณควรมีการ

เตรียมแนวคําตอบในสวนที่ตนเองไมมั่นใจ เน่ืองจากขณะสัมภาษณงานจริง อาจเกิดอาการประหมา 

ต่ืนเตน ทําใหลืมตอบในบางประเด็น ดังน้ันการเตรียมแนวคําตอบไวชวยใหงายในการลําดับความคิด

ขณะสัมภาษณงานไดงายข้ึน รวมถึงการซอมพูดคนเดียวหนากระจก หรือคนในครอบครัว เลาประวัติ

ยอของตนเองพรอมระบุขอบกพรองและทําการแกไขกอนถึงวันสัมภาษณงานจริงการเตรียมตัว ณ วัน

สัมภาษณ 

ผูสัมภาษณงานเริ่มตนทําความรูจักกับผูถูกสัมภาษณงานผานประวัติการสมัครงานเปน

เบื้องตนเรียบรอยแลวถึงคุณสมบัติที่สอดคลอง ประสบการณที่เหมาะสมผานประวัติการสมัครงาน ใน

วันที่มีการสัมภาษณงานจริง ความตรงตอเวลาเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในการสัมภาษณงาน แนนอนวาผู

สัมภาษณงานมีผูที่เขารับการสัมภาษณงานหลายราย เพราะฉะน้ัน ผูถูกสัมภาษณงานควรมีการ

เตรียมการวางแผนการเดินทาง เพื่อใหมาถึงลวงหนาอยางนอย 15 นาทีเพื่อทําธุระสวนตัวให

เรียบรอย การไมตรงตอเวลาสามารถบั่นทอนความนาเช่ือถือในตัวผูถูกสัมภาษณน้ันๆลงได กรณีเกิด

เหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถไปตามเวลาที่กําหนด ผูถูกสัมภาษณควรมีการแจงลวงหนา พรอมอธิบาย

เหตุผลจําเปนน้ันดวย เมื่อผูถูกสัมภาษณเดินทางถึงสถานที่สัมภาษณเรียบรอย ควรมีการตรวจเช็ค

เครื่องแตงกายอีกครั้ง ควรทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยรวมถึงสํารวจเอกสารที่เตรียมไวเพื่อนํามามอบ

ใหแกผูสัมภาษณงาน 

การเตรียมตัวขณะสัมภาษณงาน 

งานวิจัยน้ีพบวาเมื่อถึงเวลาที่ผูสัมภาษณเรียกเขาหองสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณควร

กลาวทักทายกอน งาน พรอมขออนุญาตเขาหองสัมภาษณ เพื่อเปนการวางบทบาทตนเองใหดอยกวา

ผูสัมภาษณและเปนการใหเกียรติผูสัมภาษณ และงานวิจัยยังพบวาผูที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานมีการ

หลักการในการตอบคําถาม ผูวิจัยแบงหลักการตอบคําถามเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี อยางแรกคือเรื่องการ

สื่อสาร ผูที่ไดรับคัดเลือกใหขอมูลไววาในการตอบคําถามตองมีความชัดเจน เปนธรรมชาติ มีความ

มั่นใจในการตอบคําถาม การตอบคําถามตองตรงประเด็นไมวกวน ลําดับเรื่องใหถูกตองไมพูดเร็วหรือ 

ชาเกินไป จําขอมูลใหแมน และการตอบคําถามตองเปนความจริงเทาน้ัน อยางที่สองคือเรื่องของการ

แสดงทาทาง ทาทางที่แสดงออกขณะสัมภาษณงานควรเปนทาทางที่สํารวม แมถูกถามคําถามย่ัวยุ 
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ตองควบคุมอารมณและไมแสดงอาการโกรธใหปรากฏ รวมถึงขณะสัมภาษณงานควรสบตาผูสัมภาษณ

เปนระยะๆดวย อยางที่สามคือเมื่อผูสัมภาษณเปดโอกาสใหถาม ควรถามเกี่ยวกับลักษณะงานหรือ

ตําแหนงที่สมัคร 

เพื่อใหเกิดความชัดเจน ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะแผนภาพ (โมเดล) ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 23 แสดงผลการวิจัย  

 

อภิปรายผล 

ผูวิจัยขออภิปรายผลโดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตามประเด็นที่

นาสนใจหรือเปนขอสังเกตโดยนํามาเช่ือมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 งานวิจัยน้ีอาศัยวิธี

วิทยาการวิเคราะหการสนทนาที่มีลักษณะพิเศษคือชวยใหผูวิจัยมองเห็นการกระทํา ณ ตรงน้ัน 

กลาวคือวิธีวิทยาน้ีชวยใหเห็นวาในระหวางการสัมภาษณผูถูกสัมภาษณปฏิบัติอยางไรเพื่อใหตนเองดู

เปนคนที่มีความนาเช่ือถือ  

ในวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยมุงศึกษาโครงสรางของการสนทนาในการสัมภาษณงานและ

คนพบวาโครงสรางน้ีประกอบดวยชวงเปดการสนทนา ชวงเลาประสบการณ ชวงทดสอบและประเมิน 

และชวงปดการสนทนาเปนโครงสรางการสนทนาที่เกิดข้ึนในบริบทการสัมภาษณงานขององคการ

ธุรกิจ เน่ืองจากยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ีนอย ผูวิจัยจึงไมสามารถนําไปเปรียบเทียบได จ ึง

จําเปนตองนํามาเช่ือมโยงกับงานวิจัยอื่นที่ใชวิธีวิทยาเดียวกัน 

ผูวิจัยขอนําโครงสรางการสนทนาที่คนพบน้ีไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยของเฮอริเทจ 

(Heritage, 1984) อธิบายโครงสรางรูปแบบของการสนทนาจากการศึกษาจากการพูดคุยทางโทรศัพท

ระหวางตัวแทนของโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียนคนหน่ึงขาดเรียนโดยไมทราบ
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สาเหตุ เริ่มตนดวยข้ันตอนของการเปดการสนทนาโดยการแนะนําตัวของทางตัวแทนโรงเรียน 

หลังจากน้ันเขาสูประเด็นการสนทนาโดยแจงประเด็นปญหาวาเกิดอะไรข้ึนทางโรงเรียนจึงไดโทรศัพท

หาผูปกครองนักเรียนและหลังจากน้ันเปนการปดการสนทนา นอกจากน้ีโครงสรางการสนทนาที่

งานวิจัยน้ีคนพบแตกตางจากโครงสรางการสนทนาในบริบททางการแพทย ที่ไพโรจน วิไลนุช (2553) 

กลาวไวในงานวิจัยของเขา โครงสรางการสนทนาในบริบทความตายประกอบดวย การเปดการสนทนา 

การพูดคุยในรายละเอียด การเจาะจงที่ความตายของผูปวย และการยุติการสนทนา  

ในวัตถุประสงคขอที่ 2 ผู วิจัยมุงศึกษาแนวทางการสรางความนาเช่ือถือของผูถูก

สัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขาย และไดขอคนพบวา ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานมี

แนวทางซึ่งประกอบดวยเทคนิคจํานวน 2 เทคนิค คือ การใหชุดของเหตุผล 3 ประการ และการทําให

ตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลายความนาเช่ือถือ การใหชุดของเหตุผล 3 

ประการที่พบในงานวิจัยน้ีไดแก  

1. การกลาวถึงผลิตภัณฑที่ขายจํานวน 3 อยางไดแก ผลิตภัณฑในหองนํ้า 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. เมื่อผูถูกผูสัมภาษณถูกถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ดูแล ผูถูกสัมภาษณใหเหตุผล 3 

ประการไดแก ผลิตภัณฑลอแม็ก ผลิตภัณฑยาง และศูนยบริการตางๆ 

การใหชุดของเหตุผลในงานวิจัยน้ี สอดคลองกับสิ่งที่เจฟเฟอสัน (Jefferson, 1990) 

กลาวไว การใหชุดของเหตุผลคือการทําใหประโยคน้ันๆสมบูรณ ทําใหผูพูดมีความนาเช่ือถือ รวมถึงผู

พูดมีโอกาสอธิบายไดอยางครบถวนตามที่ตองการ ทั้งน้ีเพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดแสดงออกถึงศักยภาพ

ที่มี และทําใหไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน  
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ในประเด็นการทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงานในบริบทองคการ

ธุรกิจ ผูวิจัยเช่ือวายังไมนาจะมีการศึกษาในสังคมไทยอยางจริงจัง ดังน้ันจึงถือไดวาขอคนพบใน

ประเด็นน้ีจึงถือเปนองคความรูที่ไดจากงานวิจัยน้ีโดยตรง ซึ่งผูวิจัยคิดวาเปนประเด็นที่นาสนใจทีค่วรมี

การศึกษาในอนาคต 

นอกจากน้ีงานวิจัยน้ียังพบวาผูถูกสัมภาษณที่ไมไดรับคัดเลือกเขาทํางานมีเทคนิคในการ

สรางความนาเช่ือถือแตกตางกัน ไดแก การนําเสนอสินคาตัวอยาง การถามคําถามกลับและการช่ืนชม

ผลิตภัณฑของบริษัท จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสัมภาษณถึงเทคนิคทางการสื่อสารที่ผูถูกสัมภาษณ

ใช ทําใหผูวิจัยทราบวา เทคนิคการถามคําถามกลับเปนเทคนิคที่ไมเหมาะสมตอการนํามาใชขณะ

สัมภาษณงานเน่ืองจากการถามคําถามกลับเปรียบเสมือนเปนการทาทายผูสัมภาษณ ในการสัมภาษณ

งาน ผูสัมภาษณตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับผูถูกสัมภาษณใหมากที่สุด มิไดตองการการทาทายกลับ

จากผูถูกสัมภาษณ นอกจากน้ีการถามคําถามกลับยังสงผลเสียตอคะแนนในเกณฑการสื่อสาร ทําใหได

คะแนนในเกณฑดังกลาวนอย  

ในเทคนิคการถามคําถามกลับ ผูวิจัยขออภิปรายในสวนของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ

เชิงลึกกับผูถูกสัมภาษณ C1 กอนเขารับการสัมภาษณงานจริง ขอมูลที่เปนขอสังเกตคือขณะที่ผูวิจัย

ถามคําถามถึงแนวทางการเตรียมตัวกอนเขารับการสัมภาษณงาน ผูถูกสัมภาษณ C1 ถามคําถาม

ผูวิจัยกลับวา “คุณตองบอกผมกอนวาคนที่สัมภาษณงานเปนตําแหนงอะไร อายุเทาไร ผูหญิงรึผูชาย” 

ผูวิจัยไดตอบคําถามตามที่ผูถูกสัมภาษณถาม เมื่อผูวิจัยถามคําถามถัดไป ผูถูกสัมภาษณรายน้ีก็ยังถาม

คําถามกลับอยางตอเน่ือง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหการ

สนทนา เปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูวิจัยเช่ือวาผูถูกสัมภาษณรายน้ีอาจมีความคุนเคยในการถาม

คําถามผูอื่นกลับ 

ในเทคนิคการถามช่ืนชมผลิตภัณฑของบริษัท จากการสนทนาที่ไดยกตัวอยางในบทที่ 5 

ถึงเทคนิคการสรางความนาเช่ือถือโดยการช่ืนชมผลิตภัณฑของบริษัทของผูถูกสัมภาษณ B1 ผูวิจัยขอ

อภิปรายดังน้ี มนุษยมีเหตุผลและการกระทําอยางหน่ึงในบริบทหน่ึง เมื่อบริบทเปลี่ยนไป มนุษยจะ

แสดงออกตอสิ่งเดียวกันตางกันออกไป กลาวคือในระหวางการสัมภาษณเชิงลึกผูถูกสัมภาษณ B1 ให

ขอมูลวาตนชอบในเรื่องความสวยความงาม ชอบการแตงหนา ตนเคยทํางานใหแบรนดเครื่องสําอาง

ดัง และผลิตภัณฑที่ใชเขียนขอบตาเปนของเครื่องสําอางย่ีหอ Estee แตเมื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก

การบันทึกวีดิทัศนแลวนํามาวิเคราะหการสนทนา จะเห็นไดวาเขาปฏิบัติไมเหมือนในสิ่งที่เคยใหขอมูล

ไวในการสัมภาษณเชิงลึกเพราะเขาไมบอกผูสัมภาษณเกี่ยวกับย่ีหอที่เขาเคยใช 

เทคนิคในการนําเสนอสินคาตัวอยาง จากขอมูลที่ไดจากการบันทึกวีดิทัศนพบวามีผูถูก

สัมภาษณที่นําเสนอสินคาตัวอยางเพียงรายเดียว ขอมูลที่ไดจากผูสัมภาษณโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

ทําใหผูวิจัยทราบวา การนําเสนอสินคาตัวอยางเปนสิ่งที่ดี แสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรน และ



152 
 

 
 

ความตองการในการเขาทํางาน เพียงแตการนําเสนอสินคาของผูถูกสัมภาษณรายน้ีอาจจะไมเหมาะสม

กับระดับตําแหนงที่เขารับการสัมภาษณ ผูสัมภาษณเห็นวาหากผูถูกสัมภาษณรายน้ีเขารับการ

สัมภาษณในตําแหนงพนักงานขายระดับปฏิบัติงานนาจะเหมาะสมกวา เน่ืองจากตําแหนงที่เขารับการ

สัมภาษณงานคือตําแหนงผูจัดการฝายขาย ซึ่งเนนการบริหารทีมงานเปนหลัก  

นอกจากน้ีงานวิจัยน้ียังคนพบสิ่งที่ควรนํามาอภิปรายเพิ่มคือการใชอวัจนะภาษาใน

ระหวางการสัมภาษณ จากแนวคิดและทฤษฎีของเอมอร ณรงค (2550) กลาวไววาในการสรางความ

นาเช่ือถือขณะสัมภาษณงานควรใหสําคัญในเรื่องของบุคลิกภาพโดยรวม เชน กิริยาทาทาง การเดิน 

การควบคุมนํ้าเสียงขณะตอบคําถาม ซึ่งถือเปนคําแนะนําในภาพรวม แตในงานวิจัยน้ีคนพบการ

ใชอวัจนะภาษาที่ตางออกไป กลาวคือ ชวงเปดการสนทนา ผูถูกสัมภาษณหยุดยืนรอที่หนาหองผู

สัมภาษณและยกมือไหว ผูวิจัยเช่ือวากิริยาน้ีแสดงถึงความออนนอมและถูกกาลเทศะ ในชวงที่สองคือ

ชวงเลาประสบการณ เปนชวงที่ผูถูกสัมภาษณพยายามกลาวถึงประสบการณและมีการใชกิริยาทาทาง

ประกอบ เชน การยกมือข้ึนทํารูปอาง การใชน้ิวช้ีและน้ิวโปงมาจรดกันแลวลากจากหัวตาไปที่หางตา

พรอมกลาวคําวากรีดตา การแสดงกิริยาทาทางตางๆนาจะทําใหการสงสารมีความชัดเจน นาเช่ือถือ

และนาจะสงผลใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ ชวงที่สามคือชวง

ทดสอบและประเมิน ชวงน้ีเปนชวงที่ผูสัมภาษณทดสอบถึงความรูในตําแหนงงาน ซึ่งในการทดสอบ

ดังกลาวหมายรวมถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ ความรูสึกสีหนาทาทางตางๆ ซึ่งผลการวิจัย

พบวาในข้ันตอนน้ีผูถูกสัมภาษณมักจะเกิดความเครียด และกิริยาทาทางตางๆออกมาอยางเห็นไดชัด 

เชน การแคะเล็บ การเคาะโตะ หรือการหันหนาไปทางอื่นเปนเวลานาน เปนตน ชวงสุดทายคือชวง

ปดการสนทนา ผู ถูกสัมภาษณจะตอบขอซักถามประกอบการแสดงกิริยาทาทางอยางตอเน่ือง 

จนกระทั่งยุติการสนทนา ในการยุติการสนทนาผูถูกสัมภาษณทุกคนใชอวัจนะภาษาคือการยกมือไหว 

ซึ่งเปนสิ่งที่ใชในชีวิตประจําวัน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในเรือ่งน้ี พบวายังมีขอควรปฏิบัติในหลายประเด็นซึ่งผูวิจัยขอ

นําเสนอโดยแบงเปน 2 กลุมไดแก กลุมแรกคือขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการจัดการเพื่อสรางความ

นาเช่ือถือขณะสัมภาษณงาน กลุมที่สองคือ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการจัดการเพ่ือสรางความนาเชื่อถือขณะสัมภาษณงาน 

การสมัภาษณงานในแตละบริษัทมีความแตกตางกัน ทั้งเรื่องของเกณฑการประเมิน 

คุณสมบัติของคนที่คัดเลอืก แนวทางการสัมภาษณของผูสมัภาษณงาน ความแตกตางที่เกิดข้ึนมาจาก

หลายสาเหตุ เชน นโยบายบริษัท ผูบริหาร วัฒนธรรมองคกร เปนตน ในทุกการสมัภาษณงานใน

บริษัทมีขอดอยเสมอ อาจเน่ืองมาจากการไมทราบวาควรแกไขจุดใด หรืออาจทราบแตแกไขไมได ใน
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สวนน้ีผูวิจัยสรปุขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน สวนแรกคือขอเสนอแนะสําหรบัผูสัมภาษณงาน และ

สวนที่สองคือขอเสนอแนะสําหรับผูถูกสัมภาษณงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับผูสมัภาษณงาน 

จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะแกผูสัมภาษณงานบางประเด็น ซึ่ง

ขอเสนอแนะน้ีมาจากการวิเคราะหของผูวิจัยเอง ประกอบประสบการณจรงิในการสัมภาษณงาน  

ประเด็นแรกคือผูสัมภาษณงานควรมีความเปนผูนํา มีความสามารถในการกําหนด

ประเด็น กําหนดชวงในการสนทนา สามารถเปนผูนําในบทสนทนาภายใตบริบทการสัมภาษณงานได 

เพื่อความชัดเจนในการสมัภาษณ  

ประเด็นทีส่องคือผูสมัภาษณงานควรเปนผูทีรู่เกณฑในการคัดเลือกตําแหนงน้ันอยาง

ชัดเจน รูวาบริษัทตองการพนักงานเชนไร เพือ่การประเมินทีเ่ที่ยงตรง 

ประเด็นทีส่ามคือผูสัมภาษณงานควรมปีระสบการณในการสมัภาษณงานและมี

ประสบการณตรงในสายงานหรือตําแหนงที่สมัภาษณ เน่ืองจากประสบการณตรงในสายงานจะชวยให

ผูสมัภาษณมีการประเมินผูถูกสัมภาษณและคัดเลือกคนที่เหมาะสมไดเที่ยงตรงมากข้ึน  

ประเด็นทีส่ี่คือผูสัมภาษณงานควรมีมากกวาหน่ึงคนข้ึนไปเพือ่ใหเกินการแลกเปลี่ยน

ประสบการณในการสัมภาษณงานรวมถึงการแชรประสบการณในสายงานที่คัดเลือกเพือ่รวมกัน

ประเมินผูถูกสมัภาษณงานตามเกณฑการคัดเลือกและเพื่อใหไดบุคคลทีเ่หมาะสมตอตําแหนงน้ันๆ 

ขอเสนอแนะสําหรับผูถูกสัมภาษณ 

ขอเสนอแนะสําหรับผูถูกสัมภาษณงานแบงออกเปน 2 ชวงไดแก ชวงกอนสัมภาษณงาน

และขณะสัมภาษณงาน ดังน้ี  

ชวงกอนสัมภาษณงาน 

งานวิจัยน้ีพบวาเริ่มต้ังแตกอนกอนการสมัครงาน ผูทีห่างานควรมีการประเมินคุณสมบัติ

ตนเองวามีความเหมาะสมหรือไม จากประสบการณ การศึกษา สวัสดิการ เงินเดือนที่ไดรับ จาก

ประกาศตําแหนงวางทีท่างบริษัทประกาศไว ควรมีการประเมินคุณสมบัติตนเองเบื้องตน เมื่อเห็นวา

ตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศตําแหนงวางจึงทําการสมคัรงาน และเมื่อสมัครแลวมีการเรียก

สัมภาษณจากบริษัท ผูที่จะถูกสัมภาษณงานควรเตรียมตัวกอนการสัมภาษณงาน และจากผลการวิจัย

ปรากฏวาผูถูกสัมภาษณงานทีร่ับคัดเลือกเขาทํางาน มีการเตรียมตัวใน 3 สวน ดังน้ี  

สวนแรกคือ การเตรียมในเรื่องขอมลู การเตรียมเอกสารสําคัญในการสัมภาษณงานให

พรอมและนําไปดวยในวันสัมภาษณงาน เชนสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน ใบปริญญา 

transcript ประวัติผูถูกสัมภาษณงาน แฟมผลงาน และเอกสารรับรองอื่นๆ การศึกษาประวัติบริษัทที่

จะไปสัมภาษณงาน ประเภทธุรกิจ รวมถึงผลิตภัณฑตางๆ ผูถูกสัมภาษณงานที่รบัการคัดเลอืกไดกลาว

วาตนเองไดไปดูสินคาของจรงิที่ทางบริษัทจําหนาย และการทบทวนความรูที่เกีย่วของกับตําแหนงที่
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ไปสัมภาษณงาน เชน ตําแหนงงานขายควรมีการทบทวน วิธีการคิดกําไร ขาดทุน ตนทุนสินคน เปน

ตน 

สวนที่สองคือ การเตรียมเครื่องแตงกาย เรื่องบุคลกิภาพ ผูถูกสมัภาษณที่ไดรับคัดเลือก

เขาทํางานใหขอมูลไววา การมาสัมภาษณงานควรมกีารเตรยีมตัวในเรือ่งเสื้อผา ทรงผม การแตงหนา 

รองเทา และนาฬิกา การแตงตัวและแตงหนาตองเหมาะสม ไมแตงหนาจัดจนเกินไป 

สวนที่สามคือ การเตรียมแนวคําตอบ คําถามที่ผูสัมภาษณงานตองถามคือ “ทําไมถึงมอง

หางานใหม” รวมถึงเหตุผลในการเปลี่ยนงานแตละที่ รวมถึงควรเตรียมแนวคําตอบในสวนที่เปน

จุดออนในประวัติตนเอง เชน การเรียนจบมาไมตรงสายงานที่เขารับการสัมภาษณ เปนตน ผูถูก

สัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานมีการเตรียมแนวคําตอบถึงเหตุผลที่เปลี่ยนงานหรือมองหางาน

และจุดออนในประวัติตนเพื่อช้ีแจงแกผูสัมภาษณงาน 

สวนที่สี่คือ การสื่อสาร การตอบคําถามควรพูดจาสุภาพ ชัดเจนเปนธรรมชาติ มีความ

มั่นใจในตนเอง ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานเนนในเรื่องของการพูดความจริง ผูถูก

สัมภาษณงานที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานมีการเตรียมแนวการตอบคําถาม แตแนวคําตอบเหลาน้ันเปน

ความจริงที่มีการเรียบเรียง รวมถึงมีการหาเหตุผลสนับสนุนความจริงเหลาน้ันเพื่อสรางความ

นาเช่ือถือใหตนเอง ผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานเช่ือวาการโกหกคือการทุจริต ผูสัมภาษณ

สามารถสัมผัสไดถาตนโกหก และอาจทําใหตนไมไดรับการคัดเลือกถาตนโกหก 

สวนที่หาคือความตรงตอเวลา ณ วันสัมภาษณงานจริง ควรมีการศึกษาเสนทางการ

เดินทางกอนลวงหนา และควรไปถึงสถานที่สัมภาษณกอนเวลาอยางนอย 30 นาที ผูถูกสัมภาษณที่

ไดรับคัดเลือกเขาทํางานเช่ือวาการมากอนเวลาสัมภาษณงานเปนสิ่งที่ดี แสดงใหเห็นถึงความ

เตรียมพรอมในการสัมภาษณงาน หากผูสัมภาษณเรียกกอนเวลาสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณสามารถเขา

ไปสัมภาษณกอนเวลาสัมภาษณไดทันที 

ขณะสัมภาษณงาน 

งานวิจัยน้ีพบวาการสรางความนาเช่ือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานชวยเพิ่มโอกาส

ใหผูถูกสัมภาษณไดรับโอกาสคัดเลือกเขาทํางานมากข้ึน ดังน้ันผูที่กําลังเขารับการสัมภาษณงานควรมี

การนําเทคนิคทางดานการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนและเพิ่มโอกาสใหตนไดรับเลือกเขาทาํงานมาก

ข้ึน เทคนิคของผูถูกสัมภาษณที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานในงานวิจัยน้ีมี  2 เทคนิค ดังน้ี  

เทคนิคแรกคือ การใหชุดของเหตุผล 3 สวน (list-construction) การใช list-

construction เปนเรื่องที่อยูในชีวิตประจําวันเราทุกวันแตกลับถูกมองขาม ซึ่งการใช list 

construction น้ันไมจําเปนตองใชผูพูดคนเดิมเทาน้ัน อาจเปนคูสนทนาชวยเต็มเติมประโยคน้ันๆให

สมบูรณได การยกตัวอยางเชนกันไมจําเปนวาจะตองเปน 3 อยางเทาน้ัน อาจนอยกวาหรือมากกวาได 

list-construction เปนเพียงระบบที่ทําใหการสนทนาน้ันๆสมบูรณมากข้ึนเทาน้ันและเปนการ
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ประสานกันของระบบทางสังคม (Social coordination system) เพื่อการปฏิสัมพันธผานการ

สนทนา (Sack, Schegloff, & Jefferson, 1974) 

เทคนิคที่สองคือ การทําใหตนเองกลับมามีความนาเช่ือถือเมื่อถูกถามดวยคําถามทําลาย

ความนาเช่ือถือ ลักษณะคําถามทําลายความนาเช่ือถือ เชน “ทําไมตอนเรียนคุณไดเกรดเฉลี่ยนอยจัง 

มัวแตเที่ยวหรอ” เปนตน ผูถูกสัมภาษณมีการเช่ือมโยงคําตอบโดยการบอกใหผูสัมภาษณทราบวา

ตนเองน้ันเคยเรียนดีมากอน และพยายามช้ีใหผูสัมภาษณเห็นวาตนน้ันมีการเกเรตามประสาวัยรุน

ทั่วไป และพยายามบอกผูสัมภาษณวาตนน้ันไมไดทิ้งเรื่องการเรียน แตเพียงแคอาจจะไมขยันเหมือน

เมื่อกอน การตอบในลักษณะน้ีเพื่อใหตนดูดีข้ึนมา เพื่อใหดูวาการเกเร โดดเรียนเปนเรื่องที่วัยรุนทั่วไป

ก็ทํา ผูวิจัยสังเกตเห็นวาวิธีในการตอบคําถามทําลายความนาเช่ือมักไมเปนการตอบคําถามแบบตรงๆ 

มักมีการเกริ่นนํากอนแลวคอยๆเขาประเด็นพรอมยกตัวอยางเหตุการณเพื่อความชัดเจน 

การเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณงานจริงเปนการสรางโอกาสใหกับผูถูกสัมภาษณงานที่จะ

ไดรับงานมากข้ึน บุคคลที่ไดรับคัดเลือกเขาทํางานน้ันลวนมีคุณสมบัติอยางหน่ึงซึ่งเหมือนกันคือ 

“ความมั่นใจ” การเตรียมความพรอมเปนวิธีการสรางความมั่นใจอยางหน่ึง คนที่มีความมั่นใจจะ

สามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ ไดอยางชาญฉลาดไมวาปญหาน้ันจะใหญหรือเล็ก มีความรูสึกที่ดี

ใหกับตนเอง และมีความเช่ือมั่นวาตนจะสามารถรับภาระกับปญหาที่กําลังเผชิญอยูไดเสมอ ดังน้ันถา

ผูถูกสัมภาษณมีการเตรียมความพรอมต้ังแตตนยอมไดเปรียบในการสัมภาษณงาน และเมื่อมีโอกาส

มาถึง ก็ยอมจะสามารถรับโอกาสน้ันไวได การที่เริ่มตนสําเร็จกาวแรกยอมทําใหมีโอกาสมากข้ึนในกาว

ตอไป จะเห็นวาบางคนโอกาสผานเขามาแลวหลายครั้ง แตเน่ืองจากขาดความพรอมเลยไมสามารถรับ

โอกาสน้ันไวได  แตถาโอกาสเขามาหาแลวผู ถูกสัมภาษณพรอม สิ่งที่ผู ถูกสัมภาษณจะไดคือ 

"ความสําเร็จ" หรือการไดรับคัดเลือกเขาทํางานน้ันเอง  

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาวิจัยในครัง้น้ี ผูวิจัยเลือกศึกษาโดยวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเปนหลัก

รวมกบัการสมัภาษณเชิงลกึมาใชในเชิงธุรกิจ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1. เน่ืองจากผูวิจัยมีประสบการณตรงจากทํางานในปจจุบันเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร ทําใหผูวิจัยทราบวาในการสรรหาและคัดเลือกมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องประเภทธุรกิจ ระดับ

ตําแหนง แผนกหรือฝาย และอื่นๆ ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปควรนําวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเพื่อ

คนหาเทคนิคและแนวทางในการสรางความนาเช่ือถือในธุรกิจที่แตกตาง และในตําแหนงอื่น เพื่อเปน

การเปดมิติใหม และนําวิธีวิทยาน้ีสูโลกธุรกิจ 

2. ผลการศึกษาในงานวิจัยน้ี คนพบเทคนิคของผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาทํางานใน

ตําแหนงผูจัดการฝายขายจํานวน 2 เทคนิค เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองและเพื่อใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ

ความงาม ดังน้ันงานวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเทคนิคการสรางความนาเช่ือถือโดยอาศัยวิธีวิทยา
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น้ีในการสรรหาพนักงานฝายขายในระดับอื่นแลวนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อสรางเปนคูมือการสรรหา

ฝายขายในอนาคต 

3. เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการสรรหา ควรนําการวิจัยเชิงปริมาณมา

ประยุกตใชควบคูไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่กวางขวางและครอบคลุม อันเกิดจาก

การใชวิธีวิทยาที่ผสมสาน ซึ่งจะสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดแนวทางการคัดเลือกและ

สรรหาซึ่งเปนประโยชนตอองคการตอไป 
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ภาคผนวก ก   

เครื่องหมายที่ใชในบทสมัภาษณ (Transcription conventions) 
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ภาคผนวก ก เครืองหมายทีใช้ในบทสัมภาษณ์ (Transcript conversation) 

ดรูว์และเฮริเทจ (Drew and Heritage, 2006) กลา่ววา่เครืองหมายตอ่ไปนี พฒันาและ

ปรับปรุงขนึโดยเกล เจฟเฟอร์สนั (Gail Jefferson) เป็นทีนิยมในกลุม่นกัวิเคราะห์การสนทนา 

(conversational analyst) ผู้ วิจยัใช้เครืองหมายเหลา่นีในการวิเคราะห์ข้อมลูเพือทําให้ผู้อา่นเข้าใจ

และมองเห็นภาพวา่จิตอาสาและญาตผิู้ดแูลคยุกนัอย่างไร แตย่งัมีเครืองหมายอีกหลายอย่างที

ผู้ วิจยัมิได้นํามาอธิบายเนืองจากเครืองหมายเหลา่นนัมิได้นํามาใช้ในงานวิจยันี 

สัญลักษณ์:  (.) 

คําอธิบาย: เครืองหมายมหพัภาคทีอยูใ่นเครืองหมายนขลิขิต (เครืองหมายวงเลบ็) แสดงให้เห็น

วา่ผู้พดูและเว้นวรรคสนัมากด้วยการเว้นวรรคน้อยกวา่ 1/10 วินาที 

ตวัอย่าง: ก็พวกถ้วยไอศกรีม(.) โยเกิร์ต(.) นําดืม(.) สต๊อกดริงค์(.) พวกถ้วยกาแฟ(.) 

สัญลักษณ์:  (5.0) 

คําอธิบาย: ตวัเลขในเครืองหมายนขลิขิตบอกจํานวนวินาทีทีผู้พดูหยดุ 

ตวัอย่าง: แล้วก็อีกตวัหนึง ก:็: (1.0) ((หนัหน้าไปทางซ้าย)) ชวาสคอ็บ 

สัญลักษณ์:  ((          )) 

คําอธิบาย: วงเลบ็คูใ่ช้เมือต้องการอธิบายการใช้ภาษาท่าทาง 

ตวัอย่าง: ดีแคช(.) รู้จกัครับ ((พยกัหน้า)) 

สัญลักษณ์:  ::: 

คําอธิบาย: เครืองหมายทวิภาคใช้บอกความยาวของเสียง จํานวนทวิภาคขนึอยู่กบัความยาว

ของเสียงทีผู้พดูเอือนบอกไปหรือลากยาว 

ตวัอย่าง: ออ๋::: 

สัญลักษณ์:  โอย 

คําอธิบาย: ตวัอกัษรเข้มหมายถึงผู้พดูออกเสียงคํานนัดงักวา่คําอืน 

ตวัอย่าง: โอยโอยโอย 
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สัญลักษณ์:  º          º 

คําอธิบาย: คําพดูทีอยู่ในเครืองหมายเป็นคําทีผู้พดูออกเสียงเบากวา่คําอืน 

ตวัอย่าง: ºตา๋ย º 

สัญลักษณ์:  >          < 

คําอธิบาย: คําทีปรากฏในเครืองหมายนีแสดงวา่คํานนัพดูเร็วกวา่คําอืน 

ตวัอย่าง: >ผมเข้าใจแล้ว< 

สัญลักษณ์:  <          > 

คําอธิบาย: คําทีปรากฏในเครืองหมายนีแสดงวา่คํานนัพดูช้ากวา่คําอืน 

ตวัอย่าง: <มาร์เก็ตติงเมเนเจอร์> 

สัญลักษณ์:   

คําอธิบาย: คําทีมีลกูศรหวัตงัปรากฏแสดงวา่ผู้พดูขนึเสียงสงูทีคํานนั 

ตวัอย่าง: ไมรู้่ 

สัญลักษณ์:  = 

คําอธิบาย: เครืองหมายเสมอภาคใช้เมือผู้พดูพดูตอ่ทนัที 

ตวัอย่าง: =เอ้อนะ 

สัญลักษณ์:  _____ 

คําอธิบาย: คําทีมาเครืองหมายสญัประกาศหรือคําทีขีดเส้นใต้เป็นคําทีผู้พดูเน้น 

ตวัอย่าง: ไป 

สัญลักษณ์:  .ฮฮฮ 

คําอธิบาย: ฮ มีจดุข้างหน้าใช้อธิบายเมือผู้พดูหายใจเข้า 

ตวัอย่าง: (.) แล้วเค้าก็ .ฮฮฮ คิดหนกั 

สัญลักษณ์:  ฮฮฮ 

คําอธิบาย: ฮ ไมมี่จดุข้างหน้าใช้อธิบายเมือผู้พดูหายใจออก 
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ตวัอย่าง: (2.0) ฮฮฮ ((ก้มหน้าเลก็น้อย)) ผมเสียใจด้วยจริงจริง 

สัญลักษณ์:   

คําอธิบาย: เครืองหมายลกูศรใช้ระบบุรรทดัในบทสมัภาษณ์ทีงานวิจยัต้องการวิเคราะห์ 

ตวัอย่าง: ผู้ดแูล  ดแูล ร้านค้าทีซือ(.) วา่มีปัญหาอะไรไหม๊(.) อะไรอย่างเงีย(.)  
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ภาคผนวก ข 

ถอดเทปผูถูกสัมภาษณท่ีไดรับคัดเลือกเขาทํางาน 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารหลักฐานการใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยเรื่องของผูถูกสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 

 

เอกสารหลักฐานการใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยเรื่อง 

กระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณในตําแหนง

ผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด 

 

สําหรับผูเขาสัมภาษณหรือผูสมัคร 

ช่ือ-สกลุผูเขารวมโครงการ

............................................................................................................................. 

ที่อยู

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

หมายเลขโทรศัพท (บาน).......................................................(มือ

ถือ)........................................................... 

อีเมล

.............................................................................................................................................................. 

 

ขาพเจายินยอมที่จะเลาและพูดถึงประสบการณของขาพเจากับผูวิจัยและยินยอมใหมีการ

บันทึกแถบบันทึกเสียงในระหวางการพูดคุย ขาพเจาเขาใจและตระหนักดีวาหากขาพเจารูสึกวาเรื่องที่

ไดพูดคุยทําใหเกิดความไมสบายใจและกระทบกระเทือนตอความรูสึกของขาพเจา ขาพเจาสามารถ

แจงใหผูวิจัยยุติการบันทึกวีดิทัศนและลบสิ่งที่ไดมีการบันทกึไปแลวได ตลอดจนขาพเจาสามารถ

ยกเลกิการเขารวมโครงการไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงเหตุผลและการยกเลิกจะไมมผีลตอผลการ

สัมภาษณงานแตอยางใดรวมถึงไมมีผลกระทบใดๆทัง้สิ้นตอขาพเจา 

 

ขาพเจายินยอมใหผูวิจัยบันทกึแถบบันทึกเสียง (เทปเสียง) หรือวีดิทัศน (วีดีโอ) ในขณะที่

ขาพเจาถูกสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขายในวันที่ ..............................................................

(วัน-เดือน-ป) 

ขาพเจามั่นใจวาผูวิจัยจะรกัษาความลับตลอดเวลาในระหวางที่ขาพเจาเขารวมโครงการและดูรกัษา

แถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศนเปนอยางดีเพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาโครงการวิจัยตามที่แจงไว

ขางตน 

 

ขาพเจาตระหนักดีวาโครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูในเรื่องการสื่อสารและ

กระบวนการสรางความนาเช่ือถือขณะสัมภาษณงานของผูถูกสัมภาษณ และทราบวาขอมลูที่ขาพเจา
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เปดเผยแกผูวิจัยในครัง้น้ีเปนไปเพือ่ประโยชนทางดานวิชาการ การเรียน การสอนและการนําเสนอใน

เวทีวิชาการเทาน้ัน การนําขอมูลไปใชประโยชนจะตองไมทําใหขาพเจาและครอบครัวไดรบัผลกระทบ 

โดยตองมีการปกปดช่ือ นามสกุล ที่อยู และลักษณะเฉพาะของขาพเจา 

ผูวิจัยรบัรองวาจะเกบ็ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยไดเฉพาะ

ในรูปแบบทีส่รปุเปนผลการวิจัยเทาน้ัน 

ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบ

ยินยอม 

น้ีดวยความเต็มใจและจะไมนํามาเปนประเด็นฟองรองในอนาคต 

 

ลงช่ือ..............................................................................วันที่

........................................................................ 

ขาพเจาตองการทราบผลการวิจัยและกรุณาสงผลการวิจัยใหแกขาพเจาตามที่อยูน้ี

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................. 

 

สําหรับผูวิจัย 

ขาพเจา น.ส. มารสิา วัฒนาศิริพร ขอยืนยันวาขาพเจาไดอธิบายและแจงใหผูเขารวมโครงการทราบถึง

รายละเอียดทีเ่กี่ยวของกบัโครงการวิจัยเรียบรอยแลว 

 

ลงช่ือ..............................................................................วันที่

........................................................................ 
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ภาคผนวก ง 

แนวคําถามก่ึงโครงสรางสําหรับผูท่ีจะเขารับการสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย 
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ภาคผนวก ง  

แนวคําถามก่ึงโครงสรางสําหรับผูท่ีจะเขารับการสัมภาษณงานในตําแหนงผูจัดการฝายขาย 

 

ดานที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขาสัมภาษณและประสบการณ 

ขอมูลสวนตัว : ชื่อ – สกุล 

 เพศ 

 อาย ุ

ประสบการณ : ประสบการณในการสัมภาษณงาน 

 ประวัติการทํางานที่ผานมาจากอดีตถึงปจจุบัน 

 ประวัติการศึกษา 

 เรื่องครอบครัว 

 เรื่องสวนตัว 

  

ดานที่ 2 แนวทางในการสรางความนาเชื่อถือ (Creditability) 

1 แนวทางในการสรางความไววางใจ (Trust) 

 ในแงการเตรียมตอบคําถาม  

 ประสบการณทํางานที่ผานมา 

 การเตรียมเอกสารกอนสัมภาษณงาน 

  

2 แนวทางในการสรางบุคลิกภาพที่ดี (Character) 

 ในแงของเส้ือผา การแตงหนา การทําผม 

 ในแงของการวางตัว  

 การวางแผนในการสรางบุคลิกที่ด ี

  

3 แนวทางในการแสดงถึงความสามารถ (Competency) 

 ในแงของการทบทวนความรูในการขาย 

 ในแงของความรูจากประสบการณที่ผานมา 

  

4 แนวทางในการแสดงถึงความซ่ือสัตย (Integrity) 

 ในแงของการปฏิบัติตนที่ผานมา 

 ประวัติอาชญากรรม 
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ภาคผนวก จ 

การสัมภาษณงาน บรรยากาศในการสัมภาษณงาน 
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ภาคผนวก จ การสัมภาษณ์งาน บรรยากาศในการสัมภาษณ์งาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 แสดงบรรยากาศในการสัมภาษณ 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพสถานท่ีเก็บขอมูล 
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ภาคผนวก ฉ ภาพสถานท่ีเก็บขอมูล 

 

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงสถานที่เกบ็ขอมลู 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ – ช่ือสกุล มาริสา วัฒนาศิริพร 

วัน  เดือน  ป เกิด 25 ธันวาคม 2529 

ที่อยูปจจุบัน  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 ศึกษาตอระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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