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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานหัวข้อ “การปฏิบตั ิสหกิจ ณ Nakajewelry & Uniform” ผูศ้ ึกษาได้นา
หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาดังนี้
เทคนิคการสื่ อสารกับลูกค้า
1. Comprehension (เข้ าใจ เข้ าถึง)
การเสนอขายสินค้าและบริ การ เนื้อหาในการนาเสนอต้องคมชัด เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน ขาย
อะไรว่ากันไป มีการย้าซ้ าเนื้อหาที่สาคัญและสื่อสารด้วยถ้อยคา ข้อความที่เรี ยบง่าย ไม่ตอ้ งหวือหวา
ไม่ตอ้ งวุน่ วาย อย่าเยอะ อย่าซับซ้อน อ้อมไปอ้อมมาและต้องมีมารยาทจรรยาบรรณของนักขาย
กรณี ขายสินค้า เราต้องสื่อความหมายให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าทันที เข้าใจว่า สินค้าของเราเป็ นสินค้า
อะไร มีความแตกต่างจากสินค้าอื่นในตลาดอย่างไร และให้ประโยชน์อะไรบ้างกับลูกค้า
กรณี ร้านค้า ชื่อของร้านค้าถือเป็ นหัวใจของการเข้าถึง สินค้าอะไร หลักคิดนี้ ต้องกลับดูที่ชื่อสินค้า
ครับ ชื่อแบรนด์อะไร เช่น ทากิจการการเกษตร แต่ต้งั ชื่อ โลหะนวกิจ แค่น้ ีก็คนละทางแล้ว ยังไง
ลูกค้าก็ไม่เข้าร้าน ชื่อร้านนั้นต้องสอดรับกับแนวคิดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ นี่ยงั หมายรวมถึงทาเล
การตั้งร้านด้วยว่า เข้าถึงได้ง่ายหรื อไม่ ลูกค้าสามารถหาได้ไม่ยาก
2. Connection (มีความหมาย, เร้ าอารมณ์)
การที่ลูกค้าจะเข้าร้านหรื อสนใจในสินค้า เราจะต้องสื่อสารในเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับชีวติ ของลูกค้า เช่น ขายประกันให้กบั คนที่เคยประสบอุบตั ิเหตุมาก่อน
จะขายได้ง่ายกว่ากลุ่มคนที่เพิง่ เข้าทางานใหม่ ร่ างกายแข็งแรง เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ยงั ไม่มี
ประสบการณ์ของการจ่ายเงินเก็บเพือ่ รักษาพยาบาลตนเอง หรื อการขายสบู่ลา้ งหน้าราคาหลักพัน
ให้กบั คนที่หน้าตาเคยแพ้เครื่ องสาอางมาก่อนจะขายได้ง่ายกว่าลูกค้าทีไ่ ม่มีประสบการณ์แพ้
เครื่ องสาอาง เป็ นต้น
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กรณี ขายสินค้า ต้องใช้วธิ ีการสื่อสารที่ตอบสนองเชิงอารมณ์ เสนอขายแล้วทาให้ลูกค้ารู ้สึกกังวล
ตื่นเต้น สนุก หรื อมีความสุขเมื่อได้ใช้สินค้า หรื อมีความสุข เกิดสังคมใหม่ เมื่อได้เข้าไปอยูใ่ นสังคม
เครื อข่าย หรื อสังคมของผูใ้ ช้สินค้านั้นๆ
กรณี ร้านค้า เจ้าของร้านต้องมีอธั ยาศัยไมตรี เข้าใจลักษณะของคนที่ใช้สินค้า สามารถแนะนาสินค้า
แก่ลูกค้าได้ สินค้าสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ เช่น ขายสินค้าเครื่ องสาอางเพือ่
ป้องกันฝ้าในกลุ่มเกษตรกร เมื่อลูกค้าเข้าร้านสามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ได้ และต้องเข้าใจว่า ปั จจุบนั
สินค้าและการบริ การไม่ได้เป็ นแบบกลุ่มมวลชนอีกต่อไป หากแต่เป็ นแบบลักษณะบุคคล ดังนั้น
การจดจาลูกค้าถือเป็ นเรื่ องสาคัญมากในการทาธุรกิจในปั จจุบนั
3. Credibility (เชื่ อถือ, ศรัทธา)
ความเชื่อถือ เชื่อมัน่ เชื่อใจ ถือเป็ นหัวใจสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เราควรสื่อสาร
ในสิ่งที่เป็ นจริ ง สินค้ามีคุณภาพสมกับราคาที่ลูกค้าจะต้องจ่าย การสื่อสารในลักษณะนี้ ควรใช้ลูกค้า
ที่ชื่นชอบชื่นชมสินค้าของเราเป็ นผูบ้ อกกล่าว เช่น การรี ววิ สินค้า การนาผูท้ ี่มีชื่อเสียงยอมรับใน
ชุมชนสังคมของลูกค้าเป็ นผูส้ ื่อสารการันตี เป็ นต้น
กรณี ขายสินค้า ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีโปรไฟล์ของคน
หน้าตาดีๆ ที่เคยแพ้เครื่ องสาอาง เคยบริ โภคมาก่อนมานาเสนอ ความเชื่อถือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใคร
เป็ นคนพูด พูดอะไร มีเนื้อหาและเทคนิคอย่างไร อาทิ ให้ผมไปพูดเสนอขายเหล็ก ไม่มีใครซื้อกับ
ผมแน่นอน เพราะผมไม่เคยค้าเหล็ก แต่ให้ผมพูดเรื่ องสุขภาพ น่าจะมีคนมาฟังผมเยอะแยะแน่นอน
เพราะผมเป็ นเบาหวาน และมีวธิ ีการรักษาที่ไม่ทาร้ายตับของตนเอง เป็ นต้น
กรณี ร้านค้า บ่อยครั้งสินค้าไม่อาจจะขายได้ดว้ ยตัวของมันเองเพราะคู่แข่งมีจานวนมาก จาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่เจ้าของธุรกิจจะต้องใช้ตนเองเป็ นสื่อหรื อ Personal Brand เพือ่ ให้ลูกค้าเชื่อถือศรัทธา
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs จาเป็ นอย่างยิง่ ที่เจ้าของจะต้องสร้างแบรนด์สินค้าจากตนเอง เพราะเป็ นการ
ลงทุนที่นอ้ ยที่สุดแต่สามารถอธิบายคุณค่า ความสาคัญของสินค้าได้ดีมากกว่าคนอื่น อีกประเด็น คือ
การจัดร้านค้า ควรคานึงถึงหลักฮวงจุย้ การอาศัยแสง ลม ความเย็น มีการจัดร้านที่น่าสนใจ เป็ น
หมวดหมู่ น่าเลือก น่าหยิบ น่าจับ น่าใช้
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4. Contagiousness (แพร่ กระจายติดต่ อไปทั่ว)
เราเรี ยกปรากฏการณ์การแพร่ กระจายข่าวสารแบบนี้วา่ Word of mouth หรื อพลังแห่งการ
บอกต่อถือเป็ นการสื่อสารในตัวสินค้าที่ทรงพลังมาก เพราะเป็ นการบอกต่อเพือ่ ให้เกิดการทดลอง
ใช้สินค้า ช่วงนี้ ในทุกธุรกิจจะมี คือ ช่วงก่อตั้ง เช่น ร้านก๋ วยเตี๋ยว เปิ ดกิจการใหม่ 3 เดือนแรกจะมี
คนแห่มากินเยอะมาก หากบริ การไม่ดี ที่นงั่ พอ รสชาติไม่ได้มาตรฐาน ปรากฏการณ์น้ ีจะหายไป
เป็ นต้น
กรณี ขายสินค้า เราจะต้องกระตุน้ ให้รายละเอียดของสินค้ามีพลัง ใหม่ แตกต่าง ชวนจดจา และ
ลูกค้ารู ้สึกได้วา่ หากบอกต่อจะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นที่ยงั ไม่เคยทดลองใช้สินค้า
กรณี ร้านค้า คือ การบอกต่อให้มาใช้บริ การ คุณค่าจากสินค้า คุณค่าจากการบริ การ คุณค่าจาก
มาตรฐานของสินค้าในร้าน โปรโมชัน่ ให้แก่ลูกค้าเก่าที่จงรักภักดี การกระตุน้ ยอดขายต่อหัว อาทิ
แสตมป์ 7-11 เป็ นต้น
ความรู้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
1. ความสาคัญของคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
ค าศัพ ท์เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ของภาษาและเป็ นสิ่ ง แรกที่ ภ าษาศาสตร์
ประยุกต์ได้ให้ความสนใจ (Richards, J., and Rodgers, T.S., 2001) การที่มีความรู ้คาศัพท์ไม่มากพอ
ทาให้ไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสละสลวย (Burton, S.H., 1982) ในการที่จะเข้าใจภาษา
ใดภาษาหนึ่งนั้น ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องเข้าใจความหมายของคาศัพท์เป็ นอันดับแรกดังนั้นคาศัพท์จึงเป็ น
องค์ป ระกอบเบื้ อ งต้น ในการเรี ยนรู ้ ภ าษา จากความส าคัญ ของค าศัพ ท์ดัง กล่ าวมี ก ารกล่ าวถึ ง
ความหมายของคาศัพท์ไว้ต่างๆ กันดังนี้
Moris (1979) ได้ให้ความหมายของคาศัพท์ไว้ว่า คาศัพท์หมายถึงคาทุกคาในภาษาที่บุคคล
วงสังคม วงการอาชีพ เชื้อชาติ ใช้และเป็ นที่เข้าใจ
Richards (1985) ให้คาจากัดความของคาศัพท์ไว้วา่ คาทั้งหมดซึ่ งเป็ นได้ท้ งั คาโดด คาผสม
และสานวนต่างๆ ที่ปรากฏในภาษา ถือเป็ นการสื่ อนาความหมายที่มิใช่เป็ นแต่เพียงคานาม คากริ ยา
หรื อคาคุณศัพท์เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงข้อมูลทุกอย่างที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้มาจากคาศัพท์
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Schmitt (2000) ได้ให้ความหมายของคาศัพท์วา่ คาศัพท์คือรากฐานของภาษา
Lehr, Farn (2004) ได้ให้ความหมายของคาศัพท์วา่ คาศัพท์ หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับคาและ
ความหมายของคา
นอกจากนี้ ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2521) ได้ให้ความหมายของคาศัพท์ว่า ศัพท์คือ
กลุ่มเสี ยงกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งมีความหมายให้รู้ว่าเป็ นคน สิ่ งของ อาการ หรื อลักษณะอาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง เช่นเดียวกับสมปอง หลอมประโคน (2544) ได้กล่าวว่าคาศัพท์เป็ นถ้อยคาทุกคาที่มนุ ษย์ใช้ใน
การถ่ ายทอดความหมายที่ แสดงออกถึ งการรับรู ้ ความรู ้สึกนึ กคิด ตลอดจนสิ่ งของและลักษณะ
อาการต่างๆ
วรชาติ ภู่ทอง (2537) ให้ความหมายของคาศัพท์ไว้วา่ คาศัพท์ คือคาหรื อถ้อยคาหรื อวลีใน
ภาษาทั้งหมด ที่ใช้เป็ นตัวแทนในการสื่ อ ความหมาย ความรู ้ ความคิด ระหว่างหรื อเฉพาะบุคคล
กลุ่มสังคม อาชีพและชนชาติ
วิลาสิ นี แก้ววรา (2550) ได้สรุ ปความหมายของคาศัพท์ว่า คาศัพท์ คือ คาหรื อถ้อยคาหรื อ
วลี ในภาษาทั้งหมด ที่ใช้เป็ นตัวแทนในการสื่ อ ความหมาย ความรู ้ ความคิด ระหว่างหรื อ เฉพาะ
บุคคล กลุ่มสังคม อาชีพและชนชาติ
ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า คาศัพท์คือ คาทุกคา ที่ใช้ในการถ่ายทอดและสื่ อความหมาย
เพือ่ การรับรู ้และความรู ้สึกนึกคิด
2. ประเภทของคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
จากความหมายและความสาคัญของคาศัพท์ที่กล่าวมาข้างต้น ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการสอนภาษา
ได้แบ่งคาศัพท์ได้หลายประเภท ดังนี้
Nation, I.S.P (1990), Aebersold and Field (1997) และนั น ทิ ย า แสงสิ น (2527) ได้ แ บ่ ง
ประเภทของคาศัพท์ไว้ 2 ประเภท คือ คาศัพท์ที่เรี ยนเพือ่ ใช้ (Active vocabulary) และคาศัพท์ที่เรี ยน
เพือ่ รู ้ (Passive vocabulary)
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1. คาศัพท์ที่เรี ยนเพื่อใช้ (Active vocabulary) หมายถึ ง คาศัพท์ที่ผเู ้ รี ยนต้องรู ้ความหมายที่
มักพบ และใช้เป็ นประจา ในชีวติ ประจาวัน ทั้งในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ผูส้ อนมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ความหมายและสามารถนาคาศัพท์น้ นั ไปใช้ได้ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ
2. ค าศัพ ท์ที่ เรี ยนเพื่อรู ้ (Passive vocabulary) หมายถึ ง คาศัพ ท์ที่ผูเ้ รี ยนพึงรู ้จกั และเข้าใจ
ความหมายเมื่อได้อ่านหรื อฟั ง ที่มกั พบน้อยและไม่ค่อยได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เป็ นคาศัพท์ที่
ผูเ้ รี ยนใช้การอ่านเพือ่ ให้เข้าใจเนื้อเรื่ องหรื อข้อความที่อ่าน
Nation, Paul. (1994) ได้แบ่งประเภทของคา ศัพท์ตามการใช้ ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้คือ
1. คาที่ใช้บ่อย (High frequency vocabulary) คือคาที่ใช้บ่อ ยครั้งในภาษา ใช้ในทักษะทั้ง 4
ด้าน และอยูใ่ นทุกระดับของสถานการณ์ต่างๆ คาที่ใช้บ่อยประกอบด้วยกลุ่มของคา 2000 ชนิ ด ซึ่ ง
บทความหนึ่งอาจมีคาศัพท์ประเภทนี้อยูป่ ระมาณ 87% และอยูใ่ นภาษาพูดทัว่ ไปมากกว่า 95%
2. คาที่ไม่ใช้บ่อย (Low frequency vocabulary) คือคาที่ใช้ไม่บ่อยนัก ซึ่ งบทความหนึ่ งอาจมี
คาศัพท์ประเภทนี้ อยูเ่ พียงสัดส่ วนเล็กๆ เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเป็ นคาที่ใช้ไม่บ่อยหรื อน้อยมากใน
กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ นันทิยา แสงสิน (2527) ยังได้แบ่งประเภทของคาศัพท์ตามโอกาสที่จะได้ใช้หรื อ
ได้พบในแต่ละทักษะทางภาษาออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. ค าศัพ ท์ เพื่ อ การฟั ง เป็ นค าศัพ ท์ ที่ ใ ช้ม ากกั บ เด็ ก เล็ ก เพราะเด็ ก เล็ ก ยัง ไม่ เคยเรี ย น
ภาษาอังกฤษมาก่อน คาศัพท์จึงเป็ นคาศัพท์ที่ค่อนข้างง่าย เหมาะสมกับระดับอายุและจะเริ่ มจากการ
ฟังก่อน
2. คาศัพท์เพื่อการพูด เป็ นคาศัพท์ที่ใช้ในการพูด ซึ่งต้องสัมพันธ์กบั การฟั ง อาจจะพูดแบบ
เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ แต่สิ่งสาคัญคือต้องสื่อความหมายให้เข้าใจ
3. คาศัพท์เพื่อ การอ่ าน ซึ่ งคาศัพท์ที่ใช้ในการอ่ าน ผูเ้ รี ยนต้อ งรู ้ความหมาย เพื่อ จะน าไป
ตีความข้อความหรื อเนื้อเรื่ องที่อ่าน ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กทักษะการเดาความหมายจากข้อความที่อยูร่ อบ
ข้าง ฝึ กทักษะการใช้พจนานุกรมอย่างถูกต้อง และต้องจดจาความหมายของศัพท์เหล่านั้นด้วย
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4. ค าศัพ ท์เพื่อการเขียน ค าศัพ ท์ที่ ใช้ในเขียนควรเป็ นแบบที่ถู กต้อ งและเป็ นทางการใน
ขณะที่ Schmitt (2000, อ้างใน นิธิดา อดิภทั รนันท์, 2549) ได้แบ่งประเภทของคาศัพท์ตามการเรี ยนรู ้
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. คาศัพท์ที่เรี ยนโดยตรง (Explicit vocabulary) คือ คาศัพท์ที่เรี ยนรู ้โดยตรง เกิดขึ้น
เมื่อมีการสอนคาศัพท์ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยตรง
2. คาศัพท์ที่เรี ยนรู ้โดยบังเอิญ (Incidental vocabulary) คือ คาศัพท์ที่เรี ยนรู ้โดย
บังเอิญเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนใช้ภาษาและสามารถค้นพบความหมายของคาใหม่ดว้ ยตนเอง

