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ABSTRACT 

 
 This case study is about communication strategies to persuade May 
Ratchanok, Thai national badminton player, to follow her coaches’ training programs 
and how May Ratchanok negotiate with them. This case study is a qualitative 
research through documentary research and in-depth interviews by collecting data 
from four key informants using purposive sampling method . 
 The coaches and sport scientists use communication strategies to persuade 
May Ratchanok; pre-game, during game, post-game, and when they have to negotiate 
with her; by explaining the reasons and necessities in order to make her understand 
and follow the training programs effectively. 
 The study also found that there is no difference when May Ratchanok 
negotiating with her coaches and sport scientists due to the fact that they are 
properly consulting with each other all the time to make the training programs 
consistent with May Ratchanok's playing style . The negotiating communication 
happens when May Ratchanok has an injury that is beyond her abilities to cope with 
at that point of time. May Ratchanok understands and accepts her trainers’ decisions 
even though her expectations are not met because she knows that her tra iners 
carefully design the training programs to properly suit her . 
 
Keywords: Persuasive Communication, Negotiation, Coach 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 กีฬาแบดมินตันที่มีหลักฐานการอ้างอิงในประวัติศาสตร์ มีต้นกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ 
ในปี พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) ที่ประเทศอังกฤษ โดยมีเร่ืองเล่าจากนายทหารคนหน่ึงที่ไปประจําการ
อยู่ในเมืองปูนา ประเทศอินเดียของยุโรป ในระยะแรก ๆ จะมีการเล่นกันเพียงในหมู่นายทหารของ
กองทัพและสมาชิกชนช้ันสูงของอินเดีย จนกระทั่งนายทหารอังกฤษที่ไปประจําการอยู่ที่เมืองปูนา  
ได้นํากลับไปเล่นในประเทศอังกฤษ ณ คฤหาสน์ กีฬาแบดมินตันของยุคแห่งบิวฟอร์ดที่ 
กล๊อสเตอร์เชอร์ ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) หรือเกมกีฬาตีลูกขนไก่ได้ถูกเปลี่ยนช่ือเป็น 
“แบดมินตัน” นับต้ังแต่น้ัน หลังจากน้ันไม่นานชาวยุโรปได้มีการอพยพและเร่ิมมีการเผยแพร่วิธี 
การเล่นจากภายในประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และประเทศท่ีอยู่ใกล้เคียง ปัจจุบัน
อาณานิคมของอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ได้นําเกมการเล่นไปสู่ประเทศต่าง ๆ ของโลกและได้รวมถึง
ประเทศไทยเช่นกัน (“ประวัติแบดมินตัน”, 2562)   
 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2436 ได้มกีารจัดต้ังสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศอังกฤษขึ้น ซึ่งเป็น
สมาคมแบดมนิตันแห่งแรกของโลก หลังจากที่มีการจัดแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
อังกฤษ หรือทีเ่รียกกัน “ออลอิงแลนด์” ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) สมาคมแบดมินตันของ
ประเทศอังกฤษเป็นผู้นําในการก่อต้ังสหพันธ์แบดมินตันระหว่างประเทศ โดยมีชาติต่าง ๆ อีก 8 ชาติ
คือ แคนาดา เดนมาร์ก อังกฤษ ฝร่ังเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซแีลนด์ สก๊อตแลนด์ และเวลล ์
โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงลอนดอน สหพันธ์มีบทบาทในการกําหนดและควบคุม กติกาข้อบังคับในการ
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน  และการเล่นแบดมนิตันได้เร้ิมเข้าสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2456 โดยมีการเริม่
เล่นกีฬาแบดมินตันแบบมี ตาข่าย โดยพระยานิพัทยกุลพงษ์ ได้สร้างสนามขึ้นที่บ้าน ซึ่งต้ังอยู่ริมคลอง
สมเด็จเจ้าพระยาธนบุรี และนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย โดยส่วนใหญ่มกีารเล่นในระดับกลุ่มคนทีม่ี
ชนช้ันสูงและในราชสํานัก ต่อมาในปีในปี พ.ศ. 2494 พระยาจินดารักษ์จึงได้ก่อต้ังสมาคมช่ือว่า 
"สมาคมแบดมนิตันแห่งประเทศไทย” และในปีเดียวกัน สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (ประวัติแบดมินตัน, 2562)   
 ปี พ.ศ. 2512–2513 สหพันธ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันและหลงัจากน้ันกีฬา
แบดมินตันได้มีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นจึงมีการบรรจุกีฬาแบดมนิตันเข้าไว้ในการแข่งขัน
เอเชียนเกมส์ เซียนเกมส ์หรอืซีเกมสใ์นปัจจุบัน รวมถึงได้รับการพิจารณากีฬาแบดมินตันเข้าสู่ 
การแข่งขันโอลิมปิก สามารถยืนยันว่ากีฬาแบดมินตันได้เป็นกีฬาสากลอย่างแท้จริง (ประวัติ
แบดมินตัน, 2562)   
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 จะเห็นได้ว่ากีฬาชนิดน้ีเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาแต่เดิม กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ใช้
อุปกรณ์ในการเล่นที่น้อยช้ินมีและใช้จํานวนผู้เล่นเพียงสองคนอยู่ในสนามสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพ้ืนสีเขียว  
มีตาข่ายกั้นแบ่งฝั่งให้เห็นถึงขอบเขตของแต่ละฝั่ง กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่สามารถสร้างมิตรภาพ 
ให้ความสนุกสนาม ผ่อนคลายกับผู้เล่น และเหมาะกับคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายแบบหักโหม เพราะ
เหตุน้ีทําให้กีฬาแบดมินตันได้รับความนิยมเร็ว สิ่งที่จะช่วยให้นักกีฬาจะประสบสําเร็จได้น้ันนอกจาก
ตัวนักกีฬาและครอบครัวน้ันยังมีสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จของนักกีฬาน้ันคือผู้ฝึกสอนทีม่ีความถนัด
แต่ละด้าน  
 ผู้ฝึกสอน คือ ผู้ที่มีศาสตร์และศิลป์ที่มีจะสามารถนําพานักกีฬาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
ผู้ฝึกสอนเป็นผูท้ี่คอยสังเกตว่านักกีฬาน้ันมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะมาพัฒนาตัวของ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอนในปัจจุบันน้ีมีบทบาทและหน้าที่ที่มากกว่าการเป็นผู้ฝึกสอน โค้ชยังเป็นทั้งผู้รับ–ผู้ให้ 
และยังเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการให้คําปรึกษา ผู้ประเมนิผล ผู้ให้
ความสะดวกสบาย ผู้ให้สร้างแรงจูงใจ ผู้วางแผน ผู้สนับสนุน และผูจ้ัดการ ซึ่งแต่ละบทบาทหน้าที่จะ
มีผลขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ัน ๆ ซึ่งไม่ว่านักกีฬาน้ันจะมีพัฒนาการไปอยู่ในระดับไหนก็ตามผู้ฝึกสอน
น้ันก็ยังความสําคัญต่อตัวนักกีฬาละพัฒนาการของนักกีฬาผู้ฝึกสอน จะมีการทํางานเป็นทีมมิได้มี
เพียงผู้เดียว ความสําเร็จของนักกีฬาน้ันไม่ได้มีเพียงแต่ผลงานในการลงเล่นแต่ยังมีส่วนประกอบ 
อย่างอ่ืนอีกด้วย เช่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ หรือด้านความคิด จะต้องมีทีมผู้ช่วยเพ่ือให้นักกีฬามี
ความพร้อมในทุกด้านก่อนที่จะลงเล่น แต่สิง่ที่ผู้ฝึกสอนหรือทีมผู้ฝึกสอนขาดไม่ได้คือเร่ืองเทคนิค 
และวิธีการสื่อสารกันระหว่างของผู้ฝึกสอนและทีมผู้ฝึกสอนที่จะส่งเสริมให้นักกีฬามพัีฒนาที่ก้าวหน้า 
(“ผู้ฝกึสอนกีฬา (Coach)”, 2560) 
 การสื่อสารมีความสําคัญที่สามารถส่งผลต่อพัฒนาการของนักกีฬาและการรับข้อมูลของ 
ตัวนักกีฬาก็สามารถส่งผลต่อตัวนักกีฬาเช่นกัน จากการการสื่อสารเป็นตัวกลางที่จะทําให้นักกีฬา 
มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นหรือเท่าเดิมขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสารของโค้ชและทีมของผู้ฝึกสอน  
การสื่อสารประกอบด้วย การสนทนาหรือพูดคุย เช่น การโน้มน้าวหรือการพูดให้เกิดแรงกระตุ้นให้มี
ความพร้อมในการฝึกซ้อมและลงแข่งขัน การสร้างความเช่ือมั่นให้กับตัวนักกีฬา แม้กระทั่งการสื่อสาร
ทางกาย การสื่อสารทางกาย เช่น การบอกสัญลักษณ ์การแสดงออกทางสีหน้า เป็นต้น การสื่อสาร 
ที่ดีจะสามารถทําให้นักกีฬาเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและถือเป็นสารตัวสําคัญที่จะทําให้
นักกีฬามีพัฒนาการและมีผลงานที่ดี แต่หากการสื่อสารระหว่างโค้ชกับทีมผู้ฝกึสอนมขี้อบกพร่องและ
ตัวของนักกีฬามีการปิดก้ันตัวเองการส่งสารของโค้ชกับทีมผู้ฝึกสอนน้ันอาจไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
และจะส่งผลทาํให้เกิดปัญหากันภายในและนักกีฬาจะมีพัฒนาการที่ช้าลง 
 นางสาวรัชนก อินทนนท์ หรอืน้องเมย์ บุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลจากสหพันธ์
แบดมินตันโลก หรือ BWF (Badminton World Federation) และยังได้รับรางวัลอีกมากมาย  
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รัชนก อินทานท์ เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดวันที่ 5 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เป็นลูกสาวของคุณพ่อ 
วินัสชัย อินทนนท์ และคุณแม่คําผัน สุวรรณศาลา และมน้ีองชายช่ือ รัชพล อินทนนท์ ปัจจุบันสังกัด
อยู่สโมสรบ้านทองหยอด รัชนก อินทนนท์ ได้ย้ายเข้ากรุงเทพตามบิดามารดามาทํางานที่โรงงานบ้าน
ทองหยอด และได้เร่ิมใช้ชีวิตว่ิงเล่นตามวิถีของเด็กที่รอพร้อมแม่ทํางาน แต่สิ่งที่ทําให้เมย์ รัชนก เร่ิม
เล่นแบดมินตันคือตอนที่คุณกมลา ทองกร (อาปุก) เจ้าของโรงงานบ้านทองหยอด เห็นเมย์ รัชนก  
ว่ิงเล่นกับเพ่ือน ๆ และเกรงว่าจะเล่นซนกันจนเกิดอุบัติเหตุ กมลา ทองกร จึงได้นําเมย์ รัชนก  
มาหัดเล่นแบดมินตันต้ังแต่น้ัน และคณุกมลา ทองกร ได้ขอเมย์ รัชนก เป็นบุตรบุญธรรม เร่ิมหัดเล่น
แบดมินตันตอนอายุ 6 ขวบ และเมื่ออายุ 7 ขวบทางสโมสรส่งให้เข้าร่วมการแข่งขัน รายการอุดรธานี 
โอเพ่น ผลงานการแข่งขันรายการแรกโดยการคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเด่ียวรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  
การแข่งขันน้ันเป็นจุดเริ่มต้นและแรงผลักดันให้ทําเมย์ รัชนก มีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะฝกึซ้อมให้ 
หนักข้ึน การแข่งขันภายในรุ่นอายุน้ัน เมย์ รัชนก คว้ารางวัลชนะเลิศแทบจะทุกรายการ จนทาง
สโมสรอยากจะให้เมย์ รัชนก มีประสบการณ์ที่มากข้ึนจึงส่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย ตอนน้ันเมย์ รัชนก อายุได้ 12 ปี ซึ่งเป็นรายการใหญท่ี่สุดในประเทศไทย และเป็น
รายการที่คนอายุ 18 ปีขึ้นไปทําการแข่งขัน ผลงานการแข่งขันรายการน้ันไม่ได้ทําให้ผูฝ้ึกสอนหรือ 
พ่อแม่ผิดหวัง เมย์ รัชนก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทหญิงเด่ียว และในปีต่อมาทาง
สโมสรกส็่งแข่งรายการน้ีอีกครั้ง ครั้งน้ีเมย์ รชันก ทําผลงานได้ดีขึ้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแพ้ให้กบั
รุ่นพ่ีที่อายุห่างกันประมาน 6–7 ปี ขนาดเดียวกันน้ันยังทําผลงานในรายการบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ 
จูเนียร์แชมป์เป้ียนชิพ หรือเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยเข้าถึงรอบ  
8 คนสุดท้าย โดยแพ้ให้กับนักกีฬาจากประเทศจีน และในปี 2552 ในรายการเดียวกันเมย์ รัชนกทําได้
สําเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยถือเป็นนักแบดมินตันหญิงเด่ียวที่อายุน้อยที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ได้รบัตําแหน่งน้ี หลังจากน้ันเมย์ รัชนก สามารถ
รักษาตําแหน่งแชมป์เยาวชนโลกได้สามสมยั (“รัชนก อินทนนท์”, 2562) 
 และหลังจากแช่งขันรายการเยาวชนโลก ทางสโมสรวางแผนส่งเมย์ รัชนก เข้าร่วม 
การแข่งขันรายการต่างประเทศเพ่ือเก็บคะแนนให้ได้มสีิทธ์ิแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ในช่วงที่ได้ออกแข่ง 
ครั้งแรกผลงานไม่ได้เป็นที่ประทับใจแต่ทางสโมสรต้องการให้เมย์ รัชนก ได้รับประสบการณ์และสะสม
ประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งประสบความสําเร็จได้รางวัลชนะเลิศ รายการชิงแชมป์โลกที่
ประเทศจีน และเป็นคนแรกของโลกที่ได้แชมป์อายุน้อยที่สุด และยังได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ
ซุปเปอร์ซีรี่ส์อีกสามรายการติด อีกทั้งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก
เกมส์ในปี 2017 ณ กรุงลอนดอน ที่ประเทศอังกฤษ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย (“‘น้องเมย์' รัชนก  
อินทนนท์”, 2555) 
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 ผู้ฝึกสอนของเมย์ รัชนก ได้ถกูแบ่งเป็นสองด้าน คือ 1) ด้านเทคนิคแบดมินตัน และ  
2) ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผู้ฝึกสอนทัง้ด้านน้ีมีความสําคัญต่อการเพ่ิมศักยภาพในแต่ละทักษะ
การใช้งาน เช่น ส่วนของการฝึกซ้อมแบดมินตันผู้ฝึกสอนจะต้องมีการเพ่ิมเทคนิค แก้ไขจุดบกพร่อง 
เสริมจุดแข็งในการเล่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในรายการต่อไปแต่หากร่างกายไม่แข็งแรง  
ไม่พร้อมต่อการฝึกซ้อมที่หนักอาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บและร่างกายอ่อนล้าหากไม่ได้รับการฟ้ืนฟู
และรับประทานที่ครบซึ่งในสว่นของความแข็งแรงของร่างกายน้ันเป็นส่วนการทํางานของด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งจะทําหน้าที่ในส่วนของการเพ่ิมศักยภาพความแข็งแรงของร่างกาย โดย 
ผู้ฝึกสอนทางด้านแบดมินตันและด้านวิทยาศาสตร์กีฬา 
 1) ผู้ฝึกสอนทางด้านเทคนิคการแบดมินตันของรัชนก อินทนนท์ ผู้ฝึกสอนผู้น้ีมีนามว่า  
เซียะ จื่อ หัว หรือโค้ชเซียะ อดีตนักกีฬาทีมชาติของประเทศจีน โค้ชเซยีะ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1966  
ที่มณฑลหูเป่ย สําหรับโค้ชเซยีะน้ันแต่เดิมน้ันเป็นนักกีฬาประเภทชายคู่ แต่เน่ืองจากมีอาการบาดเจ็บ
ที่หัวเข่าจึงอําลาวงการ แต่ไม่นานหลังจากน้ัน นายสง่า เมฆนาวิน เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตัน
ไทยได้ติดต่อกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศจีน เพ่ือใหเ้ข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนที่สโมสรแบดมินตัน 
บ้านทองหยอด และทางสมาคมได้ส่งประวัติโค้ชเซี่ยให้กับสโมสรบ้านทองหยอดและและหลังจากน้ัน 
ก็ได้รับพิจารณาเข้าเซ็นสัญญากับสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 และหลังจาก
น้ันโค้ชเซียะได้เร่ิมทําการฝึกสอนและได้ทําป้ันนักกีฬาของสโมสรแบดมนิตันบ้านทองหยอดหลายคน
จนติดเป็นทีมชาติ อาทิ สุดเขต ประภากมล นักกีฬาประเภทคู่ผสม ภัททพล เงินศรีสุข (ประเภทชายคู่ 
และปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนร่วมกับโค้ชเซียะ) พิสิษฐ์ พูดฉลาด (ประเภทชายเด่ียว) และหนึ่งในน้ันคือ 
เมย์ รัชนก อินทนนท์ (นักกีฬาประเภทหญิงเด่ียว) โค้ชเซียะเป็นผู้ที่ได้ทําการฝึกสอนเมย์ รัชนก ต้ังแต่
ยังไม่มีพ้ืนฐานการเล่นจนถึง เมย์ รัชนก ได้เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่ของประเทศไทยทีไ่ด้เป็นมือวาง
อันดับหน่ึงของโลกสอนแบดมนิตันและรางวัลอีกมากมายทีท่างสมาคมแบดมินตันโลกได้ให้รางวัล 
ยกย่อง โค้ชเซียะ เป็นผู้ที่คอยสังเกตข้อดีและข้อบกพร่องและมีการนํามาปรับปรุง พัฒนาลด
ข้อบกพร่องและเพ่ิมศักยภาพข้อดีให้ดีกว่าเดิม เพราะทุกครั้งหลังจากจบการแข่งขันจะมีการจดบันทึก
ในแต่ละทัวร์นาเม้นการแข่งขันเพ่ือนํามาแก้ไขปรับปรุง (“โค้ชเซี่ยเฮ! ได้รับสัญชาติไทยแล้ว”, 2560)  
 2) ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา คือ ผูท้ี่เข้ามาดูแลทางเรื่องโภชนาการและการเสริม
สมรรถภาพทางด้านร่างกาย โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคเฉพาะทางเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพร่างกายของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ดูแลทางด้านนี้ 
ของสโมสรบ้านทองหยอด คือ นายอับดุล อุ่นอําไพ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นายอับดุลได้บรรจุเป็น
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Scientist) ประจําของสโมสรบ้านทองหยอด ในช่วงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2560 และได้มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจําตัวของเมย์ รัชนก เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561   
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นายอับดุลได้กล่าวว่า “การเป็นนักวิทยาศาสตร์น้ันไม่ได้เพียงแค่พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาแต่ต้อง 
คอยดูแลและฟ้ืนสภาพของนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บ เมื่อหลังจากหายจากการบาดเจ็บแล้วเราต้อง 
มีการฟ้ืนฟูกล้ามเน้ือส่วนน้ันให้มีความแข็งแรงให้ได้มากกว่าเดิม และอีกทั้งต้องคอยดูเรื่องโภชนาการ
เพ่ือให้นักกีฬามีความสมบูรณ์และความพร้อมทั้งก่อนและหลังการฝึกซอ้มและการแข่งขัน”  
นายอับดุล อุ่นอําไพ น้ันต้องค่อยแก้และปรบัโปรแกรมการฝึกซ้อมอยู่เสมอ เพราะแต่ละโปรแกรมน้ัน
มีผลลัพธ์ต่างกันและต้องค่อยดูอยู่เสมอว่าโปรแกรมน้ันควรนํามาให้ใช้ช่วงไหน หากช่วงน้ันยังไม่มี 
การแข่งขันขันโปรแกรมจะมคีวามหนักกว่าปกติแต่หากช่วงน้ันใกล้จะมีหารแข่งขันการออกโปรแกรม
จะมีความสอดคล้องกับการเคลื่อนที่โดยมีความหนักที่เบาลงมาหน่อยแต่จะมีการใช้เวลาที่น้อยกว่า 
(“เปิดสูตร “วิทยาศาสตร์การกีฬา"”, 2559) 
 การสื่อสารของผู้ฝึกสอนทั้งสองด้านมีแนวทางจุดประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะสาร 
ที่ผู้ฝึกสอนทั้งสองด้านต้องการจะสื่อน้ันมีความต้องการให้นักกีฬามีแรงกระตุ้น มุ่งมั่นในการฝึกซ้อม
เพ่ือให้นักกีฬามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ในด้านการทํางานจะของผู้ฝึกสอนมีความแตกต่างกันในแนวทาง
ด้านการปฏิบัติ ดังน้ี 1) ด้านการทํางานของผู้ฝึกสอนแบดมินตันจะทําหน้าที่เก่ียวกับการออก
โปรแกรมฝึกซอ้มเทคนิคด้านการเล่น การแก้ไขข้อผิดพลาดในการเล่นของนักกีฬา 2) ด้านการทํางาน
ของผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะทําหน้าที่ในด้านการเพ่ิมศักยภาพทางด้านร่างกาย เช่น  
การยกเวท การฝึกความคล่องตัว การฝึกความอดทนในการว่ิงระยะยาว เป็นต้น และยังรวมไปถึง 
การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายหลังจากการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน โดยผู้สอนด้านนี้จะมีการออกโปรแกรม 
การรับประทานเพ่ือให้ร่างกายของนักกีฬามีความพร้อมในการฝึกซ้อมและแข่งขันในรอบถัดไป เพราะ
ผู้ฝึกสอนไม่ว่าจะเป็นด้านแบดมินตันหรือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาล้วนมีความสําคัญต่อพัฒนาการ
และความสําเรจ็ของนักกีฬา ซึ่งก่อนหน้าน้ีได้มีคนทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬา
กับผู้ฝึกสอน เช่น นเรศ กุลธวงศ์วัฒนา (2536) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะทีเ่ป็นจริงและ 
ที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนยิมนาสติก ตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการ ปกาศิต อนุกูล 
(2546) ได้ศึกษาการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาของโค้ชกับนักกีฬา พ.ศ. 2545–2546 โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือศึกษาเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาและเทคนิคจิตวิทยาในอุดมคติที่ต้องนําไปปฏิบัติ พบว่า 
เทคนิคจิตวิทยาการกีฬาและเทคนิคจิตวิทยาในอุดมคติของโค้ชที่นําไปใช้กับนักกีฬาน้ันล้วนส่งผลต่อ
การควบคุมพฤติกรรมและจิตใจที่สามารถทาํให้นักกีฬาเกิดความสามัคค ีณัฐวุฒิ กลิ่นนาค (2546) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นใจและการใช้เทคนิคของโค้ชที่ช่วยในการพัฒนาความม่ันใจของ
นักกีฬาเทนนิสในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33 โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความมั่นใจและการใช้เทคนิคของโค้ช พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นใจกับเทคนิค 
ของโค้ชที่ช่วยพัฒนาความม่ันใจ ส่งผลต่อต่อความม่ันใจและเทคนิคการพัฒนาของนักกีฬา 
รสริน ป่ินชุม (2553) ศึกษากลวิธีการโค้ชนักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย ชมรมเรือพาย จังหวัด 
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เชียงใหม่ พบว่า การแข่งขันน้ันเริ่มต้นต้ังแต่เราอยู่ครรภ์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งทุกคนอยาก
ได้รับชัยชนะและประสบความสําเร็จ ด้วยเหตุน้ีผู้ฝึกสอนจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและ
หากลวิธีการโค้ชเพ่ือให้นักกีฬาของตนได้รับชัยชนะและประสบความสําเร็จในแต่ละการแข่งขัน จึงได้
มีการศึกษาหากลวิธีการโค้ชของผู้ฝึกสอนได้มีการใช้กลวิธีในรูปแบบเพ่ือที่จะส่งผลต่อความสําเร็จ 
ของนักกีฬาเรือพาย นารีทัต โกมารทัต (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับ
ความสําเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตัน พบว่า กีฬาแบดมินตันในประเทศไทยได้รับ 
ความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและนักกีฬาไทย 
มีคะแนนสะสมจนติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในหลายประเภท เช่น ประเภทหญิงเด่ียว ชายเด่ียว 
และคู่ผสม เป็นต้น จึงได้มีการศึกษาตวามสัมพันธ์พฤติกรรมการโค้ชของนักกีฬาน้ันมีความสําคัญและ
ส่งผลให้ต่อพัฒนาการของนักกีฬา โดยที่นักกีฬาสามารถรับรู้และนําไปปฏิบัติขณะแข่งขันและฝึกซ้อม 
 โดยจะเห็นได้ว่าผู้ฝึกสอนน้ันมีความสําคัญและมีหน้าที่ที่มากกว่าการเป็นแค่ผู้ฝกึสอนใน
เวลาซ้อมและในเวลาการแข่งขัน แต่ผูฝ้ึกสอนน้ันมีหน้าที่กว่าน้ัน โดยผู้ฝึกสอนทั้งสองด้านน้ันจะมี
วิธีการรับมือกับนักกีฬาในรูปแบบที่คล้ายกนัเพราะเน่ืองจากสิ่งที่ผู้ฝึกจะต้องเผชิญคือเรื่องการต่อรอง
ในเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อม และในการเจรจาต่อรองของ เมย์ รัชนก จะเกิดการเจรจาต่อรอง
เมื่อมีการฝึกซอ้มที่หนักจนรา่งกายเริ่มมีความอ่อนล้าหรือการต่อรองเจรจาจะเกิดขึ้นเมื่อหลังจาก 
เมื่อร่างกายมีความเหน่ือยล้าหลังจากการเดินทางการแข่งขันและทําให้ไม่ต้องการทําการฝึกซ้อม
เหตุการณ์เหล่าน้ีจะทําให้เมย์ รัชนก มีการเจรจาต่อรองในรูปแบบใด 
 รวมกับปัจจุบันน้ีมีการเผยแพร่ข่าวสารกีฬาแบดมินตันได้หลากหลายช่องทางของสื่อสาร
มากข้ึน อาทิการแจ้งผลการแข่งขันผ่านทางโทรทัศน์  การแจ้งผ่านช่องทางของสื่อออนไลน์ หรือ 
การ Live สด ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสื่อออนไลน์ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและ 
มีการส่งต่อข่าวสารได้ในวงกว้าง ผู้รับสารสามารถได้รับสารได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังน้ันการสื่อสาร 
ของผู้ฝึกสอนทัง้สองด้านและวิธีการเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก จะมีการเจรจาต่อรองอย่างเพ่ือให้ 
ผลการต่อรองมีความสําเร็จ ด้วยเหตุน้ีทําให้ผู้วิจัยเห็นความสําคัญของการสื่อสารจะทาํให้นักกีฬา
ประสบความสําเร็จได้อย่างไร 
 
1.2 วัตถุประสงค ์   
 1.2.1 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอน    

1.2.2 เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการต่อรองของเมย์รัชนก 
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1.3 ปัญหานําวิจัย   
 1.3.1 ผู้ฝึกสอนมีกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจกับนักกีฬาแบดมินตันอย่างไร
 1.2.2 นักกีฬามีกลยุทธ์ในการสื่อสารเพ่ือการเจรจาต่อรองเมย์รัชนกกับผู้ฝึกสอนอย่างไร 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ทําการศึกษาข้อมูลเอกสาร Documentary  
1.4.2 สัมภาษณ์ Primary Key โดยแบ่งกลุม่ประชากรเป็น 2 กลุ่ม 

   1.4.2.1 ผูฝ้ึกสอนด้านแบดมินตัน 2 คน และผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1 คน 

1.4.2.2 นักกีฬา 1 คน 
 
1.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 1.5.1ทําการศึกษาข้อมูลเอกสาร Documentary จากบทสัมภาษณ์ในยูทูป  
 1.5.2 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
 1.5.3 การสัมภาษณ์ 
 
1.6 ระยะเวลา 
 ต้ังแต่ 18 สิงหาคม 2556–30 ตุลาคม 2560 
 
1.7 นิยามศัพท์ 
 1.7.1 กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ หมายถึง กลยุทธ์ที่ระบุถึงการใช้สิ่งจูงใจ กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ทั้งระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ประกอบด้วย สิ่งจูงใจเชิง การให้รางวัล 
และเชิงการลงโทษ 
 1.7.2 กลยุทธ์เพ่ือการต่อรอง หมายถึง กลยุทธ์ที่กําหนดแนวทางในการส่ือสารว่าควรใช้
รูปแบบการสื่อสารอย่างไร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งอาจมี
กลยุทธ์เดียวหรือมากกว่าหน่ึงกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกําหนดการเจรจาต่อรองแบบที่
ผู้เจรจามุ่งเน้นไปที่การหาจุดก่ึงกลางหรือจุดที่ทําให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันจากการเจรจา  
ที่เรียกว่า สถานการณ์ที่มีแต่ผู้ชนะ (Win–Win Situation) เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีของสองแบบ        
 1.7.3 นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาที่ผา่นเกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์ที่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยได้กําหนด 
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 1.7.4 ผู้ฝึกสอน (โค้ช) หมายถึง บุคคลทีม่ีความรู้ ความชํานาญในเรื่องอของกีฬาชนิดที่ 
ควรรับผิดชอบและสามารถพัฒนาความสามารถของนักกีฬาทั้งด้านทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิตใจ เช่น คอยดูแลหรือคอยให้คําแนะนําต่าง ๆ กับกีฬาทั้งในการซ้อมและ 
การแข่งขัน กําหนดโปรแกรมฝึกซ้อม วางแผนและแก้ไขปัญหาในการแขง่ขัน สอนเทคนิคและ 
กลยุทธ์ ตลอดจนควบคุมนักกีฬาให้อยู่ในระเบียบวินัยมีความขยันและต้ังใจในการฝึกซอ้มกีฬา 
 1.7.5 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง (Sport Science) เป็นศาสตรท์ี่ว่าด้วยความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าถึงผลของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายในกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาศักยภาพร่างกายของ
นักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                               
 
1.8 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
 1.8.1 เพ่ือให้ผูฝ้ึกสอนสโมสรอื่นได้นํากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือนําไปพัฒนานักกีฬาในสโมสร 
 1.8.2 เพ่ือให้คาํแนะนํากับนักกีฬาที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น 
 1.8.3 เพ่ือให้มกีารพัฒนากลยุทธ์เก่ียวกับการสื่อสารของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา 



บทที่ 2  
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือ 
การโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย กรณีศึกษา เมย์ รัชนก อินทนนท์  
ได้ใช้แนวทฤษฎีในการทํางานดังน้ี 
 2.1 ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ       
 2.2 ทฤษฎีการเจรจาต่อรอง 
   2.2.1 ทฤษฎีเกม        
   2.2.2 ทฤษฎี H.M.L. ในการเจรจาต่อรอง 
 
2.1 ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 
 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2537) อธิบายว่า องค์ประกอบของการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าว 
มีดังต่อไปนี้ การโน้มน้าวใจเมื่อมองจากภายนอกผู้รับสารมี 3 ข้อ คือ                                                        
 1) ความแตกต่างภายในผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารแต่ละคนมีปัจจัยแตกต่างกัน ทําให้มีความน่า 
โน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน เช่น ความน่าเช่ือถือ อํานาจของบุคคล บทบาทของกลุ่มตน สัมพันธภาพกับ
ผู้รับสาร และลักษณะด้านต่าง ๆ           
 2) ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละช้ินทีแ่ตกต่างกันจะมีความน่าโน้มน้าวใจต่างกัน เช่น 
ความต่างในสาระของสาร                                                                
 3) ความแตกต่างของสื่อ ความน่าโน้มน้าวใจของสารจะแตกต่างกันเมื่อเกิดการสื่อสาร 
ส่วนบุคคลเปรยีบเทียบกับการส่งสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ การโน้มน้าวใจเมื่อมองจากตัวผู้รับสาร  
การที่ผู้รับสารคนหน่ึง ๆ จะมีความละเอียดอ่อนต่อการถูกโน้มน้าวเพียงใดอาจพิจารณาได้จาก                             
   3.1) ลักษณะของประชากร 
   3.2) ทรรศนะและทัศนคติ 
   3.3) ความรู้ ทีผู่้รับสารมีเก่ียวกับสารน้ัน ๆ ลักษณะด้านอารมณ์ ความสาํคัญที่ผู้รับ
สารให้แก่หัวข้อหน่ึง ๆ 
    3.4) วิธีการทีผู่ร้ับสารรับรู้สภาพการณ์หน่ึง 
 การสื่อสารทุกคร้ังไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกับกลุ่มคน หรือมวลชน 
โดยหลักธรรมชาติของมนุษย์แล้วมักทําการสื่อสารเพ่ือมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผูร้ับสาร โดยมี
จุดมุ่งหมายหลกัของการสื่อสารในแต่ละครั้ง และใช้วิธีโน้มน้าวใจให้การสือ่สารประสบความสําเร็จ
ผู้ฟังมีความเข้าใจ เกิดการคล้อยตาม หรือเห็นด้วยกับเร่ืองที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสาร ซึ่งนักวิชาการ 
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หลายท่านได้ให้ความหมายและลักษณะของ “การโน้มน้าวใจ ” ไว้ดังน้ี 
 การโน้มน้าวใจมีลักษณะสําคญัดังต่อไปน้ี 
 1) ผู้โน้มน้าวใจต้ังใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ 
 2) โดยปกติผู้ถกูโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงเสมอ และผู้ถูกโน้มน้าวใจจะพยายาม         
ชักจูงใจให้ผู้ถกูโน้มน้าวยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ 
 3) สิ่งที่ผู้โน้มนา้วต้องการ คือ การเปลี่ยนแปลง หรือการสร้างความคิดเห็น ทัศนคติ คา่นิยม 
และความเช่ือของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน ได้แก่ อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นต้น  
(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2549, หน้า 11–12) 
 Simons (1986 อ้างใน ศิริพร กิจประกอบ, 2558, หน้า 40) การโน้มน้าวใจ หมายถึง  
การสื่อสารของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนโดยการเปลี่ยนความเช่ือ ค่านิยม และ
ทัศนคติ 
 Andersen (1972 อ้างใน ศริิพร กิจประกอบ, 2558, หน้า 40) ให้นิยามไว้ว่า เป็น
กระบวนการสื่อสารที่ผู้ส่งสารพยายามจะหาปฏิกิริยาตอบสนองที่เจาะจงเป็นไปตามที่ผู้ส่งสาร
ต้องการจากผู้รับสาร 
 Bermbeck & Howell (1976 อ้างใน ศิริพร กิจประกอบ, 2558, หน้า 40) กล่าวว่า  
การโน้มน้าวใจเป็นความพยายามอันแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนความคิด การกระทํา โดยการควบคุม  
แรงกดดันของมนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ล่วงหน้า หรือพยายามท่ีจะสร้างอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน 
กล่าวถึง การโน้มน้าวใจไว้ว่าเป็นความพยายามอันแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนความคิด การกระทํา โดย 
การควบคุมแรงผลักดันของมนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ล่วงหน้า หรือความพยายามที่จะสร้าง
อิทธิพลเหนือผู้อ่ืน  
 เพชรดา ฐิติยาภรณ์ (2557) ให้ความหมายว่า มนุษย์ต้องการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนโดยเน้น
ขั้นตอนการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการสื่อสารเท่าน้ัน จะประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ช่องทางของสื่อ ผู้รับสาร 
และปฏิกิริยาตอบกลับที่จะปรากฎอยู่ในทุกสภาพการณ์ 
 อดลุย์ จาตุรงคกุล (2525) กลา่วว่า การโน้มน้าวใจ คือ เคร่ืองมือที่สําคัญย่ิงที่มนุษย์ใช้ใน
การจูงใจบุคคลซึ่งเก่ียวข้องกับสถานการณ์การสื่อสารเพ่ือจูงใจ (Persuasive Communication 
Situation) อันเป็นสถานการณ์ที่บุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าวสารหวังที่จะให้ผู้รับสารก่อปฏิกิริยาตอบสนอง 
ต่อข่าวสาร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้รับสารให้ดําเนินไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  
 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2549, หน้า 14) กล่าวถึงแนวคิดของ McQuire ปี ค.ศ.1973  
ซึ่งเสนอขั้นตอนการโน้มน้าวใจไว้ 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
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 1) ขั้นนําเสนอ (Presentation) การนําเสนอข่าวสารในการโน้มน้าวใจ ผูโ้น้มน้าวใจ 
ต้องคํานึงถึงวิธีการนําเสนอสารให้เหมาะสมโดยเลือกช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมกับเน้ือหา 
ข่าวสาร ตลอดจนต้องให้ผู้รับสารอยู่ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการรับสารด้วย 
 2) ขั้นให้ความสนใจ (Attending) การโน้มน้าวใจจะต้องก่อให้เกิดความสนใจจากผู้รบัสาร
อีกด้วย             
 3) ขั้นเข้าใจ (Comprehending) เป็นขั้นที่มีความสําคญัในกระบวนการโน้มน้าวใจเพราะ
ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจในความหมายของสาร การโน้มน้าวใจก็จะไม่ประสบความสําเร็จ  
 4) ขั้นคล้อยตาม (Yielding) เมื่อผู้รับสารเกดิความเข้าใจในสารแล้วควรทําให้ผู้รับสาร 
คล้อยตามสารนั้นด้วย เช่น คํานึงถึงผลดีที่จะได้รับ หรือเกิดความประทับใจในสาร เป็นต้น 
 5) ขั้นยึดเหน่ียวสิ่งใหม่ (Retaining the New Position) เมื่อผู้รับสารเกดิความคล้อยตาม 
แล้วขั้นต่อไป คือ ให้ผูร้ับสารเกิดการยึดเหน่ียวสิ่งใหม่ เช่น การยํ้าเตือนเน้ือหาในสารกอ่นที่ผู้รับสาร
จะลืมสารน้ัน เป็นต้น           
 6) การกระทํา (Acting) คือ การนําเอาแนวคิดใหม่น้ันไปกระทํา อาจเป็นการกระทําทันที
หรือทิ้งระยะไว้แล้วจึงค่อยนําไปสู่การกระทําก็ได้ 
 ความสําเร็จของการโน้มน้าวใจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะความน่าเช่ือถือของ 
ผู้ส่งสาร ซึ่งมีสว่นสร้างสถานภาพของการสื่อสารให้มีความหนักแน่นมากขึ้นและการสร้างสารเพ่ือ 
การโน้มน้าวใจ 
 ทฤษฎีการโน้มน้าวใจตามทฤษฎีของ อริสโตเติล (Ross, 1994 อ้างใน ศิริพร กิจประกอบ, 
2558, หน้า 41–42) นักปราชญ์ชาวกรีก ผู้ที่มช่ืีอเสียงและผลงานมากมาย รวมถึงการเขียนหนังสือ
วาทศาสตร์ (Rhetoric) ในปี 330 ก่อนคริสตกาล และได้รบัการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของ
การสื่อสารด้วยการพูดและให้ความหมายของวาทศิลป์ว่า “เป็นการค้นหาวิธีการโน้มน้าวใจที่มีอยู่ 
ทุกรูปแบบ” การพูดในสภา การพูดในที่ประชุมหรือศาล เป็นต้น ซึ่งผู้พูดจะต้องมีองค์ประกอบที่
สําคัญ 3 ส่วนด้วยกันซึ่งไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไปได้ คือ “ผู้พูด (Speaker) คําพูด 
(Speech) ผู้ฟัง (Listener)” 
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ภาพที่ 2.1: ภาพแสดงองค์ประกอบความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร 
 

 
 
ที่มา: ศิริพร กจิประกอบ.  (2558).  “กํานันสุเทพ” ในฐานะนักสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองจาก 
       มมุมองของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์.  วิทยานิพนธ์ 
       ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 
 พบว่า อริสโตเติลได้ช้ีให้เห็นว่าการพูดโน้มน้าวใจจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่
กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 
 1) ทัศนคติและความเช่ือ (Ethos) หมายถึง บุคลิกลักษณะของผู้พูดที่ทําให้ผู้ฟังเกิด 
ความเช่ือถือ ความศรัทธา และความประทับใจ ฉะน้ันผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่พูดมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้ฟังและแสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม       
 2) ตรรกวิทยา (Logos) หมายถึง การช้ีแจงเหตุผลเน้ือหาสาระหรือวาทของผู้พูดเป็นการ
แสดงให้เห็นความเป็นจริงอันประกอบด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล และหลักฐานต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกับ
ทัศนคติความเช่ือและค่านิยมของผู้ฟัง 
 3) ความรูส้ึก (Pathos) หมายถึง สภาพอารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟังที่มีร่วมกัน โดยผู้พูดเป็น
ฝ่ายสร้างขึ้นเพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดความชอบ ความเกลียด ความเจ็บปวด หรือความสนุกสนาน  
 สรุป ดังน้ันการใช้ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจจึงมีความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ใน 
การสื่อสารที่ผูฝ้ึกสอนของรัชนก อินทานนท์ เพราะการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจมีความมีความสําคญั
ต่อพัฒนาการของเมย์ รัชนก เพ่ือให้การฝึกซ้อมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ฝึกสอนต้องการและ
สามารถพัฒนานักกีฬาภายในสโมสรให้ศักยภาพจนไปถึงเป้าหมายสูงสุด อีกทั้งยังสามาถนําทฤษฎี 
การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจไปพัฒนาและเผยแพร่ใหส้โมสรต่าง ๆ ที่มคีวามสนใจที่อยากจะผลักดัน
ให้นักกีฬาไปถึงเป้าหมายที่สูงสุดโดยนําแนวคิดของอริสโตเติลไปเป็นการประยุกต์ใช้ 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการโน้มน้าวใจ 
 จุมพล ผ่องนัยเลิศ (2545) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการสื่อสารและ
กลวิธีการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้นําเยาวชนด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้วิธีการทําสนทนากลุ่มกับกลุม่ตัวอย่าง 
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 วิจัยพบว่า กลวิธีการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้นําเยาวชน ด้านการป้องกันยาเสพติด 
พบว่า ผู้นําเยาวชนชุดอบรมมีการใช้กลวิธีในการอบรม 10 วิธี ได้แก่ 1) การสอน 2) อุปมาอุปไมย  
3) การใช้อุปกรณ์การสอน 4) การทําเป็นตัวอย่าง 5) การเล่นภาษา 6) อุบายเลือกคน 7) การรู้จัก
จังหวะและโอกาส 8) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ 9) การลงโทษและการให้รางวัล และ 10) กลวิธี
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
 บัณฑิกา จารุมา (2550) ศึกษาการสื่อสารโน้มน้าวใจทางการเมือง: กรณีศกึษาการเมือง 
ในช่วงก่อนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
ศึกษาวิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจในช่วงก่อนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 
2549 กรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ควรลาออกหรือไม่ควรลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี โดย
ศึกษาจากวาทกรรมของผู้ส่งสาร 4 ท่าน ซึง่แบ่งเป็น 2 ฝา่ย คือ ฝ่ายต่อต้าน ได้แก่ พล.ต.จําลอง  
ศรีเมือง นายธีรยุทธ์ บุญม ีนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ และฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
จากหนังสือพิมพ์มติชน ไทยโพสต์ และไทยรัฐ ในช่วงวันที่ 14 มกราคม ถึง 2 เมษายน 2549 รวมเป็น 
237 ฉบับ  
 วิจัยพบว่า เน้ือหาโน้มน้าวใจของฝ่ายต่อต้านมี 5 ประเด็น ได้แก่ 1) คณุสมบัติ คุณลักษณะ
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่เหมาะสมต่อการเป็นนายกรัฐมนตรี 2) การบริหารงานไม่ถูกต้อง  
3) เป็นความต้องการของประชาชน 4) เป็นต้นเหตุความแตกแยกของประชาชนในชาติขั้นวิกฤต  
และ 5) จะสร้างปัญหาแก่ประเทศไทยในอนาคต ส่วนเน้ือหาโน้มน้าวของฝ่ายรัฐบาลมี 7 ประเด็น
ได้แก่ 1) คุณสมบัติหรือคุณลกัษณะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความเหมาะสมต่อตําแหน่ง 
นายกรัฐมนตร ี2) การบริหารงานของรัฐบาลถูกต้อง 3) ผลงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ  
4) เป็นความต้องการของประชาชน 5) คุณสมบัติ/ คุณลักษณะของฝ่ายต่อต้านไม่น่าเช่ือถือ  
6) วิธีการแสดงออกของฝ่ายต่อต้านไม่ถูกต้อง และ 7) จะเกิดผลเสียต่อประเทศในอนาคตหาก  
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ลาออก ส่วนด้านหลักฐานในการโน้มน้าวของฝ่ายต่อต้านมี 5 ประเภท ได้แก่ 
1) การยกตัวอย่าง 2) การเปรียบเทียบ 3) การใช้พยาน 4) การอ้างสถิติ และ 5) การพรรณนาความ
ส่วนหลักฐานของฝ่ายรัฐบาลมี 7 ประเภท ได้แก่ 1) การยกตัวอย่าง 2) การเปรียบเทียบ 3) การใช้
พยาน 4) การอ้างสถิติ 5) การพรรณนาความ 6) การให้รายละเอียด และ 7) การบอกเลา่ สําหรับ
ภาษาในการโน้มน้าวของฝ่ายต่อต้านมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การใช้คํากลุ่มคําที่มคีวามหมายเชิง 
หนักแน่นเป็นส่วนขยาย และ 2) การใช้คําแสดงโวหารภาพพจน์ ส่วนภาษาในการโน้มน้าวของ
ฝ่ายรัฐบาลม ี5 ลักษณะ ได้แก่ 1) การใช้คําและกลุ่มคําทีม่ีความหมายเชิงหนักแน่น 2) การใช้คํา
แสดงโวหารภาพพจน์ 3) การใช้คําสแลง 4) การใช้คําอุทาน และ 5) การใช้คําในภาษาถิ่น วิธีการ 
โน้มน้าวของทั้งสองฝ่ายมีความเหมือนและความแตกต่างกันทั้งน้ีเพราะเป้าหมายทางการเมือง 
สภาพสังคม ภูมิหลัง และความสามารถทางการสื่อสาร โน้มน้าวใจของผู้ส่งสาร สาร และการนําเสนอ 
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ของสื่อมวลชน 
 ปัทมนันท์ พลเดช (2547) ได้ทําการศึกษาปัจจัยการโน้มน้าวใจของสถานออกกําลังกาย  
โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ 1) เพ่ือสํารวจลักษณะประชากรของผู้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็น
สมาชิกของสถานออกกําลังกาย และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจของสถาน 
ออกกําลังกายต่อผู้เป็นสมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิกของสถาบันออกกําลังกาย โดยได้มีการแบ่งลักษณะ
กลุ่มประชากรคร้ังน้ี คือ ผูท้ีม่าเป็นสมาชิกของสถานออกกําลังกายและผู้ไม่มาเป็นสมาชิกของสหกรณ์
วังกายทั้ง 4 แห่ง รวมถึงผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ของสถานออกกําลังกายทั้ง 4 แห่ง สถานที่ 
ออกกําลังกายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ The Leader ย่านป่ินเกลา้ Yes Fitness ย่านราชดําริ Fitness First  
ย่านพระราม 3 Sport City ประชาช่ืน จะมีจํานวนประชากรทั้งหมด 256 คน การวิจยัน้ีทําการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของผู้ให้บริการสถาน 
ออกกําลังกายและจากการสงัเกตการของผู้วิจัย  
 ผลวิจัยจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกออกกําลังกายมีความถ่ีในการรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานออกกําลังกายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันออกกําลังกายอีกทาง
ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารน้ันเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามท่ีสถานออกกําลังกายได้ส่งสารออกไปจึง
ทําให้มีความถ่ีในการรับข่าวสารมากกว่าและทุกช่องทางจึงทําให้เกิดพฤติกรรมตามท่ีได้ถูกสงสารเพ่ือ
โน้มน้าว  
 
2.2 ทฤษฎีการเจรจาต่อรอง 
 การเจรจาต่อรอง หมายถึง การสนทนาที่มีจดุประสงค์เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งเพ่ือสร้าง
ข้อตกลงระหว่างหลายฝ่าย เพ่ือต่อรองเง่ือนไข หรือสนองต่อความพึงพอใจต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีหลัก 
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเลือก ทั้งน้ี การเจรจายังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย (ราตรี ทิตตเมธา, 
2562) 
 การเจรจาต่อรอง หมายถึง กระบวนการของบุคคลที่ต้องการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เพ่ือให้
เกิดการประนีประนอม พยายามหาข้อตกลงที่ยอมรับได้ของคู่สนทนาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมกีารเสนอ 
ข้อแลกเปลี่ยนซึ่งนําผลประโยชน์มาให้ทั้ง 2 ฝ่าย และรูส้กึดีเห็นพ้องกันทั้ง 2 ฝ่าย (เรวดี ไวยวาสนา,  
2560) 
 สันทัด ศะศิวณิช (2551) กล่าวว่า การเจรจาต่อรอง คือ กระบวนการที่บุคคลต้ังแต่สองฝ่าย
ขึ้นไปดําเนินแลกเปลี่ยนข้อเสนอ–สนองในเร่ืองที่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ได้เสียซึ่งกันและกันแล้ว
ต่างก็หาข้อลดหย่อนในเง่ือนไขของข้อตกลงและเรียกร้องระหว่างกันให้เกิดผลประโยชน์รวมกัน 
มากที่สุด และสูญเสียรวมกันน้อยที่สุด เพ่ือหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยินยอมรับกันได้ โดยใช้การโน้มน้าว  
การประนีประนอม อะลุ้มอลว่ย ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างตอบแทนกัน เพ่ือนําไปสู่ข้อตกลงโดยไม่ใช้ 
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พละกําลังรุนแรงบีบบังคับกัน          
 Nelson & Quick (2006 อ้างใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2560) กล่าวว่า การเจรจาต่อรองเป็น
กระบวนการร่วมมือเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหา ความขัดแย้งที่สลับซับซ้อน ที่ทําใหท้ั้งสองฝ่ายยอมรับได้ 
 Lewicki, Barry & Sounders (2010) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการใช้คําของการเจรจาใน 
สถานการณ์ทีท่ั้งสองฝ่ายสามารถชนะได้ทั้งคู่ หรือ Win–win Situation เช่น มีฝ่ายหนึ่งต้องการหา
ทางแก้ไขจากอีกฝ่ายและทางแก้น้ันทําให้ทัง้สองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน     
 อารอน (2554/ 2011) ได้ให้ความหมายการเจรจาต่อรอง (Negotiation) คือ กระบวนการ
ที่บุคคลใช้จัดการกับความแตกต่างข้อโต้เถียงเก่ียวกับสัญญา แรงงาน เง่ือนไขการขายหรือสัญญา
พันธมิตรอันซับซ้อนระหว่างบริษัท เราแก้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวโดยผ่านการเจรจาต่อรอง  
ซึ่งเป็นการหาข้อตกลงผ่านการสนทนา  
 แนวคิดพ้ืนฐานในการเจรจาต่อรอง  
 การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพและสําเร็จได้น้ันควรมีหลักการพ้ืนฐานที่มาจากการรับรู้
ดังต่อไปนี้ 
 1) การสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดหากไม่มีข้อตกลง (BATNA: Best Alternative to a 
Negotiation) แนวคิดของ Fisher & Ury (2012) หมายถงึ การสร้างทางเลือกอ่ืน ๆ ทีดี่ที่สุด  
หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาได้หรือรับรู้ได้ว่าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงผู้เจรจาจะ 
มีทางเลือกที่จะล้มการเจรจา หากข้อตกลงที่ได้รับไม่เป็นข้อเสนอที่ดี ดังน้ันจึงจําเป็นต้องรู้ทางเลือก
ตํ่าสุดและทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนที่จะเริ่มเจรจาต่อรองทุกครั้งมิฉะน้ันจะไม่รู้เลยว่าข้อตกลงนั้น
สมเหตุสมผลหรือไม่ หรือควรจะยกเลิกเมื่อใด  
 2) การสร้างและรับรู้ราคาการตัดใจ (Reservation Price) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า การเดิน
หนี (Walk–away Price) หมายถึง จุดที่มคีวามพึงพอใจน้อยที่สุดที่จะทําข้อตกลง หรือการต้ังราคา
การตัดใจที่จะยกเลิกการเจรจาต่อรองน้ัน ดังน้ันการกําหนดราคาตัดใจ รู้ราคาการตัดใจใน การเจรจา
ต่อรองที่ทําอยู่ตัวแปรอะไรบ้างที่มีผลต่อราคาการตัดใจ สิง่ใดที่ยอมสูญเสียในการ เจรจาต่อรองก่อนที่
จะยกเลิกการเจรจาต่อรอง 
 3) การกําหนดขอบเขตของการเจรจาต่อรอง (ZOPA: Zone of Possible Agreement) 
หมายถึง การต้ังขอบเขตหรือช่วงที่ทั้งสองฝ่ายสามารถทําข้อตกลงที่ทั้งคู่พอใจได้ หรือสามารถอธิบาย
ได้อีกแบบหน่ึงว่า เป็นกลุ่มของข้อตกลงที่สามารถทําให้ทัง้สองฝ่ายพึงพอใจได้ดังน้ันแต่ละฝ่ายจะมี
ราคาตัดใจและก็ต่อรองราคาภายในขอบเขตของ ZOPA การทําเช่นน้ันจะทําให้แต่ละฝ่ายได้ราคาที่ดี 
การรู้ราคาการตัดใจของฝ่ายตรงข้ามจะช่วยให้เกิดผลดีกบัอีกฝ่ายหน่ึง 
 4) การสร้างคุณค่าโดยการแลกเปลี่ยน (Value Create Through Trades) หลักการน้ีสอน
ไว้ว่าฝ่ายที่ทําการเจรจาต่อรองสามารถปรับปรุงจุดยืนของตน โดยการแลกเปลี่ยนคุณค่าที่ตนเองมี
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การสร้างคุณค่าโดยการแลกเปลี่ยนน้ี ดังน้ันสิ่งที่มีค่าสูงสําหรับคนอ่ืนแต่มีคุณค่าน้อยสาํหรับคุณ
อาจจะมีไม่มากนักแต่บางคร้ังสิ่งเหล่าน้ีก็มีอยู่จริง หากลองคิดและค้นหาดูน่ันคือ การสร้างคุณค่า 
เพียงต้องมั่นใจให้ได้ว่าหากคุณให้อะไรที่มีคณุค่าไป คุณกค็วรจะขออะไร บางอย่างกลับมาด้วย  
(กอบมา อัศวกิดาการ, 2553)  
 2.2.1 ทฤษฎีเกม  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2554, หน้า 24–29) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีที่ใช้ในการเจรจาต่อรองที่
สําคัญม ี4 ทฤษฎี คือ           
 1) ทฤษฎีเกม (Game Theory) ทฤษฎีน้ีมองการเจรจาต่อรองเหมือนการเล่นเกมอย่างหน่ึง 
โดยต้ังอยู่บนสมมติฐานว่า ผู้เจรจาน้ันมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกนัและมีข้อมลูมากเท่าๆ กัน 
ความสําเร็จในการเจรจาต่อรองจึงอยู่ที่การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเจรจาต่อรองของคู่เจรจาและ
แนวคิดในการเจรจาทฤษฎีเกมแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คอื เกมศูนย์ เกมลบ และเกมบวก  
 ทฤษฎีเกมเคยถูกกล่าวถึงในภาพยนตร์ชีวประวัติของ จอห์น แนช (John Nash)  
นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโบเบล เร่ือง Beautiful Mind ตัวอย่างคลาสสิกหน่ึงที่จะช่วยให้เรา
เข้าใจทฤษฎีเกมได้ดี คือ Prisoner’s Dilemma ซึ่งจําลองเหตุการณ์ที่ 2 คนร้ายถูกตํารวจจับโดย
นักโทษทั้ง 2 ถกูแยกกันสอบสวน ในเกมน้ีนักโทษ 2 คน เป็นผู้เล่นเกม (Players) และมีกลยุทธ์หรือ
ทางเลือก (Strategy) อยู่ 2 ทาง คือ ร่วมมอืกันปฏิเสธข้อหา (Cooperate) หรือทรยศและซัดทอด 
อีกฝ่าย (Defect) ดังแผนภาพ แสดงทางเลือกและผลลัพธ์ (Payoff) จํานวนปีต้องโทษจําคุกของ
นักโทษ ตามลําดับ 
 จากภาพยนตร์ A Beautiful Mind แนวคิดของ John Nash (Russell Crow) เราจะได้
เห็นถึงความคิดของแนชที่คิดว่าการเจรจาต่อรองที่ทําให้ทั้งสองฝ่าย (คูก่รณี หรือคู่ความ คู่แข่งขัน) 
น้ันสามารถเกดิผลที่ทําให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับชัยชนะได้และสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ดังน้ันจึง 
เกิดเป็นแนวคิดทฤษฎีน้ีขึ้นมา (“Game Theory (ทฤษฎีเกม)”, 2557)  
  ซึ่งแนวคิดทฤษฎีน้ีเกิดขึ้นจากฉาก ๆ หน่ึงที่แนชนั้นได้พูดคุยกับบรรดาเพ่ือน ๆ ในบาร์ 
แห่งหนึ่งที่ได้มีสาวสวยผมบลอนด์นางหนึ่งโผล่ขึ้นมาในฉาก ๆ น้ัน แนชพูดว่า “ถ้าเราแย่งกันจีบสาว
ผมบลอนด์เราก็จะขัดขากันเองและไม่มีใครได้เธอไป แล้วถ้าเราหันไปจีบเพ่ือน ๆ ของเธอสาว ๆ
เหล่าน้ันก็จะเชิดใส่เพราะไม่มีใครอยากเป็นตัวสํารองของใคร แต่ถ้าไมม่ีใครจีบสาวผมบลอนด์น่ันก็จะ
เป็นการไม่ไปดูถูกสาวอ่ืน ๆ ด้วยและเรา (ผูแ้ข่งขัน) ก็ไม่ขัดขากันเองเราทุกคนก็จะชนะในที่น่ีผลลัพธ์
หมายถึงการได้สาวไปครอบครองเพ่ือขึ้นเตียง"   
 เน้ือหาดังกล่าวที่แนทกล่าวไว้น้ันทําให้เห็นหลักการทํางานของแนวคิดในการหาแนวทาง 
ให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับชัยชนะโดยที่ไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบฝ่ายใด ถ้าทุกฝ่ายต้องการเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ไม่ได้
เจาะจงถึงที่มาของผลลัพธ์น้ัน ด้วยเหตุน้ีเส้นทางผลลัพธ์น้ันจึงมีความสําคัญน้อยกว่าที่ได้รับ  
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 เช่ียวชาญ รัตนามหัทธนะ (2559 อ้างใน วชิรญา ทองเลิศ, 2559, หน้า 10) กล่าวไว้ว่า  
เป็นแนวทางและเทคนิคทีใ่ช้ในการเจรจา ต่อรองมีการศึกษาและนําไปใช้กันในวงกว้าง ความจริงนั้น
ทฤษฎีเกม (Game Theory) น้ันเป็นทฤษฎีที่ใช้กันในวงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางรัฐศาสตร์ 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง ทฤษฎีเกมสามารถที่จะใช้ในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์พฤติกรรมของคู่เจรจา หรือในกรณีที่เป็นการเจรจาทางการทูตน้ันก็สามารถที่จะพยากรณ์ 
ถึงผลการเจรจาที่จะเกิดขึ้น ในทางวิชารัฐศาสตร์น้ันทฤษฎีเกมก็เคยถูกหยิบยกมาอธิบายเร่ืองเก่ียวกับ
พฤติกรรมของประเทศต่าง ๆ ในโลกยุคสงครามเย็นอันเป็นโลกซึ่งมีการแบ่งระบบการเมืองออกเป็น  
2 ขั้ว หรือทางวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเกมได้ถูกนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาพฤติกรรมกลยุทธ์ 
(Strategic Behavior)  
 ทฤษฎีเกม (Game Theory) จําแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 
 1) เกมศูนย์ (Zero Sum Game) พ้ืนฐานในการเจรจาน้ันถ้าหากมีผู้ได้และผู้เสียทําให้ 
การเจรจาจะไม่ประสบผลสําเร็จเน่ืองจากผู้เสียจะไม่ยอมเจรจาด้วย การเจรจาน้ันจะต้องต้ังอยู่บน 
สมมติฐานว่าคูเ่จรจาจะได้ผลประโยชน์จากการเจรจาร่วมกัน ลักษณะเกมศูนย์จึงเป็นตัวอธิบายได้ว่า 
การเจรจาจะไม่ประสบผลสําเร็จนอกเสียจากการเจรจาน้ันจะมีลักษณะทีม่ีอํานาจต่อรองที่ไม่เท่ากัน 
การเจรจาน้ันจะไม่ประสบผลสําเร็จเลยเน่ืองจากผู้เสียจะไม่ยอมร่วมเจรจาด้วย คู่เจรจาที่มีอํานาจ
ต่อรองมากกว่าจะได้เปรียบในกรณีนี้อาจจะกําหนดความได้เปรียบด้วยความเป็นฝ่ายได้และอีกฝ่าย
เป็นฝ่ายเสีย แต่ในความเป็นจริงการจะมีฝ่ายเดียวได้ และอีกฝ่ายหน่ึงเสียทั้งหมดย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไป
ได้ยากมาก ทฤษฎีเกมศูนย์น้ันสามารถท่ีจะอธิบายถึงผลในการเจรจาล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีการเจรจา
ใด ๆ ก็ตามท่ีมผีู้ได้และผู้เสียการเจรจานั้นจะไม่ประสบความสําเร็จนอกเสียจากว่าอีกฝ่ายหน่ึงจะมี 11 
อํานาจต่อรองสามารถบังคับอีกฝ่ายหน่ึงได้เท่าน้ัน เช่น บริษัท AAA Manufacturing และบริษัท BBB 
Parts Company กําลังเจรจาต่อรองกันเพ่ือให้ BBB Parts Company ขายช้ินส่วนอุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจํานวน 50,000 ช้ิน ภายในระยะเวลา 3 เดือน ผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อของ AAA มี 
เป้าหมายในการตกลงราคาที่ตํ่าที่สุด ดังน้ัน พนักงานฝ่ายจัดซื้อจึงพยายามซื้อให้ได้ในราคา 45.25 
บาทต่อช้ิน ส่วนทางผู้จัดการฝ่ายขายของ BBB Parts Company ก็พยายามที่จะขายให้ได้ในราคา 
ที่สูงที่สุด เขาจงึเรียกร้องราคา 47.25 บาทต่อช้ิน ทั้งสองฝ่ายไม่เต็มใจทีจ่ะพูดคุยกันเรื่องอ่ืนเลย
นอกจากเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว ท้ายที่สดุแล้ว AAA Manufacturing ก็ได้ราคาที่ต้องการเน่ืองจาก
สามารถซื้อสินค้าประเภทน้ีจากผู้ขายรายอ่ืนได้ ดังน้ันฝ่ายผู้ขาย BBB Parts Company ยอมขายใน
ราคา 45.25 บาทต่อช้ิน  
 2) เกมลบ (Negative Sum Game) ตามหลักการน้ีก็คือการเจรจาใด ๆ ก็ตามท่ีส่งผล
กระทบซึ่งจะทาํให้คู่เจรจาเสยีผลประโยชน์ การเจรจาดังกล่าวน้ันจะไม่มีวันไปสู่ข้อยุติเพราะว่าข้อยุติ
ที่เกิดขึ้นน้ันจะส่งผลในแง่ลบต่อทุก ๆ ฝ่าย ดังน้ัน ทุกฝ่ายจึงต้องพยายามหาทางเจรจาต่อกันไม่ให้
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นําไปสู่เกมลบ ตัวอย่างเช่น กรณีของ บริษัท AAA Manufacturing และบริษัท BBB Parts 
Company เจรจาต่อรองราคาดังข้างต้น แต่ท้ายสุดแล้วราคาที่บริษัท AAA Manufacturing และ
บริษัท BBB Parts Company ตก ลงกันที่ราคา 46.25 บาทต่อช้ิน ทําใหคู้่เจรจาเสียผลประโยชน์ 
ทั้งสองฝ่าย จึงพยายามหาเง่ือนไขและข้อสรุปของราคานี้เพ่ือนําไปสู่ลักษณะที่ 3 ที่เรียกว่าว่า “เกม
บวก”  
 3) เกมบวก (Positive Sum Game) เกมบวก คือ การเจรจาที่ทุกฝ่ายประสบความสําเร็จ
และได้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม การเจรจาจึงต้องอยู่บนสมมติฐานว่าความสําเร็จต้องขึ้นอยู่กับ
ข้อสรุปที่ทุกฝา่ยเป็นฝ่ายได้ (Win–Win Position) ตัวอย่างข้างต้นของบริษัท AAA Manufacturing 
และบริษัท BBB Parts Company แต่ท้ายสุดแล้วราคาทีบ่ริษัท AAA Manufacturing และบริษทั 
BBB Parts Company ตกลงกันที่ราคา 45.25 บาทต่อช้ิน และบริษทั BBB Parts Company ได้รับ
ปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด 100,000 ตัว และในระยะเวลา 6 เดือน โดยทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์กัน
ทั้งสองฝ่าย บริษัท AAA Manufacturing ได้ราคาตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนบริษัท BBB Parts 
Company ได้กําไรจากปริมาณยอดขายที่เพ่ิมมากขึ้น 
 2.2.2 ทฤษฎี H.M.L. ในการเจรจาต่อรอง 
 ทฤษฎี H.M.L.  
 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2551) อธิบายว่า การเจรจาต่อรองบนพ้ืนฐานของทฤษฎีเกม 
(Game Theory) ในการเจรจานั้นคู่เจรจาแต่ละฝ่ายจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายในการเจรจาเอาไว้
เป้าหมายในการเจรจาน้ันมี 3 ระดับ  
 
ภาพที่ 2.2: อธิบายลักษณะในการเจรจาต่อรองทฤษฎี H.M.L. 
 

  
 
ที่มา: วชิรญา ทองเลิศ.  (2559).  การศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองการปรับราคาขึ้น–ลง 
       ของราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส์.  สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
       มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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 “H” (High) เป้าหมายระดับสูง หมายถึง เป้าหมายที่คู่เจรจาต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
การบรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดของคู่เจรจาซึ่งถือเป็นเป้าหมายในอุดมคติ (Ideal Position) หมายความว่า
คู่เจรจาสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่ตัวเองต้ังไว้ซึ่งเท่ากับว่าเป็นลักษณะบรรลุ 100% บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวน้ันอาจเรียกว่าคู่เจรจาที่อยากจะให้เกิดขึ้นสูงสุด 
 “M” (Medium) เป้าหมายระดับกลาง หมายถึง เป้าหมายที่คู่เจรจาต้องการบรรลุ
เป้าหมายระดับ 75% เป็นเป้าหมายระดับ H กับ M อยู่ในช่วงเป้าหมายที่คู่เจรจาสามารถยอมรับได้ 
 “L” (Low) เป้าหมายระดับตํ่าสุด หมายถึง เป้าหมายที่คู่เจรจาต้องการจะได้อย่างน้อย  
50% ทําอะไรเราเรียกระดับน้ีว่าระดับที่เป็นขอบเขตจํากัด (Limit Position) ในการเจรจาถ้าตํ่ากว่า
ระดับมีคู่เจรจาจะเสียมากกว่าได้ซึ่งเกินขอบเขตที่เขาจะยอมเจรจาด้วย 
 
ภาพที่ 2.3: การเจรจาที่ไม่ประสบผลสําเร็จ  
 

 
 
ที่มา: วชิรญา ทองเลิศ.  (2559).  การศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองการปรับราคาขึ้น–ลงของ 
       ราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.  สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 
       บูรพา. 
 
 จากภาพที่ 2.3 กรณีที่การเจรจาที่ไม่เป็นผลสําเร็จ หรือไมส่ามารถหาข้อยุติการเจรจาได้
การเรียกร้องของฝ่ายหน่ึงเกินข้อจํากัดที่จะได้รับของอีกฝ่ายหน่ึง จึงทําให้เส้นเป้าหมายของแต่ละ 
ฝ่ายไม่ตรงกันและไม่เป็นผลสําเร็จ เช่น บริษัท A ต้ังราคาขายสินค้าไว้ที่เป้าหมายราคาขายที่ต้องการ
ขายสูงที่สุด (H) 35 บาท และสามารถขายราคาได้ตํ่าที่สุด (L) 30 บาท ส่วนบริษัทผูซ้ือ้ บริษัท B 
ต้ังเป้าหมายตํ่าสุดที่สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาท่ีตํ่าที่สุด (L) 25 บาทและต้ังเป้าหมาย สูงสุดซื้อสินค้า
ในราคา (H) 20 บาท ดังน้ันเป้าหมายทั้ง 2 ฝ่ายจึงไม่ตรงกัน การเจรจาไม่เป็นผลสําเร็จ ดังภาพที่ 2.3
แสดงไว้ 
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ภาพที่ 2.4: การเจรจาที่อยู่ในช่วงระหว่างข้อจํากัดของทั้ง 2 ฝ่าย 
 

           
 
ที่มา: วชิรญา ทองเลิศ.  (2559).  การศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองการปรับราคาขึ้น–ลงของ 
       ราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.  สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 
       บูรพา.  
 
 จากภาพที่ 2.4 ทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาต่อรองกันโดยอยู่ในช่วงระหว่างข้อจํากัดทั้ง 2 ฝ่ายก็จะ
เจรจาตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ยกตัวอย่างของบริษัท A กบับริษัท B ที่กล่าวมาข้างต้น ราคาบริษัท A 
กับบริษัท B อยู่ในช่วงระหว่างกัน บริษัท A ขายสินค้าได้ในราคา (L) 28 บาท และ (H) 35 บาท  
ส่วนบริษัท B ก็ซื้อสินค้าได้ในราคา (L) 25 บาท และ (H) 20 บาทเท่าเดิม ดังน้ันจึงเกิดการเจรจา 
ตกลงราคากันในช่วงราคา 25–28 บาท คือ เป็นช่วงราคาที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องเจรจาตกลงกันและยอมรับ
กันทั้ง 2 ฝ่าย ดังน้ัน การเจรจาต่อรองในทฤษฎี H.M.L คูเ่จรจาจะต้องบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 50% 
หรือไม่ตํ่ากว่าระดับ L ได้เลย เพราะการเจรจาจะหาข้อยุติได้นั้นทั้ง 2 ฝา่ยที่เป็นคู่เจรจากันจะต้องมี
ลักษณะ “Win–Win” กัน ทั้งน้ันก็ขึ้นอยู่กับอํานาจและความชํานาญของแต่ละฝ่ายว่าจะสามารถดึง
ผลเจรจาให้อยูฝ่่ายตนเองได้มากที่สุดได้เท่าใด  
 งานวิจัยเก่ียวข้องการเจรจาต่อรอง 
 วชิรญา ทองเลิศ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองการปรับ
ราคาขึ้น–ลงของราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์ เพ่ือศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรอง
การปรับราคาขึ้น–ลงของราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองการปรับราคาขึ้น–ลงของราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
โดยเป็นทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามแบบเจาะลึก 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานฝ่ายขายและการตลาดที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้านราคา
ซื้อขายช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้วัตถุดิบพลาสติก จํานวน 30 บรษิทั และ
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พนักงานฝ่ายจัดซื้อที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้านราคาซื้อของบริษัทผู้ผลติและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ใช้วัตถุดิบพลาสติก จํานวน 14 ท่าน  
 ผลวิจัยสรุปว่า จากผลการศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองการปรับราคาขึ้นลงของราคา
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พบว่า บริษัททั้งสองให้ความสําคญัเป็นอย่างมากในเรื่องของ
ราคาของต้นทุนและวัตถุดิบพลาสติกน้ันเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแปรผันเพราะต้นทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรมพลาสติกแปรผันโดยกับราคาน้ํามันปิโตรเลียมในตลาดโลกจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็จะมี
ผลกระทบต่อราคากลาง icis ราคากลาง icis จะมีเพียงสมาชิกหรือบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเท่าน้ัน 
ที่จะสามารถมขี้อมูลและตีราคาวัตถุดิบน้ีได้ดังน้ันข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทผู้ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผู้ผลิตช้ินส่วนพลาสติกมผีลกระทบต่อการตัดสินใจในการเจรจา
ต่อรองปรับขึ้นลงของราคาช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และนี่อาจเป็นท่ีมาของการที่จะต้องทําการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทคูค่้าอย่างละเอียดและชัดเจนหรือที่เรียกว่ารู้เขารู้เรานักศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลบริษัทของตัวเองเพ่ือที่จะสามารถวางตัวในฐานะที่เป็นบริษัทคู่ค้าได้ถูกต้องและเหมาะสมข้อมลู
ปริมาณการผลติทั้งหมดของบริษัทผู้ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความสาํคัญเป็นอย่าง
มากเพราะจะสามารถการันตีผลกําไรของบริษัทผู้ผลิตได้และเป็นข้อมูลที่สามารถกําหนดราคาช้ินส่วน
ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะบางบริษัทอาจจะมีกําไรการผลิตในปริมาณท่ีมากจึงสามารถ
เจรจาต่อรองราคาได้บริษัทที่ซื้อก็ต้องการที่จะซื้อในราคาที่ถูกเพ่ือให้มีกาํไรมากขึ้นส่วนบริษัทผู้ผลิต
ง้ันก็อย่าที่ได้กําไรเพ่ิมขึ้นจากการผลิตสินค้าในปริมาณท่ีมากเช่นกันเป็นแนวทางที่สามารถต่อรอง 
การปรับราคาขึ้นลงกันทั้งคู่เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแบบ Win–Win 
  งานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
 นารีทัต โกมารทัต (2554) การวิจัย ความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสําเร็จ
ในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการโค้ชกับความสําเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตัน กลุ่มประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคอื นักกีฬาแบดมินตันเพศชาย อายุระหว่าง 15–16 ปี ที่เข้าร่วมแข่งขัน
แบดมินตันรายการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Open ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2554 
ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 124 คน งานวิจัยเชิงปริมาณโดยจะมีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
เก่ียวกับพฤติกรรมการโค้ชและแบบบันทึกผลการแข่งขันของนักกีฬาและตารางแบ่งกลุ่มความสําเร็จ
ของนักกีฬา  
 ผลวิจัยพบว่า จากผลการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับ
ความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน พฤติกรรมการโค้ดด้านหลักการและปรัชญาการคบกับ
ความสําเร็จตามความคาดหวังของกีฬาในกลุ่มที่ประสบความสําเร็จระดับสูง มีจํานวน 27 คน ทีม่ ี
การรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชที่เน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นอันดับแรก  
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และชัยชนะเป็นอันดับรอง อยู่ในระดับที่มากที่สุด ส่วนกลุม่ที่ประสบความสําเร็จระดับตํ่ามีจํานวน  
26 คน ทีม่ีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรชัญาการโค้ชที่เน้นการพัฒนาตัวนักกีฬา
เป็นอันดับแรกชัยชนะ เป็นอันดับรอง 
 พฤติกรรมการโค้ชได้วิธีการโค้ชกับความสําเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬาในกลุ่มที่
ประสบความสําเร็จลําดับสูง มีจํานวน 29 คน ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชได้วิธีการการโค้ชแบบ
นําสู่เกมการเลน่ อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ประสบ
ความสําเร็จระดับตํ่า มีจํานวน 25 คน ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชโด มีวิธีการโค้ชแบบนําเข้าสู่ 
เกมการเล่น อยู่ในระดับมาก โดยมีความสมัพันธ์กันในระดับตํ่า  
 พฤติกรรมการด้านรูปแบบการค้นพบกับความสําเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬาในกลุ่มที่
ประสบความสําเร็จระดับสูง มีจํานวน 15 คน ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ชที่มี
การเปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วมอยู่ใน ระดับมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และกลุ่ม
ที่ประสบความสําเร็จระดับตํ่า มีจํานวน 14 คน ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการโค้ชเพ่ือเปิด
โอกาสให้นักกีฬาได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า  
 พฤติกรรมการโค้ดด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชกับความสําเร็จตามผลลัพธ์จาก 
การแข่งขันของนักกีฬา กลุ่มที่ประสบความสําเร็จระดับสูง มีจํานวน 19 คน ที่มีการรับรู้พฤติกรรม
การโค้ชด้านหลักการและปรชัญาการโค้ชที่เน้นการพัฒนาตัวนักกีฬาเป็นอันดับแรก และชัยชนะเป็น
อันดับรอง อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ส่วนกลุ่มทีป่ระสบความสําเร็จระดับตํ่า
มีจํานวน 34 คน ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชที่เน้นการพัฒนา 
ตัวนักกีฬาเป็นอันดับแรก ชัยชนะเป็นอันรอง อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า  
 พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ชกับความสําเร็จตามผลลัพธ์จากการแข่งขันของ
นักกีฬาในกลุ่มที่ประสบความสําเร็จระดับสูง มีจํานวน 12 คน ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้าน
รูปแบบการโค้ชที่โค้ชเปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัพชมพันธ์กัน 
ในระดับปานกลาง ต่างกับกลุ่มที่ประสบความสําเร็จในระดับตํ่า มีจํานวน 17 คน ทีม่ีการรับรู้
พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการโค้ชที่โค้ชได้มีการเปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก  
โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า  
 สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสําเร็จในการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันการที่โค้ชมีหลักการและปรัชญาการโค้ชที่ดีมีวิธีการที่ทําให้นักกีฬาเข้าใจง่าย สามารถ
ปฏิบัติตามได้ และมีรูปแบบการโค้ชที่ท้าทาย สามารถกระตุ้นให้นักกีฬามีความต้ังใจในการฝึกซ้อมได้
และสามารถทาํให้นักกีฬาก้าวไปสู่หนทางแห่งความสําเร็จได้ จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการโค้ชมีอิทธิพล
ต่อการประสบความสําเร็จของนักกีฬาอย่างแท้จริง  
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 ดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับ
ความสําเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาเทควันโดหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  โดย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสําเร็จใน 
การแข่งขันของกีฬาเทควันโดหญิง เป็นการเชิงปริมาณโดยมีประชากรเป็นนักกีฬาเทควันโดในรายการ
การแข่งขันเทควันโดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2557 จํานวน
ทั้งหมด 406 คนกลุ่มตัวอย่างนักกีฬาเทควันโดเพศหญิงเด่ียวเคียวรูกิ จํานวน 8 รุ่น รวมจํานวน 
กลุ่มตัวอย่าง 104 คนโดยทาํการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชกับความสําเร็จตาม 
ความคาดหวังของนักกีฬาเทควันโดหญิง กลุ่มที่ประสบความสําเร็จระดับสูง มีจํานวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 70.96 ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชที่มีการเน้น 
ในการพัฒนาตัวนักกีฬาเป็นดับแรกและชัยชนะเป็นอันดับรองอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์ 
ในระดับปานกลาง และกลุม่ที่ประสบความสําเร็จระดับตํ่า มีจํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 69.86  
ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ช ด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชที่มีได้เน้นชัยชนะเป็นอันดับแรก 
และการพัฒนาเป็นอันดับรอง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมคีวามสัมพันธ์เป็นอันดับตํ่า 
 พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการโค้ชกับความสําเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬาเทควันโด
หญิง กลุม่ที่ประสบความสําเร็จระดับสูง มีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 ที่มีการรับรู้
พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการนําไปสู่เกมการเล่น อยู่ระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
และกลุ่มที่ประสบความสําเร็จระดับตํ่า มีจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 73.97 ที่ได้มกีารรับรู้
พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการโค้ชแบบนําไปสู่เกมการเล่น อยู่ในระดับที่มากท่ีสุด มีความสัมพันธ์ 
ในระดับตํ่า 
 พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ชกับความสําเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬาใน 
กลุ่มที่ประสบความสําเร็จระดับสูง มีจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 54.84 ที่มีการรับรู้พฤติกรรม 
การโค้ชด้านรูปแบบการโค้ชแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมาก และกลุ่มที่ประสบความสําเร็จตํ่า มีจํานวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 60.27 ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ชแบบร่วมมือ อยู่ที่
ระดับมากที่สุด มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสําเร็จตามความคาดหวังและความสําเร็จ
ตามผลลัพธ์จากการแข่งขันกีฬาเทควันโดพบว่า พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญาการโค้ช 
ที่เน้นการพัฒนาตัวกีฬาเป็นอันดับแรกและชนะเป็นอันดับรองได้วิธีการโค้ชแบบนําสู่เกมการเล่น 
และด้านรูปแบบการโค้ชแบบร่วมมือต่างมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จของนักกีฬาเทควันโดหญิง 
ทั้งความสําเร็จและตามความคาดหวังของนักกีฬาความสําเร็จตามผลผลลัพธ์จากการแข่งขันอย่างมี 
นัยสถิติที่ระดับ 0.5  
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 รสริน ป่ินชุม (2553) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กลวิธีการโค้ชนักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬา 
เรือพาย ชมรมเรือพาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างการจูงใจใน 
การโค้ชของผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย การวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มประชากรคือ  
ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายชมรมเรือพายสินธุรงค์นาคราชแห่งจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 คน ส่วน 
กลุ่มและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายที่ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นจากสมาคมเรือพาย 
 ผลวิจัยพบว่า กลวิธีการโค้ชนักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายด้านการสร้างแรงจูงใจข้ึน 
อยู่กับลักษณะพ้ืนฐานนิสัยบุคลิกและการเลี้ยงดูของนักกีฬาในแต่ละครอบครัวครอบครัวซึ่งจะมี 
ความแตกต่างกันไปเช่นความอดทนต่อความยากลําบากต่อการทนรับแรงกดดัน ซึ่งผู้ฝึกสอนให้
ความสําคัญควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬาก็คือลักษณะนิสัยบุคลิกของนักกีฬา การรู้จัก
นักกีฬารายบุคคล การรู้จักถึงพ้ืนฐานครอบครัวของนักกีฬาในแต่ละมุม ผู้ฝึกสอนนอกจากทําหน้าที่
ฝึกกีฬาเรือพายให้แก่นักกีฬาแล้วยังต้องทําหน้าที่ในการเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหน่ึง ซึ่งผู้ฝึกสอน
ไม่ได้จบแค่ช่วงเวลาที่นักกีฬาฝึกซ้อมหรือแข่งขันแต่ผู้ฝึกสอนเป็นพ่ีเมื่อน้องต้องการคําแนะนํา เป็นพ่อ
แม่เมื่อน้องต้องการคําปรึกษา เป็นผู้ปกครองเมื่อน้องไม่มีใคร และเป็นเพ่ือนพ่ีเมื่อน้องขาดคนเข้าใจ 
การสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายไม่ได้จบแค่ในสนามฝึกซ้อมอยู่สนามการแข่งขัน
แต่เป็นการสร้างแรงจูงใจที่สามารถสร้างได้ทุกที่ทุกเวลาผา่นการพูดคุย หยอกเย้า สิ่งเหล่าน้ีก็สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาได้เช่นกัน  
 ปัณณฑัต รักชนะ (2548) ได้ทําการวิจัยเรื่อง กลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่าง 
แก่นักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบเก่ียวกับความถ่ีในการใช้และประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬา
ผู้ฝึกสอนกีฬาชายและหญิง และเพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบความถี่ในการใช้และประสิทธิภาพใน 
การสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคล เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ฝึกสอนชายและผู้ฝึกสอนหญิงที่เข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33 พ.ศ. 2545 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมาจาก 32 ชนิดกีฬา  
 สรุปผลวิจัย ผูค้้นพบว่าผู้ฝึกสอนคณะผู้ปกครองเห็นมีการนําวิธีการสอนและการฝึกฝน 
ทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถมากที่สดุ รองลงมาคือ การแสดงความม่ันใจออกมาให้นักกีฬาเห็น
และสุดท้ายวิธีการใช้คําพูดเกี่ยวกับนักกีฬาสามารถทําได้ แต่ส่วนวิธีการที่ผู้ฝึกสอนมาใช้กับนักกีฬา
น้อยที่สุดคือวิธีการให้ความสําคัญกับความเร็วที่เกิดจากการขาดความพยายามหรือประสบการณ์
ประสบการณ์ที่ไม่สนความลม้เหลวที่เกิดจากการขาดความสามารถ โดยจะมีกลวิธีดังนี้ 
 กลวิธีในการสรา้งความมั่นใจเฉพาะนักกีฬาเมื่อจําแนกตามอายุพบว่า ผู้ฝึกสอนที่มีอายุ
ต่างกันมีกลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่กีฬาไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างด้านการแสดง
ความมั่นใจออกมาให้นักกีฬาเห็น แต่เมื่อนํามาเปรียบเทียบได้ประสิทธิภาพแล้วพบว่า ผู้สอนที่มีอายุ 
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ต่างกันกลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะแก่นักกีฬาไม่แตกต่างกัน  
 กลวิธีในการสรา้งความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬาเมื่อจําแนกตามชนิดกีฬาพบว่า สอน
ประเภททีมและประเภทบุคคลมีการนํากลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่างมาใช้กับนักกีฬา 
ไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างในด้านการใช้คําพูดเกลี้ยกล่อมนักกีฬาสามารถทําได้ และเมือ่นํามา
เปรียบเทียบได้ประสิทธิภาพแล้วพบว่า มีการนํากลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะยางไม่แตกต่างกัน  
 กลวิธีในการสรา้งความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬาจําแนกตามประสบการณ์ด้านการเป็น 
ผู้ฝึกสอนพบว่า ผู้ฝึกสอนที่มปีระสบการณ์ในการสอนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการสร้างความมั่นใจ
เฉพาะอย่างแก่นักกีฬาแตกต่างกัน โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมามากกว่า 10 ปี 
มีวิธีในการสร้างความมั่นใจทกุอย่างมาใช้กับนักกีฬาบ่อยกว่าผู้ฝึกสอนทีม่ีประสบการณ์น้อย เมื่อ
เปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพพบว่า ประสบการณ์ของผู้ฝึกสอนส่งผลต่อความมั่นใจของเฉพาะอย่าง
แก่นักกีฬาแตกต่างกัน โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 10 ปีจะมีการนํามาใช้บ่อย
ควรฝึกสอนที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า  
 กลวิธีในการสรา้งความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬาเมื่อจําแนกตามประสบการณ์ด้าน 
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติพบว่า ผู้ฝึกสอนทีม่ีประสบการณ์การเข้าร่วมมากกว่า 5  ปี  
จะมีกลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬาได้บ่อยกว่าผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ 
การเข้าร่วมน้อยกว่า และเมื่อนําเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพพบว่า ประสบการณ์การเข้าร่วม 
การแข่งขันของผู้ฝึกสอนที่ต่างกันจะมีกลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่างที่แตกต่างกันเช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการสอน การฝึกฝน และแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อผลการแข่งขันออกมาไม่ดี ด้านที่ทําให้
เกิดการพัฒนาจนกระทั่งสามารถต้ังเป้าหมายเฉพาะ ด้านให้จินตนาการถึงความสําเร็จของตนเอง 
ด้านการฝึกฝนที่หนัก และด้านช้ีให้เห็นถึงความสําเร็จที่คล้ายกับนักกีฬาของตัวเอง 
 กลวิธีในการสรา้งความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬาเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า 
ระดับการศึกษาของผู้ฝึกสอนที่แตกต่างกัน มีกลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬา 
ไม่แตกต่างกัน เว้นแต่ด้านการสอนการฝึกฝนที่จะทําให้เกิดพัฒนาความสามารถ ด้านการให้
ความสําคัญกับความล้มเหลวที่เกิดจากการที่ขาดความพยายาม หรือประสบการณ์ที่ไมส่น 
ความล้มเหลวที่เกิดจากความความสามารถ และด้านการให้นักกีฬาจนถึงความสําเร็จของตัวเอง 
ทั้งด้านความถี่และประสิทธิภาพท่ีนํากลวิธีมาใช้แก่นักกีฬา 
 กลวิธีในการสรา้งความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬาเมื่อจําแนกตามอาชีพพบว่า อาชีพของ 
ผู้ฝึกสอนที่ต่างกันมีความถี่ในการนํากลวิธีในการสร้างมั่นใจเฉพาะอย่างมาใช้กับนักกีฬาไม่แตกต่างกัน 
เว้นแต่ด้านการใช้คําพูดว่านักกีฬาสามารถทําได้ และด้านการบอกว่าความวิตกกังวลไม่ใช่ความกลัว
แต่เป็นสัญญาณที่บอกถึงความพร้อม และเมื่อนํามาเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพพบว่า อาชีพของ 
ผู้ฝึกสอนที่ต่างกันจะมีการนํากลวิธีในการสรา้งความมั่นใจเฉพาะอย่างมาใช้กับนักกีฬาที่ไม่ต่างกัน 
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  จากการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นความสําคัญของผู้ฝึกสอนในการนํากลวิธีในการสร้าง 
ความมั่นใจเฉพาะอย่างมาใช้กีฬาโดยเฉพาะกลวิธีทั้ง 13 แบบ ที่ผูฝ้ึกสอนนํามาใช้อย่างน้อยอยู่ใน
ระดับปานกลางและมีบางคนละวิธีที่ได้รับประสิทธิภาพสูงแสดงให้เห็นว่าความม่ันใจเป็นตัวแปรสําคัญ
ที่ส่งผลต่อการแข่งขันซึ่งนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จจะถูกแยกออกจากนักกีฬาที่ไม่ประสบ
ความสําเร็จโดยผู้ฝึกสอนมคีวามเห็นตรงกันว่าความม่ันใจเป็นศูนย์กลางของการประสบความสําเร็จ
และผู้ฝกึสอนมีกลวิธีการสร้างความมั่นใจเป็นระยะระยะเพ่ือให้รู้สึกว่ากลวิธีเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพ 
ในการเพ่ิมผลงาน  
 อภิชาติ เมธาวีระนนท์ (2543) ได้ทําการวิจัยศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬา
ว่ายน้ํา ในทัศนะของผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและนักกีฬาว่ายน้ํา วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ําในทัศนะของผู้ฝึกสอน ผูป้กครอง และ
นักกีฬาว่ายน้ํา และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทีดี่ของผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ํา
ระหว่างทัศนะของผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง นักกีฬาว่ายน้ําฝันดีนะ โดยงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
มีกลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่างเป็นสมาชิกสโมสรของสมาคมว่ายน้ําสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
จํานวน 111 สโมสร ทั้งหมด 250 คน 
 สรุปผลวิจัย ผลการวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ําในทัศนะของ 
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ําในด้านต่าง ๆ รวม 4 ด้าน ดังน้ี 
 1) คณุลักษณะที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ําของผู้ฝึกสอน ผูป้กครอง และนักกีฬาว่ายน้ํา  
ในด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีจรรยาบรรณของการเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ํา มีใจรักใน
อาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และผู้ฝึกสอนจะต้องมีหลักการของผู้มีอาชีพเป็นผู้ฝึกสอนที่
จะต้องยึดถือและปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาเพ่ืออุดมการณ์ซึ่งผู้ฝึกสอนจะต้องมีลักษณะของการผู้นําในการ 
ที่จะอบรมสั่งสอนนักกีฬาได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักกีฬา 
 2) คณุลักษณะที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ําในทัศนะของผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และนักกีฬา
ว่ายน้ํา ในด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การว่ายน้ํา เพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ฝึกสอน     
 3) คณุลักษณะที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ําของผู้ฝึกสอน ผูป้กครอง และนักกีฬาว่ายน้ํา  
ในด้านการเตรียมการและรูปแบบการฝึกซ้อม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีความรู้ในเรื่องของ 
การวางแผนการฝึกซ้อม มีกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ มากมายผู้ฝกึสอนจะต้องมีการวางแผน
กําหนดกําหนดแผนการฝึกซอ้ม วิธีการซ้อมและการแข่งขันเพ่ือที่จะให้นักกีฬาประสบความสําเร็จ 
 4) คณุลักษณะที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ําของผู้ฝึกสอน ผูป้กครอง และนักกีฬาว่ายน้ํา  
ในด้านในด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประเมินโปรแกรมการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจํา
สามารถวิเคราะห์และและปรับปรุงข้อผิดพลาดของนักกีฬาเป็นรายบุคคลอาจเป็นเพราะว่า 
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การประเมินผลเป็นประจําน้ันสามารถท่ีจะพัฒนาให้นักกีฬาประสบความสําเร็จได้ผู้ฝึกสอนจะต้อง 
มีความสามารถในการแนะนําแก้ไขและปรบัปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้กบันักกีฬาได้และ นักกีฬาจะ 
ได้รู้ตัวเองว่าการกระทําของงานที่ปฏิบัติอยู่น้ันถูกต้องหรือการหรือไม่และควรมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ส่วนไหน อย่างไร  
 วนิชา ศรีตะปัญญะ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล
ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาความวิตกกังวล และการรับรูค้วามสําเร็จ
ของนักกีฬา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวล  การมุ่งทีง่าน และ 
การมุ่งที่การเปรียบเทียบของนักกีฬา 2 คือ เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปลีย่นของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่น ความวิตกกังวล การมุ่ง 
ที่งาน และการมุ่งที่การเปรียบเทียบของนักกีฬาระหว่างเพศ (ชาย/ หญงิ) และระหว่างช่วงช้ัน 
(มัธยมศึกษาตอนต้น/ มัธยมศึกษาต่อปลาย) โดยมีประชากรคือนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนกีฬา 
ในประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกีฬา จํานวน 3,870 คน  
 ผลวิจัยสรุปเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาที่ส่งผลต่อโมเดล
การรับรู้ความสําเร็จของนักกีฬา ความสัมพันธ์ของตัวแปรสรุปได้ดังน้ี 
 1) ผลการพัฒนาแบบสอบถามท้ัง 3 ฉบับที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กระบวนการพัฒนา
แบบสอบถามนั้นใช้วิธีการเดียว และมแีบบสอบถาม 2 ฉบับที่ผ่านการพัฒนา ฉะน้ันจะมี 1 ฉบับที่
นํามาพัฒนาเพ่ือนําใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาด้วยวิธีการแปลกลับ 
ซึ่งพบว่า มีความเที่ยงตรงในเน้ือหา และทดสอบความน่าเช่ือมั่นด้วยวิธการที่มีความสอดคล้องภายใน  
 2) ผลตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับ
นักกีฬากับความเช่ือมั่นในตนเอง ความวิตกกังวล การมุ่งที่งาน และมุ่งทีก่ารเปรียบเทียบของนักกีฬา 
ตามโมเดล พบว่า โมเดมีความเหมาะสมกับกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีค่า
ประสิทธ์ิการพยาการณ์ของตัวแปรภายใน คือ ปัจจัยความเช่ือมั่นในตนเอง มีค่า 0.358 แสดง 
สัมพันธ์ภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาสามารถอธิบายความแปรนความเช่ือมั่นของนักกีฬาได้ ร้อยละ 
35.8 ความวิตกกังวลมีค่า 0.249 แสดงว่า สัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาสามารถอธิบาย 
ความแปรนความเช่ือมั่นของนักกีฬาได้ร้อยละ 24.9 และตัวแปรตาม คือ มุ่งท่ีงาน มีคา่ 0.837   
แสดงว่า สัมพันธภาพผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาสามารถอธิบายความแปรนความเช่ือมั่นของนักกีฬาได้  
ร้อยละ 83.7 และการมุ่งที่การเปรียบเทียบ มีค่า 0.724 แสดงว่า ผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาสามารถอธิบาย
ความแปรนความเช่ือมั่นของนักกีฬาได้ ร้อยละ 72.4 
 3) ผลการทดสอบที่ไม่แปรปรวนของโมเดลเชิงสาเหตุระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับ
นักกีฬาที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง ความวิตกกังวล การมุ่งที่งาน และการมุ่งที่การเปรียบเทียบ
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ของนักกีฬา (เพศชาย/ เพศหญิง) แสดงว่า โมเดลเชิงเหตุระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา 
ที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง ความวิตกกังวล การมุ่งที่งาน และการมุง่ที่การเปรียบเทียบของ
นักกีฬาระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนของตัวแปรและจํานวนเสน้ทางเหมือนกัน ซึ่งสามารถ
อธิบายความแตกต่างด้านเพศได้เช่นกัน 
 4) ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุระหว่างสัมพันธภาพของ 
ผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง ความวิตกกังวล การมุ่งที่งาน และการมุ่งที่ 
การเปรียบเทียบของนักกีฬา ระหว่างช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นกับช้ันมัธยมการศึกษาตอนปลาย พบว่า 
โมเดลสาเหตุมีสถานะและรูปแบบที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามการแยกระดับช้ัน (มัธยมศึกษาตอนต้น/ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย) แสดงว่า โมเดลเชิงสาเหตุระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา  
ที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง ความวิตกกังวล การมุ่งที่งาน และการมุง่ที่การเปรียบเทียบของ
นักกีฬา มีจํานวนของตัวแปรและจํานวนเสน้ทางระหว่างช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยม
การศึกษาตอนปลายมีความแตกต่างทางช่วงช้ันที่สามารถอธิบายได้เหมือนกัน 
 จึงสรุปได้ว่า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า “มผีลต่อการรับรู้ความสําเร็จของนักกีฬา” โดย
ส่งผลถึงความสัมพันธ์ใน 4 ลกัษณะ คือ 
 1) สัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา สง่ผลทางตรงโดยผ่านความเช่ือมั่นในตนเองและมี
ผ่านผลทางอ้อมผ่านความมั่นในตนเอง สู่การรับรู้ความสําเร็จของนักกีฬา ในลักษณะการมุ่งที่งาน 
และการมุ่งที่การเปรียบเทียบ 
 2) สัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา มผีลทางตรงโดยผ่านความวิตกกังวลและมีผล
ทางอ้อมโดนผ่านความวิตกกังวลสู่การรับรู้ความสําเร็จของนักกีฬาในลักษณะการมุ่งที่งานและการมุ่ง
ที่การเปรียบเทียบ 
 3) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสัมพันธภาพ
ของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา ที่มีผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง ความวิตกกังวล การมุ่งที่งาน และการมุ่งที่
การเปรียบเทียบของนักกีฬาระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า โมเดลเกิดการแปรเปลี่ยนกลุ่ม 
เมื่อมีการจําแนกเพศ 
 4) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสัมพันธภาพ
ของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา ที่มีผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง ความวิตกกังวล การมุ่งที่งาน และการมุ่งที่
การเปรียบเทียบของนักกีฬาระหว่างช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นกับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
โมเดลมีความแปรเปลี่ยนที่ค่าของสัมประสิทธ์ิเชิงวิถีต่างกัน 
 ดังน้ัน สัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาน้ันมีผลทางตรงต่อความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความวิตกกังวล และการส่งผลทางอ้อมต่อการรับรู้ความสําเร็จของนักกีฬาในลักษณะของ การมุ่งที่ 
งานและการมุ่งเน้นการเปรียบเทียบ ซึ่งการรับรู้ความสําเร็จของนักกีฬาน้ันไม่ได้เพียงเกิดจาก 
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สัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาแต่ยังเกิดจากความเช่ือมั่นในตนเองและความวิตกกังวลอีกด้วย 
 ดังน้ัน จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ได้นําเสนอนั้นผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตันและ 
ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะต้องมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจซึ่งจะคล้ายกบั
ที่ อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2549, หน้า 11–12) การสื่อสารทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคล การสื่อสารกับกลุ่มคน หรือสื่อมวลชน โดยหลักธรรมชาติของมนุษย์แล้วมักทําการสื่อสารเพ่ือ 
มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้รับสาร โดยมจีุดมุ่งหมายหลกัของการสื่อสารในแต่ละครั้ง และวิธีการ
โน้มน้าวใจหากมีประสิทธิภาพจะสามารถทําให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและคล้อยตามและสามารถปฏิบัติ
จนเกิดผลลัพธ์ไปในทางที่ดี 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนนักกีฬา
แบดมินตันทีมชาติไทย กรณีศึกษา เมย์ รัชนก อินทนนท์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศกึษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ และ 2) เพ่ือ
ศึกษาการเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก กับผูฝ้ึกสอนอย่างไร โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นกําหนดเป็นข้อคําถามและจากน้ันมีการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูล สําหรับนําข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุป และนําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ดังน้ี 
 1) การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศกึษาแนวคิด  
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังนี้เพ่ือใช้เป็นแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากบทความ สืบค้นข้อมลูจาก Internet และ
งานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ในแง่มมุต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง        
 2) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) โดย 
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูสําคญั (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังน้ี 
 1) ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ        
 2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล       
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key Informants) 
 3.1.1 ผู้ให้ข้อมูลสําคญั (Key Informants) ทีใ่ช้ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ 
คือ 
   3.1.1.1 กลุม่ที ่1 ผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตัน นายภัททพล  
เงินศรีสุข นายเซียะ จือ หัว ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์ นายอับดุล อุ่นอําไพ  
   3.1.1.2 กลุม่ที ่2 นักกีฬา เมย์ รัชนก อินทนนท์ 
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 3.1.2 คุณสมบัติของผู้ฝึกสอน         
   3.1.2.1 ผูฝ้ึกสอนด้านแบดมินตัน เป็นผู้ฝึกสอนเมย์ รัชนก ต้ังแต่เร่ิมหัดเล่น
แบดมินตันคร้ังแรก เมื่อปี พ.ศ. 2534 จนถงึปัจจุบัน      
   3.1.2.2 มีประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันมากกว่า 8 ปี  
   3.1.2.3 ศึกษาหาแนววิธีการเล่นรูปแบบใหม่และแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ 
  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นและคําตอบที่เป็นจริงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ใช้เทคนิคหลายอย่างเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในข้อมูลที่ต้องการ
ศึกษาและช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมลู และเพ่ือได้มีโอกาสสร้างความสมัพันธ์ที่ดี 
และความสนิมสนมกับผูใ้ห้ข้อมูลมากขึ้น เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จึงได้ค้นคว้าข้อมูลทางด้านเอกสารและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In–depth Interview) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
ข้อมูลทางด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลโดยค้นหาทาง Internet จาก Website ต่าง ๆ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจาก YouTube, Facebook และบทความจากตําราต่าง ๆ รวมไปถึงแนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจและการสื่อสารการเจรจาต่อรอง   
 การสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ 1) การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ คือ 
การสัมภาษณ์โดยการนัดวัน เวลา และสถานที่ไว้ก่อน 2) การสัมภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ คือ 
การสัมภาษณ์โดยการพบปะโดยส่วนตัว และ 3) การสัมภาษณ์แบบพูดคุยเป็นกันเอง คือ การพูดคุย 
กันปกติ เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปตามธรรมชาติ 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 1) การกําหนดประเด็นคําถามเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth 
Interview) ผูวิ้จัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยเตรียมแนวคําถามการสัมภาษณ์ไว้ 
ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น กระทําได้ง่าย และมีความต่อเน่ืองของคําถาม สามารถเจาะลึก  
การต้ังแนวคําถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้าง ๆ เพ่ือให้มีจุดยืนในประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์  
โดยใช้ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด ไม่มีการกําหนดหรือเรียงลําดับหัวข้อของคําถาม เพ่ือให ้
การสนทนาเป็นแบบธรรมชาติ และเพ่ือไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ให้ข้อมูล เช่น สําหรับการสัมภาษณ์  
2 แบบ ดังน้ี 
   1.1) การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จํากัดคําตอบ เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลมีความเป็นอิสระ
ที่จะเล่าเรื่องต่าง ๆ ของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้วิจัยใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมลู
ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์         
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   1.2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึหรือการสัมภาษณ์เจาะจงในจุดที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษา ซึ่งจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนและการเจรจาต่อของเมย์ รัชนก 
ผู้วิจัยได้ใช้คําถามน้ีโดยถามข้อมูลส่วนตัวและรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว
ใจและการเจรจาต่อรอง การท่ีได้มาซึ่งข้อมลูเหล่าน้ีผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์
ความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมลูเพ่ือให้เขายอมรบัและให้ความไว้วางใจ เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลทีต้่องการ การจด
บันทึก และการบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ โดยวิธีการจดบันทึกแบบละเอียดภายหลังจากที่ได้
จากการสนทนา การสัมภาษณ์ การบันทึกและการสังเกต เพ่ือป้องกันการลืมข้อมูล การต้ังสมมติฐาน
ช่ัวคราวจากการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้สามารถเรียบเรียงความคิด และยังสามารถช่วยให้สรุปข้อมลู
ได้เป็นระยะ ๆ ส่วนใหญ่การสังเกตจะทําไปควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ บางกรณีอาจจะสังเกตโดย
อิสระได้ การบันทึกเก่ียวกับการสังเกต จะประกอบทั้งการสังเกตภายใน (ตัวผู้วิจัย) และการสังเกต
ภายนอก คือ สิ่งที่นักวิจัยสังเกตเฝ้าดูเก่ียวกับสถานการณ์และบุคคลอ่ืน ๆ 
 2) ใช้วิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมลูสําคญั 
   2.1) วิธีการจดบันทึก โดยละเอียดหลังจากที่ได้จากการสัมภาษณ์ การบันทึก  
การสังเกต และเพ่ือป้องการลืมจากการวิเคราะห์ข้อมูลช่ัวคราว และสามารถช่วยให้เรียบเรียง 
ความคิด รวมไปถึงการสรุปข้อมูลได้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย โดยส่วนใหญ่การสังเกตจะทําไปควบคู่ไป 
กับการสัมภาษณ์ บางกรณีอาจจะสังเกตโดยอิสระได้ การบันทึกเก่ียวกับการสังเกตจะประกอบทั้ง 
การสังเกตภายใน (ตัวผู้วิจัย) และการสังเกตภายนอก คือ สิ่งที่นักวิจัยสังเกตเฝ้าดูเก่ียวกับสถานการณ์
และบุคคลอ่ืน ๆ 
   2.2) ใช้การบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลสําคญั ผู้วิจัยจะมีการขออนุญาตใช้ 
เคร่ืองบันทึกเสียงเพ่ือแจ้งให้ผู้ให้ข้อมลูทราบและไม่ขัดข้อง ผู้วิจัยได้บันทึกเสียงเพ่ือให้สามารถ 
เก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มากข้ึน โดยไมต้่องพะวงในส่วนของการจดบันทึกภายหลังและทําให ้
การสนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติ อีกทั้งสามารถที่จะสังเกตดูอกรรมกิริยาของผู้ให้ข้อมูลและ
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์น้ัน ๆ ได้อย่างเต็มที่ หากในกรณีที่ผูใ้ห้ข้อมลูไม่เต็มใจให้ผูวิ้จัยจะใช้ 
เทปบันทึกเสียงในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะไมม่ีการบันทึกเสยีงเพ่ือให้ผู้ให้ขอ้มูลสบายใจในการให้ข้อมูล 
   2.3) ขั้นตอนการดําเนินงาน มีทั้งหมด 3 ขัน้ตอน คือ 
     2.3.1) ขั้นตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือ โดยนําแนวทางของวัตถุประสงค์ 
มาสร้างเป็นข้อคําถามในการสัมภาษณ ์       
     2.3.2) ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูสําคญัตามแนวทางและประเด็นที่
กําหนดไว้เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
     2.3.3) ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และนําข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาจัดเป็นประเภทเพ่ือนํามาวิเคราะห์สรุปเน้ือหาและจัดกลุ่มข้อมูล 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1) การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary Research) ผู้วิจัยทําการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเก่ียวข้องกับการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ทีม่ีความเกี่ยวข้อง 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)  
   2.1) ผู้วิจัยได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ สัมภาษณ์กับผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ (Key 
Informants)  
   2.2) ผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการบันทึกและบันทึกเสียงข้อมูลจาก 
การสัมภาษณข์องผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
   2.3) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูสาํคัญ (Key informants) และนํามา
วิเคราะห์ แยกแยะจับประเด็น รวมไปถึงการตัดคําที่ไม่เหมาะสมและไม่เก่ียวข้องกับการวิจัยออก 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ 18 สิงหาคม 2556–30 ตุลาคม 
2560 
 การวิเคราะห์และการตรวจสอบ  
 ในการศึกษาวิจัยน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 
การบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือในการเก็บข้อมูลใช้สมัภาษณ์เชิงลึก     
(In–depth Interview) เก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแนวคําถามที่ผูวิ้จัยได้กําหนดดําเนินงานและวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือใหม้ีความเหมาะสมและครอบคลุมประเด็น  
 หลังจากผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
(Key Formants) เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและทําการศึกษาตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้วิจัยจึงได้ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น โดยทําการจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระเบียบตามโครงเร่ืองและสรุปออกมา
เพ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์และศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม หลังจากน้ันมีการเก็บและหาข้อมูลเพ่ิมเติม
ในส่วนที่ยังไมส่มบูรณ์ โดยการกลับไปเทปในการสัมภาษณ์ซ้ําในบางประเด็นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
การวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น และทําการวิเคราะห์ข้อมูลอีกคร้ังเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
มากที่สุด 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนนักกีฬา
แบดมินตันทีมชาติไทย กรณีศึกษา เมย์ รัชนก อินทนนท์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศกึษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ และ 2) เพ่ือ
ศึกษาการเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก กับผูฝ้ึกสอนอย่างไร โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นกําหนดเป็นข้อคําถามและจากน้ันมีการลงพ้ืนที่เพ่ือ 
เก็บข้อมูลสําหรับนําข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุป และนําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้  ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการนําเสนอตามวัตถุประสงค์ออกเป็น 5 ตอน 
ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Document Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
(In–depth Interview) ผู้วิจยัสามารถสรุปตามประเด็นสําคัญจากผู้ให้ขอ้มูลสําคญั ผูฝ้กึสอนด้าน
เทคนิคแบดมนิตัน 2 คน ผู้ฝกึสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน และนักกีฬา 1 คน   
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้ 5 ส่วน ดังน้ี 
 4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมลูสําคญั      
 4.2 การทํางานของผู้ฝึกสอนทั้งสองด้าน     
 4.3 การวิเคราะห์การศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนด้าน
แบดมินตัน           
 4.4 การวิเคราะห์การศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนด้าน 
วิทยาศาสตร์การกีฬา          
 4.5 การศึกษาการเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก 
 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ   
 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Document Study) และการสืบค้นขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต (Internet) และจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 4 คน   
 พบว่า ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นายอับดุล อุ่นอําไพ จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสโมสรบ้านทองหยอด  
เป็นเวลา 5 ปี เหตุที่เลือกมาเป็นผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของแบดมินตันเพราะในอดีตยัง 
ไม่ค่อยมีสโมสรสอนแบดมินตันให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้รับโอกาสจากสโมสร 
จึงอยากลองสร้างประสบการณ์ใหมใ่ห้กับตนเอง 
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 ผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตัน นายเซียะ จือ หัว อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติจีน ประเภท 
ชายคู่ ปัจจุบันได้ผันตัวจากนักกีฬามาเป็นผู้ฝึกสอนประจําสโมสรบ้านทองหยอด สาเหตุที่ผันตัวมา
เป็นผู้ฝึกสอนเนื่องจากได้รับการผ่าตัดจากการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจึงเปลี่ยนจากนักกีฬา 
มาเป็นผู้ฝึกสอน โดยที่โค้ชเซียะได้เข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนสโมสรบ้านทองหยอดในปี พ.ศ. 2534 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งรวมแลว้ประมาณ 20 กว่าปี โดยโค้ชเซียะได้นําประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมที่
ประเทศจีนมาประยุกต์ โดยการที่เขาทํางานที่ประเทศไทยได้มีการต้ังเป้าหมายไว้ “เมือ่เรามาอยู่
ประเทศเขาแลว้เราต้องทําให้เด็กเป็นแชมป์ระเทศไทยและประสบความสําเร็จให้ได้” ทําให้โค้ชเซียะ 
มีลักษณะนิสัยท่ีดุและมีความมุ่งมั่นในการสอน เพ่ือให้นักกีฬาสโมสรบ้านทองหยอดมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จให้มากที่สุด 
 ส่วนผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตันคนที่สอง คือ นายภัททพล เงินศรีสุข หรือโค้ชเป้ เป็นผู้ฝึกสอน
ในชุดโต ซึ่งเป็นชุดที่เมย์ รัชนก ฝึกซ้อมก่อนที่โค้ชเป้จะผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอน เคยเป็นอดีต 
นักแบดมินตันทีมชาติไทย และเป็นบุคคลทีเ่คยผ่านการฝกึซ้อมกับโค้ชเซียะ โค้ชเป้เป็นบุคคลที่
ประสบความสําเร็จตามเป้าของโค้ชเซียะ แต่เหตุที่ทําให้โค้ชเป้ผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนเพราะด้วย
เน่ืองจากมีความรู้สึกอ่ิมตัวเลยจึงอยากมาเป็นผู้ฝึกสอนทีส่โมสรบ้านทองหยอดซึ่งเป็นสโมสรทีม่ารดา
ของตนเป็นเจ้าของทีม แต่ถึงแม้จะเป็นลูกเจ้าของสโมสรก็ไม่สามารถบรรจุเป็นผู้ฝึกสอนได้ทันที 
ขั้นตอนการทํางานจะมีการต้ังเกณฑ์ที่คล้ายกับบุคคลอ่ืนเช่นกัน โดยการเริ่มต้นเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
1–2 ปี ด้วยเหตุที่มารดาต้องการพิสูจน์จึงมีการเพ่ิมความกดดันโดยให้โค้ชเป้ต้องสร้างนักกีฬาในชุดที่
ตนควบคุมอยู่ในการฝึกซ้อมให้ได้แชมป์ ซึ่งหน่ึงในน้ันมีเมย์ รัชนก หลังจากที่เมย์ รัชนก ได้รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันเยาวชนโลก อาปุกหรือมารดาของโค้ชเป้จึงเลื่อนข้ันให้โค้ชเป้มาเป็นผู้ฝึกสอน 
เต็มตัว และอีกเหตุผลที่ทําให้โค้ชเป้สามารถทําให้นักกีฬาได้แชมป์คือคําสบประหม่าจากรุ่นพ่ี  
“เป้เน่ียนะ จะทําได้หรอ” คําสบประมาทจึงมาเป็นแรงผลกัดันให้โค้ชเป้มุ่งมั่นและค้นหาวิธีเพ่ือให้
นักกีฬาสามารถประสบความสําเร็จ 
 และเมย์ รัชนก เร่ิมเล่นกีฬาแบดมินตันตอนอายุ 6 ปีจนถึงปัจจุบันรวมประมาณ 18 ปี สิง่ที่
เป็นแรงผลักดันและกําลังใจให้เมย์ รัชนก เล่นกีฬาแบดมนิตันคือการทําให้พ่อแม่มคีวามสบายและ
สามารถเลี้ยงดูท่านได้ สิ่งน้ีจึงเป็นแรงผลักกันทําให้เมย์ รัชนก “ชีวิตเราเกิดมาไม่เหมือนคนอ่ืน”  
ทําให้ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและฝึกฝนตัวเองให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 
4.2 การทํางานของผู้ฝึกสอนทั้งสองด้าน  

หลักการทํางานของผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตันจะมี 
การจัดตารางการซ้อมโดยมีการประชุมกับผู้ฝึกสอนเพ่ือหาความเหมาะสมในแต่ละชุดโดย สามารถ
แบ่งได้ดังน้ี                                              
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 การฝึกซ้อมในช่วงเช้า เวลา 07.00–09.00 น. จะเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา คือ นายอับดุล อุ่นอําไพ ซึ่งเป็นหัวหน้าวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้ที่ออกแบบโปรแกรม 
การฝึกซ้อมในเรื่องของการว่ิงและการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของรูปแบบ
การเล่นแบดมนิตัน รวมไปถึงการยกเวทเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง เสริมสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ 
และเพ่ือลดการเกิดของการบาดเจ็บ ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอาจมีความจําเป็นต้องเพ่ิม
โปรแกรมให้กบันักกีฬาบางคนที่สภาพร่างกายมีความแข็งแรงไม่เพียงพอและเร่ืองของพละกําลังที่
นักกีฬาบางคนไม่สามารถแข่งขันในระยะเวลาที่นาน ในขณะเดียวกันต้องช่วยฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย
นักกีฬาที่เพ่ิงหายจากอาการบาดเจ็บให้กลับมาแข็งแรงใกล้เคียงกับช่วงที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ และดูแล
ในส่วนของอาหารเพ่ือให้ร่างการฟ้ืนฟูสภาพให้กลับมาเพ่ือฝึกซ้อมในรอบต่อไป   
 การฝึกซ้อมแบดมินตัน เป็นช่วงบ่าย เวลา 13.00–15.00 น. และช่วงเย็น เวลา 19.00–
21.00 น. จะเป็นการดูแลของผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตัน คือ นายเซียะ จือ หัว หรือโค้ชเซียะ และ 
นายภัทรพล เงินศรีสุข หรือโค้ชเป้ ผู้ฝึกโดยผู้ฝึกด้านแบดมินตันสองท่านจะมีการปรึกษาในส่วนของ
การเพ่ิมเทคนิคการและเพ่ิมทักษะเก่ียวกับด้านแบดมินตัน เพ่ือลดจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งหรือ 
การเตรียมอาวุธที่มีให้พร้อมทีนั่กกีฬาสามารถนําไปใช้ในการแข่งขันได้ โดยโปรแกรมการฝึกซ้อม 
จะมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทของนักกีฬา ซึ่งเมย์ รัชนก เป็นนักกีฬาประเภทเด่ียวคือ 
เป็นผู้เล่นคนเดียว จึงจะมีฝึกที่ค่อนข้างหนักมากกว่าคนอ่ืน ๆ เพราะเมย์ รัชนก เป็นนักกีฬาที่ต้อง 
มีการเตรียมความพร้อมของร่างกายและเสริมทักษะด้านแบดมินตันให้พร้อมอยู่เสมอ เพ่ือให้พร้อม 
ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนน 
 ดังน้ัน การฝึกซ้อมของเมย์ รชันก จะมีความหนักและความละเอียดผสมผสานอยู่ใน
โปรแกรมของการฝึกซ้อม ในส่วนของการฝึกซ้อมทั้งหมดนั้นจะมีความหนักเบาขึ้นอยู่กับระยะเวลา 
ในการแข่งขันแต่ละรายการ หากช่วงที่ใกล้จะมีการแข่งขนัหรือเพ่ิงกลับมาจากแข่งขันทางผู้ฝึกสอน 
จะมีการประเมินและลดจํานวนของรอบซ้อม เพ่ือให้ร่างกายฟ้ืนฟูสภาพให้พร้อมกับการเก็บคะแนน
การแข่งขันเพ่ือให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เมย์ รัชนกและเป้าหมาย 
ที่ทีมงานคาดหวัง 
 
4.3 การวิเคราะห์การศึกษากระบวนการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตัน 
 ผลจากการที่เก็บข้อมูลจากของผู้วิจัยที่ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลสําคญัจํานวน 2 คน ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนทั้งสองด้านสามารถแบ่งออกเป็นได้  
3 ประเภท คือ 1) การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจการฝึกซ้อม 2) การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจในช่วงที่มี
การแข่งขัน และ 3) การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเมื่อเกิดการเจรจาต่อรอง  
 



37 
 

 4.3.1 การสื่อสารในช่วงระหว่างการฝึกซ้อม 
 การแบ่งเวลาการฝึกซ้อมเทคนิคด้านแบดมินตันเป็นสองช่วงคือ ช่วงที่ 1 เวลา 13.00–
15.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 19.00–21.00 น. และหยุดทกุวันจันทร์ การจัดตารางการฝึกซ้อมของ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอนจะเป็นคนจัดตารางเวลา แต่ในกรณีของเมย์ รัชนก หรอืนักกีฬาที่มีเป้าหมายชัดเจน 
อาจจะมีการปรึกษากัน พูดคุยกัน แต่เพ่ือความเหมาะสมจะเป็นผู้ฝึกสอนจัดให้ ซึ่งในขณะการฝึกซ้อม
โค้ชเป้จะมีการออกกฎเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ “ก่อนซ้อมจะต้องเก็บโทรศัพท์ เพ่ือให้นักกีฬามี
สมาธิในการฝกึซ้อม” เพราะการสร้างกฎระเบียบสามารถทําให้เราควบคุมนักกีฬาได้ง่ายขึ้น และเป็น
การสร้างระเบียบวินัยให้แก่ตัวนักกีฬาเอง  
 ในช่วงของการฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนจะมีลักษณะการสื่อสารและการวางตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ซึ่งชุดที่เมย์ รัชนกฝึกซ้อม เป็นนักกีฬารุ่นโตจึงทําให้การสือ่สารมารถคุยกันแบบพ่ีน้องได้เพราะโค้ชเป้
และโค้ชเซียะมีความสนิทสนม เห็นเมย์ รชันก ต้ังแต่ตอนเด็กจึงมีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับคนใน
ครอบครัวและอีกท้ังนักกีฬาในชุดโตส่วนมากมีวุฒิภาวะที่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ระดับหน่ึง ทําให้
การสื่อสารและการวางตัวค่อนข้างจะสบาย ๆ เปรียบเสมอืนคนในครอบครัวใหญ ่แต่โดยส่วนใหญ่
การสื่อสารของผู้ฝึกสอนทั้งสองท่านจะมีการวางตัวเป็นโค้ชกับนักกีฬา เพ่ือให้นักกีฬามีความมุ่งมั่น
และไม่ติดเล่นจนเกินไป ในการออกโปรแกรมโค้ชทั้งสองท่านจะอธิบายวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
เพ่ือให้นักกีฬาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ตามท่ีผู้ฝึกสอนต้ังเป้าหมายของการฝึกซ้อมไว้ อีกทั้ง
นักกีฬาสามารถนําไปใช้ได้จริง   
 วิธีการสื่อสารของผู้ฝึกสอนมหีลายรูปแบบและการเป็นผูฝ้ึกสอนต้องสามารถถ่ายทอดให้
นักกีฬาเกิดความเข้าใจได้ โดยมุมมองการเป็นผู้ฝึกสอนของโค้ชเป้ได้มีการแบ่งลักษณะของผู้ฝึกสอน
ออกเป็นสองประเภท คือ โคช้ที่สอนให้นักกีฬาเกิดจําในสิ่งที่กระทํากับโค้ชที่สอนนักกีฬาให้เกิด 
ความเข้าเข้าใจและผลที่จะตามมา “เวลาทีผ่มสอนส่วนใหญ่ผมจะสอนให้นักกีฬาเกิดความเข้าใจ  
ว่าตีลูกน้ีไปจะได้ลูกแบบไหนกลับมา” เพราะในการแข่งขันการเล่นของคู่ต่อสู้จะมีความเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ซึ่งหากนักกีฬาเกิดความเข้าใจในการออกลูกและการใช้อาวุธ จะสามารถทําให้นักกีฬา
สามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที  
 แต่ในบางคร้ังโค้ชทั้งสองสังเกตเห็นนักกีฬามีอาการล้าจากการฝึกซ้อมหนักต่อเน่ือง
ติดต่อกัน โค้ชเป้และโค้ชเซียะจะมีการออกโปรแกรมเพ่ือโน้มน้าวใจให้นักกีฬารู้สึกสนุกสนาน โดยใน
ความสนุกนักกีฬาก็จะได้รับประโยชน์จากการฝึกซ้อม เช่น การตีในรูปแบบของสามต่อสาม คือ ปกติ
กีฬาแบดมินตันจะเล่นฝั่งไม่เกินละ 2 คน ซึง่การตีสามต่อสามเป็นการเล่นเกมที่สามารถทําให้นักกีฬา
มีปฏิกิริยาโต้ตอบและการเตรียมตัวที่ไวขึ้น เป็นต้น ต้องคํานึกถึงประโยชน์ที่เมย์ รัชนก และนักกีฬา
คนอ่ืน ๆ จะได้รับประโยชน์ ในการออกโปรแกรมทุกคร้ังโค้ชเป้และโค้ชเซียะจะต้องคํานึกถึง
ประโยชน์ที่เมย์ รัชนก และนักกีฬาคนอ่ืน ๆ จะได้รับประโยชน์  
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 โดยมีเหตุการณ์หน่ึงที่เมย์ รชันก ได้มีการเจรจาต่อรองกับโค้ชเป้ในช่วงของการฝึกซ้อม 
โค้ชเป้มีการแนะนําให้เปลี่ยนวิธีการเล่นแบบใหม่ “การที่เมย์จะตีแจกให้คู่ต่อสู้ว่ิงและรอให้เขาพลาด
แล้วเราถึงบุก” โค้ชเป้มีความเห็นหากรอจังหวะที่คู่ต่อสู้พลาดและฝ่ายของเมย์ รัชนก พลาดก่อน 
มันจะกลายเป็นเราเสียแต้มเองและหากช่วงน้ันสภาพร่างกายกับสภาพจิตใจของเมย์ รชันกไม่พร้อม 
ย่ิงทําให้ยากต่อการควบคุม “ก็มันไม่ถนัดที่จะต้องเปลี่ยน” เมย์ รัชนก จึงมีการต่อรอง ดังน้ัน โค้ชเป้
จึงมีการสื่อสารโดยการอธิบายให้เห็นภาพและลองทําเพ่ือให้เมย์ รัชนก เห็นภาพของรูปแบบวิธีการ
เล่นและเข้าใจวิธีการเล่นรวมถึงผลลัพธ์ในรูปแบบวิธีการเล่นแบบใหม่ หลังจากที่เมย์ รชันก เข้าใจ
และนําไปปรับใช้ทําให้หลังจากน้ันได้รับรางวัลชนะเลิศที่การแข่งขันประเทศเดนมาร์กในปี 2560 
 4.3.2 การสื่อสารในช่วงก่อนการแข่งขัน 
 ในช่วงการฝึกซ้อมเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันในรายการ อินเดีย โอเพ่นท์ หลังจากที่เมย์ รัชนก
สามารถได้รางวัลชนะเลิศ โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพ่น เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ประเทศอินเดีย “การท่ี
เป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่การป้องกันแชมป์ยากกว่า” เป็นการสื่อสารที่โค้ชเซียะใช้ในการเตือนให้เมย์ 
รัชนก ไม่ลืมเป้าหมายและเป็นการเพ่ิมความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมมากข้ึน เพราะโค้ชเซียะเป็นคนที่
ค่อนข้างจริงจังเกือบทุกครั้งที่เร่ิมทําการฝึกซ้อมและก่อนที่จะมีการแข่งประมาน 3–4 อาทิตย์ จะมี 
การฝึกซ้อมที่คอ่นข้างหนักเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทางด้านจิตใจและร่างกาย 
 ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน โค้ชเป้และโคช้เซียะจะมีการพูดคุยหยอกล้อกันกันตามปกติ
เพ่ือไม่สร้างความรู้สึกดัน และให้เมย์เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ลดความกังวล โดยโปรแกรมในช่วงก่อน
การแข่งขันโค้ชเป้และโค้ชเซียะจะออกโปรแกรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
ที่จะนําไปใช้ เป็นการสื่อสารเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเมย์ รัชนก รวมถึงเวลาของการฝึกซ้อมจะมี
การลดจํานวนลง เพ่ือให้ร่างกายของเมย์ รัชนก สามารถฟ้ืนฟูและมีความพร้อมในการแข่งขัน  
 ส่วนในด้านสภาพจิตใจของเมย์ รัชนก หลังจากการฝึกซ้อมแบดมินตันเสร็จ โค้ชเป้จะให้ 
เมย์ รัชนก ไปทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วจึงมีการนัดเวลามาทําสมาธิ แต่โค้ชเป้มีความรู้สึกว่า 
การน่ังสมาธิสําหรับเมย์ รัชนก น้ันถือเป็นสิง่ที่ง่ายเพราะหากเปรียบกับสภาพแวดล้อมและความรู้สึก
ในช่วงของการแข่งขันมันมมีากกว่าความกดดัน ความเกร็ง หากเมย์ รัชนก ไม่สามารถก้าวความสิ่งน้ี
ไปได้จะส่งผลให้สภาพจิตใจของเมย์ รัชนก กลับมาเหมือนเดิมค่อนข้างยาก เพราะหลังจากที่เมย์  
รัชนกได้รางวัลชนะเลิศ รายการชิงแชมป์โลก ที่ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2556 เมย์ รัชนก มีผลงาน 
การแข่งขันที่คอ่นข้างแย่ เพราะสภาพจิตใจของเมย์ รัชนก “หลังจากที่เมย์ได้แชมป์โลกเมย์จะเป็น 
ขาลงนะ” เพราะมันเป็นสภาวะของนักกีฬาเมื่อประสบความสําเร็จแล้วมนัยากจะรักษาฟอร์มการเล่น 
วิธีการคิดนั้นให้คงไว้ ซึ่งเมื่อหลังจากเมย์ รชันก ได้แชมป์โลก สิ่งน้ีก็เกิดขึ้นกับเมย์ รัชนก มีสภาวะของ
ความกังวล กดดัน ความคิด จากการที่ได้แชมป์โลกในตอนอายุยังน้อยทําให้ช่วงน้ันเมย์ รัชนก มีผล
การแข่งขันที่คอ่นข้างแย่  
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 “พ่ีหนูจะจัดการกับสภาวะแบบน้ียังไงดี” ซึ่งตอนน้ันมีได้ไปทําการแข่งขันรายการสวิส 
โอเพ่น ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นการที่เมย์ เข้าชิงคร้ังที่สองหลังจากที่รายการ ออล อิง แลนด์  
ที่ประเทศอังกฤษ เมย์ รัชนก เข้าชิงเช่นกันแต่ทําได้แค่รองชนะเลิศ หลังจากที่แข่งขันรายการสวิส
โอเพ่นจบ โค้ชเป้ต้องการที่จะพัฒนาและอยากจะให้เมย์ รัชนกมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นจึงมีการสื่อสาร 
โดยอธิบายให้เมย์ รัชนก เข้าใจถึงความแตกต่างของการน่ังกรรมฐานกับการน่ังสมาธิ เมย์ รัชนก 
เกิดความเข้าใจจึงยอมปฏิบัติตามโดยที่โค้ชเป้เป็นผู้ที่บอกวิธีการการกําหนดและใสจ่ินตนาการ 
ความรู้สึกของสภาวะต่าง ๆ ที่เมย์ รัชนก ต้องเจอและให้เมย์ รัชนก ได้ทดลองทําตามที่โค้ชเป้บอก 
 โดยการน่ังกรรมฐานนั้นโค้ชเป้ได้จากช่วงที่ได้ไปบวชที่วัดวัดเทวราชกุญชรเป็นเวลา 1
พรรษา โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) เป็นผู้ที่แนะนําและถ่ายทอดวิธีการน่ังกรรมฐาน
ให้กับโค้ชเป้ เพราะพระเทพคุณาภรณ์รู้ถึงจุดประสงค์ที่โค้ชเป้มาบวชในครั้งน้ี หลังจากบวชครบ 1 
พรรษา โค้ชเป้จึงได้มีการนํามาประยุกต์ใช้กับเมย์ รัชนก “เมย์เป็นนักกีฬาที่มีสมาธิดีอยู่ แต่เร่ือง
สภาวะความกดดันและความตึงเครียด คือสิ่งที่เมย์ต้องจัดการ”  โค้ชเป้จงึเร่ิมให้เมย์ รัชนก ได้ฝึก 
น่ังกรรมฐานทกุครั้งหลังซ้อมเสร็จ 15 นาท ีวันละ 2 เวลา โดยหลังจากคร้ังนั้น เมย์ รัชนก ได้มาน่ัง
กรรมฐานทุกวันหลังซ้อมเสร็จด้วยตนเอง เพราะเมื่อเมย์ รัชนก เข้าใจถงึสิ่งทีโค้ชเป้บอกและทําให ้
เมย์ รัชนก มสีภาพจิตใจ ความคิดที่ดีขึ้น ส่งผลให้เมย์ มสีภาพจิตใจที่แข็งแกร่งข้ึน หลังจากนั้นทําให้
เมย์ รัชนก สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ โยเน็กซ์ ซันไรส ์อินเดีย โอเพ่น ปี 2556 และได้รางวัล
ชนะเลิศรายการชิงแชมป์เอเชียในปี 2558   
   4.3.2.1 การสือ่สารในช่วงของการแข่งขัน 
   ในระหว่างการแข่งขัน โค้ชเป้กับโค้ชเซียะจะมีสลับกันไปแล้วแต่รายการแข่งขัน  
ในการแข่งแข่งขันแต่ละครั้งจะมีเวลาบอก หากรอบไหนมีการแข่งขันในตอนช่วงเย็นจะมีการอบอุ่น
ร่างกายในตอนเช้าและหลังจากน้ันจะปล่อยให้นักกีฬาพักผ่อน  
   รายการที่โค้ชเป้ไปคุมการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขันโค้ชเป้จะมีการสื่อสารใน
รูปแบบของความสัมพันธ์ของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา แต่บางครั้งอาจจะมีการสื่อสารที่สามารถคุยโต้ตอบ
กันได้โดยสถานการณ์ของการสื่อสารขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงของการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
รายการโยเน็กซ์ ซันไรส ์อินเดีย โอเพ่น โดยเจอกับผู้เล่นจากไทเป ซึ่งคู่แข่งคนน้ีมีความสูสีกับเมย์  
รัชนก ต้ังแต่การแข่งขันรุ่นเยาวชน  ซึ่งเกมการเล่นของเมย์ รัชนก เป็นรองจากค่อนข้างมาก ซึ่งเมย์ 
รัชนก มีการต่อสู้จนถึงเกม 3 ช่วงท้ายเกม โดยในขณะน้ันคะแนนของฝั่งตรงข้ามนําเมย์ รัชนก 
ค่อนข้างเยอะซึ่งตอนน้ันหลายๆคนอาจจะคิดว่าเมย์ รัชนก อาจจะไม่ได้แชมป์ โค้ชเป้จึงใช้การสื่อสาร
เพ่ือให้เมย์ รัชนก คลายความกังวลและเป็นการปลุกใจ “ลองสนใจแต่แต้มของตัว มองว่าอีกก่ีแต้มเรา
จะชนะ” เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เมย์มีสมาธิกับการเล่นของตัวเอง เพ่ือเป็นการจํากัดความคิดไม่ให้เมย์ 
รัชนก คิดเยอะ การสื่อสารลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าเมย์ รัชนก มีวิธีการเล่นที่แตกต่างไปจาก 
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การซ้อมอย่างเห็นชัด  
   หรือจะเป็นการสื่อสารเพ่ือใหก้ําลังใจและสอนให้ควบคุมวิธีการเล่นของตัวเอง 
“วันน้ีเมย์ อยากตีอะไรตีเลย” การสื่อสารน้ีเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าวิธีการเล่นของเมย์ รัชนก เป็นไปตาม 
ที่คาดหวังไว้ อย่างเช่นในตอนที่แข่งขันรอบรองชนะเลิศที่แข่งขันกับผู้เลน่ประเทศไทเป ในรายการ 
เดนมาร์ก โอเพ่นท์ ที่ประเทศเดนมาร์ก ในปี 2559 ซึ่งในฟอรม์การเล่นคร้ังน้ันส่งผลให้เมย์ รัชนก  
ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ และเป็นฟอร์มการเล่นตามที่โค้ชเป้ได้คาดการณ์ 
   รายการการแข่งขันที่โค้ชเซียะไปคุมทําการแข่งขัน โค้ชเซยีะจะมีการสื่อสารที ่
ไม่หลากหลายมากนักหากเปรียบกับโค้ชเป้ ซึ่งโค้ชเซียะเป็นคนต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทย 
แต่ไม่ได้มีความหลากในวิธีการส่ือสาร ช่วงระหว่างที่ทําการแข่งขันโค้ชเซียะจะมีการสือ่สารให้กําลังใจ
และจะมีการแนะนําวิธีการเล่นเป็นส่วน “เมย์ ใจเย็น ๆ นะ เล่นลูกง่าย ๆ ค่อย ๆ คิดที่ละแต้ม”  
การสื่อสารน้ีเพ่ือให้เมย์คลายความกังวลและมีสมาธิจดจ่อในรูปแบบวิธีการเล่นปัจจุบัน  
   แต่การสื่อสารที่โค้ชเป้และโค้ชเซียะไม่ได้มีเพียงการสื่อสารเพ่ือให้กําลังใจและ 
ปลุกใจแต่ยังได้มีการสื่อสารผ่านการใช้สัญลักษณ์ทางอวัจนภาษา ทางกาย โค้ชเป้และโค้ชเซียะจะมี
การสื่อสารผ่านทางสัญลักษณ์อวัจนภาษาทางร่างกาย เช่น ในเวลาที่เมย์ รัชนก เกิดความกังวลหรือ 
มีภาวะกดดันท่ีทําให้การเลน่แปลกไปจากที่เคยเป็น โค้ชเป้และโค้ชเซียะไม่สามารถทีจ่ะแนะนําวิธี 
การเล่นให้กับเมย์ รัชนก ได้ เพราะหากเป็นเช่นน้ันแม้จะบอกไปเมย์ รัชนก ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ
ตามได้ โค้ชทั้งสองท่านจึงมีการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ ทา่ทาง ยกมือสองข้างขึ้นลงอย่างช้า ๆ  
พร้อมกับการแสดงสุขุม เพ่ือเป็นการสื่อสารให้เมย์ รัชนก รู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิโฟกัสกับเกมส ์
การเล่นและลดความกังวล แต่ในขณะเดียวกันหากเมย์ รัชนก มีรูปแบบวิธีการเล่นที่ดี หรือมีการตีลูก
ที่เหนือความคาดหมาย โค้ชเป้และโค้ชเซียะก็จะมีการสื่อสารผ่านการใช้สัญลักษณ์อวัจนภาษาทาง
กาย โดยการปรบมือให้หรือการชูน้ิวโป้งพร้อมกับสีหน้าทีแ่สดงถึงความดีใจและมคีวามสนุกให ้โดยให้
ความหมายว่าทําได้ดีมากหรือสุดยอด การสื่อสารโดยมีการใช้สัญลกัษณ์แทนคําพูด สามารถแสดงให้
ถึงความการรับรู้และความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา 
   4.3.2.2 การสือ่สารหลังจากจบการแข่งขัน 
   หลังจากจบการแข่งขันหากการแข่งในรายการที่โค้ชเป้ไปคุมทําการแข่งขันหาก 
ผลการแข่งขันชนะ โค้ชเป้จะมีการเรียกคุยหลังจากจบการแข่งขัน และจะมีการแก้ไข เสริมเทคนิค 
ในการเล่นรอบต่อไป โดยโค้ชเป้จะมีการสื่อสารในลักษณะของการแนะนําวิธีการเล่นในรอบต่อ 
และเป็นการทบทวนเพ่ือให้เมย์ รัชนก เกิดความมั่นใจ มสีมาธิ และพร้อมในการแข่งขันรอบต่อไป 
อย่างเช่นในช่วงของการแข่งขันรายการ เดนมาร์ก โอเพ่นท์ ที่ประเทศเดนมาร์ก ในปี 2560 ซึ่งเป็น
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะพบกับนักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่น “หากมีจังหวะบุก ก็บุฎกเลยนะ 
ทําให้เต็มที่” โค้ชเป้จะมีการสื่อสารเพ่ือทบทวนและกระตุ้นให้เมย์ รัชนก มีความพร้อมทางด้าน 
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สภาพร่างกายและสภาพจิตใจ   
   หากผลการแข่งขันแพ้ โค้ชเป้จะมีการพิจารณาวิธีการเล่นและสภาพจิตใจของเมย์ 
รัชนก ในรอบน้ัน ถ้าในขณะการแข่งขันเมย์ รัชนก มีสภาพจิตใจและวิธีการเล่นที่ผิดจากฟอร์ม 
การเล่น โค้ชเป้จะยังไม่พูดอะไรมากนักเพราะบางทีเมย์ รัชนก อาจะมีสภาพจิตใจที่ยังไม่พร้อมที่จะ
รับข้อผิดพลาดของตนเองมากนักจึงรอให้พ้นจากช่วงน้ันไปก่อนแล้วจึงมีการพูดคุยกันภายหลัง แต่ถ้า 
การแข่งขันรอบน้ันเมย์ รัชนก ยอมรับฟอร์มการเล่นของตนเองว่ามีข้อผิดพลาด โค้ชเป้จะสามารถ
สื่อสารกับเมย์ รัชนก ในรูปแบบของพ่ีน้องมากกว่าผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา เพราะโค้ชเป้เป็นอีกท่านที่ 
ได้สอนเมย์ รัชนก ต้ังแต่วัยเด็ก อย่างเช่น ในช่วงการแข่งขันออสเตรเลีย โอเพ่นท์ ระดับซูเปอร์ซีรี่ส ์ 
ที่ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2559 ในรอบกอ่นรองชนะเลิศ เมย์ รัชนก แพ้นักกีฬาจากประเทศอินเดีย 
ทําให้โค้ชเป้มีเห็นถึงข้อผิดพลาดและสิ่งที่เมย์ รัชนก ต้องมีการเปลี่ยนรปูแบบการเล่น โค้ชเป้จึงมี 
การพูดคุยถึงข้อผิดพลาด “เมย์ พ่ีว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนะ เล่นแบบเดิมไม่ได้แล้ว” และได้มี
การอธิบายถึงเหตุผลของการเปลี่ยนลักษณะวิธีการเล่นในรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นการเกิดความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีโค้ชเป้ได้ต้ังใจไว้ แต่ในปัจจุบันเมย์ รัชนก มีวุฒิภาวะทางความคิดที่โตขึ้นทําให้
เมย์ เข้าใจตัวเองและยอมรับในผลที่ออกมาเพียงแต่มีการปรึกษากับโค้ชเป้และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันกับโค้ชเป้ต่อไป 
   เหตุการณ์ที่แย่ที่สุดช่วงหน่ึงของเมย์ หลังจากปีที่เมย์ รัชนก ได้รางวัลชนะเลิศ
ติดต่อกันหลายรายการ ผลการแข่งขันของเมย์ รัชนก ไม่เป็นที่น่าประทับใจ โดยโค้ชเป้ได้ทราบถึง
สาเหตุจึงมีการพูดคุยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น “พ่ีไม่เคยประสบความสําเร็จขนาดหนูพ่ีไม่เข้าใจความรู้สึก
ของหนูหรอก” เป็นการพูดคุยที่ทําให้โค้ชเป้ต้องหาผู้ช่วยในการสื่อสาร “ใช่พ่ีไม่เคยประสบ
ความสําเร็จเท่าเมย์ แต่พ่ีจะให้เพ่ือนของพ่ีมาคุยให้เมย์ฟัง” โดยโค้ชเป้ให้บุคคลทีส่ามเป็นผู้สื่อสารให้
ฟังและบุคคลน้ันเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จมากกว่าที่เมย์ รัชนก ได้ผ่านมา  
   ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยมคีวามเห็นว่าผู้ฝึกสอนเข้าใจในความรู้สึก
ของเมย์ รัชนก และยอมรับในส่ิงที่ตนมี อีกทั้งผู้ฝึกสอนมต้ีองการให้เมย์ รัชนก กลับมาอยู่ในที่ที่เคย
อยู่ หรือต้องการที่เมย์ รัชนก สามารถก้าวผา่นความคิดที่เป็นอุปสรรคของเมย์ รัชนก ณ ตอนน้ัน  
ซึ่งผู้วิจัยได้มีความเห็นเพ่ิมเติมจากสิ่งที่ผู้วิจยัได้เคยพบเจอ ผู้ฝึกสอนน้ันมหีลายรูปแต่หากเป็นกรณีที่
นักกีฬามีการโต้ตอบผู้ฝึกสอนในลักษณะน้ี ผู้ฝึกสอนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือผู้ฝึกสอนบางท่าน
สามารถเกิดความเข้าใจผิดในตัวนักกีฬาซึ่งอาจส่งผลเกิดปัญหาตามมาภายหลัง แต่หากเป็นผู้ฝึกสอน
ที่มีความเป็นครูต้องการที่พัฒนานักกีฬาจะมีการสื่อสารกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นหรือม ี
การเจรจาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน เพราะการเป็นผู้ฝึกสอนเปรียบเสมือนครูที่มีความต้องการอยากจะ
เห็นนักกีฬาที่เราสอนมีพัฒนาที่ดีและสามารถประสบความสําเร็จตามทีนั่กกีฬาและทมีงานได้
ต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเพียงไม่กี่อย่าง ซึ่งองค์ประกอบหลักง่าย ๆ คือ เข้าใจใน 
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ตัวนักกีฬาและมีวิธีการสื่อสารการถ่ายทอดที่นักกีฬาเข้าใจไปในทิศทางตามที่ผู้ฝึกสอนต้องการ   
   “เราต้องคิดว่าการแข่งขันคร้ังน้ีจะเป็นคร้ังสุดท้ายและคิดถึงตอนคุณยังไม่มีช่ือเสียง
คุณเล่นยังไง ในวันที่คุณประสบความสําเร็จคุณก็ควรที่จะคิดแบบน้ัน” เป็นคําพูดที่บุคคลทีส่ามได้มา
พูดคุยกับเมย์ รัชนก หลังจากน้ันเมย์ รัชนก จึงเกิดความเข้าใจและได้มกีารปรึกษากับโค้ชเป้ เพ่ือ
แนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยโค้ชเป้ได้รับหน้าที่ในการดูแลและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจให้กลบัมาให้ดีกว่า 
ที่ผ่านมาและหลังจากน้ันประมาน 5–6 เดือน เมย์ รัชนก ก็สามารถกลับมาได้รางวัลชนะเลิศใน 
การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ในปี 2558 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนน้ี บุคคลที่สามเป็นการนํา
ประสบการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมากับตัวเองและได้หาวิธีการแก้ไขด้วยตัวเองแล้วได้ผลจึงอยากจะ
แบ่งปันวิธีเพ่ือให้เมย์ รัชนก ก้าวผ่านสิ่งที่กําลังเจออยู่ 
 4.3.3 การสื่อสารของผู้ฝึกสอนแบดมินตันเมื่อมีการเจรจาต่อรอง 
   4.3.3.1 การเจรจาต่อรองขณะฝึกซ้อม 
   ในการต่อรองของนักกีฬาถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น การต่อรองบางครั้งอาจ 
เป็นการต่อรองที่ไม่หวังผล หรือบางคร้ังอาจมีการวางผล ซึง่การต่อรองของเมย์ รัชนก ในส่วนของ 
การฝึกซ้อมแบดมินตันบางคร้ังที่โค้ชเป้มีการนําเทคนิคหรือวิธีการเล่นรูปแบบใหม่มาออกโปรแกรม
บางคร้ังเมย์ “เมย์จะเป็นคนด้ือเงียบ บางครั้งเราสอนเขาฟังอาจจะฟังแต่ไม่ได้ทําตาม เพราะด้วย
ความที่เมย์ ประสบความสําเร็วเขาจะมีอีโก้ค่อนข้างสูง” บางครั้งเมย์อาจจะมีการรับฟังแต่จะไม่ 
ทําตาม “ทําแล้วจะดีหรอ ได้ผลหรอ” แต่ในฐานะของผู้ฝกึสอนโค้ชเป้จะใช้การสื่อสารโดยอธิบายถึง
เหตุผลว่าทําไมต้องทําและใช้วิธีการให้ลองทําด้วยตนเอง เพ่ือให้เมย์ รัชนก ลดทฐิิและเกิดความเช่ือ
จากการลงมือทําด้วยตัวเอง 
   บางคร้ังหากเมย์ รัชนก อยากที่จะซ้อมเทคนิคที่นอกเหนือจากโปรแกรมทีผู่้ฝึกสอน
ออกให้ จะเกิดการต่อรองกับผู้ฝึกสอน ขอให้โค้ชช่วยปล่อยลูกเพ่ือให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพ่ิมสิ่งที่
ถนัดอยู่แล้วให้มีความเสถียรเพิ่มขี้น แต่หากวันไหนที่มีการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปก็จะมีการต่อรองขอให้
ลดจํานวนชุด  
   4.3.3.2 การเจรจาต่อรองระหว่างแข่งขัน 
   มีเหตุการณ์หน่ึงที่เมย์ รัชนก ได้เข้ามาคุยกับโค้ชเป้ในห้องพักหลังจากจบ 
การแข่งขันในรายการ ออล อิงแลนด์ ประเทศอังกฤษ 2559 เป็นการเขา้ชิงคร้ังแรกหลังจากที่ได้
แชมป์โลก 2556 ที่ประเทศจีน ซึ่งการแข่งขันในรอบน้ันเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ แต่ทว่า
ผลงานของเมย์ รัชนก ไม่ได้แย่มากนัก เพียงแค่ผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะเมย์  
รัชนก สร้างความกดดันให้กับตัวเองในขณะท่ีแข่งกับนักกีฬาจากสเปน ซึ่งเมย์ รัชนก ไม่เคยแพ้จึง
อยากจะสร้างสถิติให้ตนเอง จึงทําให้เมย์ รชันก มีการเล่นผิดฟอร์ม หลังจากจบการแขง่ขันเมย์ รัชนก 
ได้เข้าไปคุยกับโค้ชเป้ “พ่ีเป้หนูขอไม่ไปแข่งรายการต่อจากน้ีได้มั้ย” ซึ่งตอนน้ันเมย์ รัชนก ต้องไปทํา
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การแข่งขันโซนอยู่ยุโรปสองรายการ คือ รายการสวิสโอเพ่น และต่อด้วย อินเดีย โอเพ่นท์ ที่ประเทศ
อินเดีย ซึ่งหลังจากจบรายการ ออล อิงแลนด์ ต้องไปแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่เมย์ รัชนก 
มีความรู้สึกว่าตนเองยังมีความพร้อมไม่มากพอจึงจะขอกลับไปซ้อมแล้วค่อยกลับมาอีกสองรายการ 
หลังจากที่โค้ชเป้ได้คุยจึงทราบถึงเหตุผล โค้ชเป้จึงใช้วิธีการสื่อสารโดยให้เหตุผลและอธบิายในสิ่งที่
เกิดขึ้น เมย์ รชันก และได้สอนให้ยอมรับเข้าใจในธรรมชาติของเกมส์กีฬา เมื่อเมย์ รชันก เข้าใจจึง
ยอมไปทําการแข่งขันในรายการต่อไปและได้รางวัลรองแชมป์ในรายการ สวิส โอเพ่น และรางวัล
ชนะเลิศในรายการ อินเดีย โอเพ่น 
 
4.4 การวิเคราะห์การศึกษากระบวนการสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
 ผลจากการที่เก็บข้อมูลจากของผู้วิจัยที่ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลสําคญัจํานวน 1 คน ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนทั้งสองด้านสามารถแบ่งออกเป็นได้
สามประเภท คือ 1) การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจในช่วงการฝึกซ้อม 2) การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ
ในช่วงที่มีการแข่งขัน และ 3) การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเมื่อเกิดการเจรจาต่อรอง  
 4.4.1 การสื่อสารขณะฝึกซ้อม       
 การฝึกซ้อมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเป็นช่วงเช้า เวลา 07.00–09.00 น. โดย นายอับดุล 
อุ่นอําไพ หรือโค้ชดุล แต่นักกีฬาในชุดโตร่วมถึงเมย์ รัชนก จะเรียกโค้ชดุลว่า “พ่ีดุล” ในส่วนใหญ ่ 
เพราะโค้ชดุลสําหรับนักกีฬากีฬาทุกคนเปรียบเสมือนพ่ีชาย เพราะด้วยบุคลิกและการวางตัวในแต่ละ
สถานการณ์ทําให้นักกีฬาให้ความเคารพ ถึงแม้อายุจะมีความใกล้เคียงกับนักกีฬาในบางคน แต่หาก
ขณะที่มีการฝกึซ้อมโค้ชดุลจะมีการวางตัวและการสื่อสารที่ทําให้นักกีฬาเกิดความเช่ือ “เราจะต้องมี
ความรู้และสามารถอธิบายให้ความรู้กับเขา เพ่ือให้เขาเกิดความเข้าใจและจะได้ปฏิบัติตามอย่างที่เรา
ต้องการ” การจัดตารางการฝึกซ้อมของนักกีฬาผู้ฝึกสอนจะเป็นคนจัดตารางเวลา แต่ในกรณีของเมย์ 
รัชนก หรือนักกีฬาที่มีเป้าหมายชัดเจน อาจจะการปรึกษากัน พูดคุยกัน แต่เพ่ือความเหมาะสมจะ
เป็นผู้ฝึกสอนจัดให้ ซึ่งทุกคร้ังที่มีการฝึกซ้อมจะมาจะมีการต้ังกฎขึ้นเพ่ือความเป็นระเบียบและให้
นักกีฬามีสมาธิกับการฝึกซ้อม  
 “ความหนักเบาของโปรแกรมของการฝึกซอ้มจะอยู่กับโปรแกรมการแข่งขัน” ซึ่งในการออก
โปรแกรมการฝึกซ้อมในทุกคร้ังโค้ชดุลจะมีการเช็คตารางการแข่งขันว่ามีระยะเวลามากน้อยเพียงไหน 
หากช่วงน้ันยังไม่มีการแข่งขนั โปรแกรมการฝึกซ้อมจะมีความหนักกว่าปกติ แต่หากช่วงไหนมี 
การแข่งขัน โปรแกรมการฝึกซ้อมจะลดความหนักลง แต่เป็นฝึกซ้อมเพ่ือรักษาสภาพร่างกายและให้ 
ร่างกายของนักกีฬามีความพร้อมที่จะแข่งขัน ซึ่งการสื่อสารที่โค้ชดุลใช้ในการอธิบายโปรแกรม 
การฝึกซ้อม จะอธิบายโดยให้ทราบถึงโปรแกรมการฝึกซอ้มในวันน้ัน 
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 “วันน้ีเล่นไม่เยอะนะขอให้ทุกคนต้ังใจทํากันนะ” โค้ชดุลมกีารใช้การสื่อสารเพ่ือเป็นสร้าง
แรงจูงใจให้นักกีฬาเกิดความอยากซ้อมและรู้จักความรับผดิชอบในหน้าที่ของตน แต่ในบางคร้ังโค้ชดุล
สังเกตเห็นพฤติกรรมของเมย์ รัชนก ทีแ่สดงให้เห็นถึงอาการที่ขี้เกียจหรือไม่อยากซ้อม โค้ชดุลจะใช้
การสื่อสารโดยเอาหลักของจิตวิทยามาช่วยประยุกต์ใช้ โดยวิธีการใช้การเปรียบเทียบของช่วงอายุกับ
ความแข็งแรง หากวันน้ันเมย์ รัชนก ไม่อยากทําการฝึกซ้อมโค้ชดุลจะให้เมย์ รัชนก จับคู่กับรุ่นน้อง 
ที่เล่นนํ้าหนักของเวทท่ีใกล้เคยีงกันมาเป็นพาทเนอร์ให้เมย์ รัชนก รู้สึกไมเ่บ่ือและคอยสอนน้องใน 
การเล่นเวท “จะมีการจับคู่กบัรุ่นน้องเพ่ือให้เมย์ มีรูส้ึกว่าเฮ้ยน้องทําได้เราก็ต้องทําได้สิ” เป็นการ
เสริมแรงกระตุ้นให้เมย์เกิดความรู้สึกว่าอยากซ้อมและอยากจะเอาชนะ อีกทั้งเป็นการให้เมย์ รัชนก 
รู้จักการแบ่งปันและช่วยดึงให้น้อง ๆ ให้มีระดับความแข็งแรงและความคิดขึ้นมาอีกระดับหน่ึง  
 4.4.2 การสื่อสารช่วงก่อนการแข่งขัน       
 “อย่าไปคิดเยอะนะ ทําให้เต็มที่ไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมาก” โค้ชดุลจะมีการพูดคุยกับ 
เมย์ รัชนก ในทุกครั้งก่อนที่เมย์ รัชนก จะไปแข่งขันหรือกอ่นการแข่งขัน ในรายการที่คอ่นข้างสําคัญ
อย่างเช่น การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในรายการ อินเดีย โอเพ่น ในปี 2559 ซึ่งเป็นการเข้าชิงคร้ังที่
สาม หลังจากการแข่งขันไมส่ามารถคว้าแชมป์ได้ในการแข่งขันรายการ ออล อิงแลนด์ กับ สวิส  
โอเพ่น โค้ชดุลจะมีการพูดคุยกับเมย์ รัชนก อยู่เสมอ เพราะเมย์ รัชนก เป็นคนที่ค่อนขา้งจะมีความ
กดดัน  ความกังวล หรือความคาดหวังอยู่มาก เพราะต้องการท่ีจะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคที่ทําให้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการเล่นของ เมย์ รัชนก ลดลงไป 
อย่างมาก   
 โค้ชดุลจึงใช้ความสนิทสนมมาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารเพ่ือสร้างความไว้ใจสบายใจที ่
เมย์ รัชนก จะได้มีการโต้ตอบเพราะสามารถเป็นการเบ่ียงเบนความคิดในด้านลบออกไปและไม่ยึดติด
อยู่กับเป้าหมายมากนัก และให้มีความคิดอยู่กับปัจจุบันมากกว่าและเพ่ือไม่ให้เกิดความกังวลน้ันติดไป
กับในช่วงของการแข่งขัน โคช้ดุลมีความสนิทและได้เห็นการแข่งขันรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของเมย์ 
รัชนก ทําให้โคช้ดุลพอจะสังเกตและรับรู้ถึงพฤติกรรมความแตกต่างในแต่ละครั้ง ทําใหโ้ค้ชดุลมี
การศึกษาหาความรู้ในด้านจิตวิทยาและหาวิธีการสื่อสารในรูปแบบใหมแ่ละมีความเหมาะสมในการใช้
การสื่อสารให้เหมาะสมสถานการณ์        
   4.4.2.1 การสือ่สารระหว่างการแข่งขัน     
   ในช่วงขณะที่เมย์ รัชนก ได้ทาํการแข่งขัน มเีพียงบางรายการเท่าน้ันที่โค้ชดุลจะ
สามารถลงไปน่ังเก้าอ้ีโค้ชในสนามแข่งข้าง ๆ กับโค้ชเป้ ซึง่ส่วนมากโค้ชดุลจะเป็นผู้ชมเมย์ รัชนก  
ในโซนทีท่างรายการการแข่งขันจัดมาให้ “เมย์ สู ้ๆ” โค้ชดุลจะมีการสื่อสารเพ่ือเป็นการให้กําลังใจ  
เป็นการสร้างกําลังใจให้เมย์ หากเมย์ รัชนก ได้ยินเสียงจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยการพยักหน้า   
“เมย์ ใจเย็น ๆ หน่อย” เมื่อโค้ชดุลเห็นวิธีการเล่นของเมย์ รัชนก มีการเล่นที่แปลกไปเดิม โค้ชดุลจะ 
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มีการสื่อสารด้วยการตะโกนเสียงดังลงไปเพ่ือเป็นการเตือนสติให้เมย์ รัชนก มีสมาธิกับการแข่งขันให้
มากข้ึน โดยจะมีการสื่อสารที่เน้นให้กําลังใจและสร้างความมั่นใจกับเมย์ รัชนก เพ่ือให้ผลที่ออกมา
เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ 
   4.4.2.2 การสือ่สารหลังจากจบการแข่งขัน 
   หลังจากจบการแข่งขันแต่โค้ชดุลจะมีการสังเกตถึงพฤติกรรมท่าทางเพ่ือจะได้รู้ถึง
ข้อจํากัดและวิธีการการสื่อสาร เพราะหากโค้ชดุลใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนอาจจะทําให้เกิด 
ความเข้าใจผิดและอาจจะเกิดปัญหาตามมา โดยสิ่งที่โค้ชดุลจะสื่อสารน้ันจะต้องเป็นรักษาความรู้สึก
และแสดงให้เห็นถึงความเห็นใจและเข้าใจกัน อย่างเช่น หากหลังจากจบการแข่งขันในการแข่งขัน
รายการเดนมาร์ก โอเพ่น ในรอบชิงชนะเลิศ โค้ชดุลได้เห็นฟอร์มการเล่นของเมย์ รัชนก ที่ดีกว่าเดิม 
และหลังจากจบการแข่งขัน เมย์ รัชนก มีการแสดงท่าทางที่ย้ิมแย้ม หรือมีสีหน้าที่ไม่ได้แสดงถึง 
ความเสียใจ กงัวล โค้ชดุลจะใช้การสื่อสารให้คําชมและหยอกล้อเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจ 
ในเกมส์การเลน่ของวันน้ันและถือเป็นการแสดงความยินดีร่วมด้วย “วันน้ีเล่นดีเกินคาดนะเน่ีย”  
จะเป็นคําพูดเชิงหยอกล้อ 
   แต่หลังจากจบการแข่งขันหากโค้ชดุลสังเกตพฤติกรรมของเมย์ รัชนก ที่บ่งบอกถึง
ความผิดหรือกังวล “ไม่เป็นไร รายการหน้าเอาใหม่นะ” อย่างเช่น การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
รายการออล อิงแลนด์ ซึ่งเมย์ค่อนข้างจะมีความกังวลอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหลังจากจบการแข่งขัน  
โค้ชดุลจะมีการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและเป็นการให้กําลังใจรวมไปด้วย “เด๋ียวไปเที่ยว
ที่น่ีกันมั้ย” และจะมีการชักชวนไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเบ่ียงเบนความสนใจไม่ให้เมย์ รัชนก 
ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมา 
 4.4.3 การเจรจาต่อรองกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาสําหรับโค้ชดุลน้ันถือเป็นเรื่องปกติ เพราะ
บางคร้ังการต่อรองของนักกีฬาไม่ได้จะหวังผลเสมอไป การเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก จะเกิดขึ้นเมื่อ
ได้รู้รายละเอียดของโปรแกรม โดยการออกโปรแกรมการฝึกซ้อมนอกจากจะมีดูตารางของการแข่งขัน 
บางคร้ังต้องมีการสังเกต กิริยาท่าทางของเมย์ รัชนก และนักกีฬาอีกด้วย โดยถ้าวันน้ีสังเกตเห็นเมย์ 
รัชนก และนักกีฬาส่วนมากมีท่าทางที่อ่อนล้าจากการฝึกซอ้มหนัก “วันน้ีเล่นอะไรท่าไหนบ้างพ่ีดุล 
เล่นก่ีชุด” การต้ังคําถามในบางคร้ังของเมย์ รัชนก เหมือนเป็นการเตรียมใจให้พร้อมกับแบบฝึกหัด
ของการฝึกซ้อม ซึ่งเมย์ รัชนก ในก่อนจะเร่ิมทําการฝึกซ้อม เมย์ รัชนก จะมีการเข้ามาสอบถาม
รายละเอียดของโปรแกรม “พ่ีวันน้ีเมย์ขอเล่นเพ่ิมนะ” หากวันไหนตารางการซ้อมไม่หนักมาก  
เมย์ รัชนก จะขอเพ่ิมโปรแกรมการซ้อมโดยทีโค้ชดุลจะช่วยดูและให้โปรแกรมการฝึกซ้อม 
 แต่หากวันไหนมีโปรแกรมที่หนัก เมย์ รัชนก จะมีการขอลดจํานวนการเล่นหรือจํานวนชุด
ลง โดยโค้ชดุลจะมีการพิจารณาจากภาพรวมของการฝึกซอ้มและประเมนิผล หากเห็นสมควรโค้ชจะ
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ใช้การสื่อสารที่สร้างแรงจูงใจให้นักกีฬา “พ่ีให้เล่นอีกท่าละสองชุด เสร็จแล้วเลิกเลย” เพ่ือให้เกิด
ความต่ืนตัวให้กับนักกีฬา จากข้อมูลส่วนน้ีผู้วิจัยมีความเห็น เหตุที่ทําให้เกิดเจรจาต่อรองของเมย์  
รัชนก กับผู้ฝึกสอนขึ้น อาจเป็นร่างกายเกิดการล้าสะสมเพราะในบางวัน ในการซ้อมแบดมินตันและ
การซ้อมเวทเทรนน่ิงเป็นวันเดียวซึ่งบางคร้ังอาจจะกลัวไปซ้อมแบดมินตันไม่ไหวหากว่าทําหนักเกินไป 
หรือร่างกายมีอาการล้าจากการซ้อมแบดมนิตันมาก่อน หรืออาจจะมีอาการบาดเจ็บที่ยังไม่หายดีจึง 
ไม่สามารถทําได้ตามท่ีผู้ฝึกสอนได้ต้ังไว้ 
 “ถ้าวันน้ีไม่มีคนคุยกันพ่ีจะลดท่าให้” โค้ชดุลใช้การสื่อสารในการทําได้ตามข้อตกลงกับ
นักกีฬาเพ่ือเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนร่วม เพราะหากเมย์ รัชนก และนักกีฬา 
ในชุดโตสามารถทําตามข้อตกลงที่โค้ชดุลได้ต้ัง ถือว่านักกีฬาประสบความสําเร็จในการฝึกซ้อมวันน้ัน 
และสิ่งที่ผูฝ้ึกสอนได้กล่าวไปไม่ใช่เพราะเป็นการตามใจนักกีฬาแต่เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักกีฬา
เกิดกระตือรือร้นที่อยากจะฝึกซ้อมและเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม อีกทั้ง
การเพ่ิมหรือลดจํานวนชุดในการเล่นแต่ละครั้งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ฝึกสอนรู้อยู่แล้วว่าโปรแกรม 
เป็นโปรแกรมหลักหรือรอง สามารถลดจํานวนได้หรือไม่ ซึ่งในบางคร้ังไม่สามารถลดได้ผู้ฝึกจะม ี
การอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียว แต่หากลดผู้ฝึกสอนได้พิจารณาถึงสภาพร่างกาย
ของนักกีฬาหากมีสภาพร่างกายที่อ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดผู้ฝึกสอนอาจจะมีการลดจํานวนลงเพ่ือให้ 
การเล่นในครั้งน้ันมีคุณภาพ   
 
4.5 การศึกษาการเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก 
 ช่วงเวลาของการซ้อมแบดมินตันจะมีจํานวนวันที่มากกว่าวันที่ทําร่างกาย ซึ่งการออก
โปรแกรมในทกุครั้งโค้ชเป้และโค้ชดุลจะมีการสื่อสารและปรึกษากันอยู่ตลอดเพ่ือให้โปรแกรม 
การฝึกซ้อมมีความสอดคล้องกัน เพราะในปัจจุบันเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีการนํามา
ประยุกต์ใช้กับกีฬาแบดมินตันค่อนข้างมาก ทําให้เจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก กับผู้ฝึกสอนทั้งสอง
ด้านจึงไม่มีความแตกต่างกันมาก  
 “จะบอกว่าไม่ขอก็ไม่ใช่ แต่กไ็ม่ได้ขอแบบตรง ๆ” เมย์ รัชนก จะมีการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ฝึกสอนที่ไม่บ่อยนัก เพราะเมย์ รัชนก เป็นนักกีฬาที่มีความอดทนและมรีะเบียบวินัยในตัวเอง แต่ใน
บางคร้ังเมย์ รัชนก มีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถทําตามโปรแกรมทีผู่้ฝึกสอนต้ังไว้จึงทําให้เกิด 
การต่อรองกับผู้ฝึกสอน อย่างเช่น ขอเปลี่ยนโปรแกรมหรือขอลดจํานวนลงในบางโปรแกรมที่ไม่
สามารถฝืนอาการบาดเจ็บได้  
 แต่หากเกินความสามารถที่เมย์ รัชนก จะสามารถฝืนได้ ผูฝ้ึกสอนแบดมนิตันและผู้ฝึกสอน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะรู้อยู่ว่าโปรแกรมในผ่อนผันได้หรือไม่ได้ ซึ่งหากว่าผ่อนผันได้ผู้ฝึกสอน 
ทั้งสองด้านถือว่าการเจรจาต่อรองสําหรับ หรือผู้ฝึกสอนทั้งสองด้านตอบปฏิเสธถือว่าการเจรจา 
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ต่อรองไม่สําเร็จ ซึ่งเมย์ รัชนก ก็ถือว่าจบการเจรจา “หากอันไหนที่เราทําได้เราก็พยายามทําให้เต็มที่” 
เพราะเมย์ รัชนก เข้าใจในเหตุผลที่ผูฝ้ึกสอนทั้งสองด้าน เพราะผู้ฝึกสอนทั้งสองด้านต้องการท่ีจะให้ 
เมย์ รัชนก มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเน่ืองและความหวังดีที่ผลักดันให้ไปถงึเป้าหมายที่วางกันไว้ 
 ในการเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก ไม่ได้มีความคาดหวังให้คําตอบเป็นไปอย่างที่ต้องการ 
“อาจจะออกความคิดเห็นแนะนําในบางคร้ัง แต่เขาก็จะไมไ่ด้เห็นด้วยในทุกครั้งที่เราบอก” เมย์ รัชนก
เข้าใจในการทาํงานของผู้ฝึกสอนทั้งสองด้าน เพราะด้วยความเป็นผู้ฝึกสอนจึงไม่สามารถทําตามที่เมย์ 
รัชนก แนะนําได้เพราะมีการเตรียมโปรแกรมที่เหมาะสมไว้ให้และมีเหตุผลที่เมย์ รัชนก คําตอบไม่ได้
เป็นไปอย่างที่คาดไว้ เมย์ รัชนก สามารถประนีประนอมและเข้าใจในคําตอบได้  
 “พ่ีเป้หนูขอไม่ไปแข่งรายการต่อจากน้ีได้มั้ย” เป็นเหตุการณ์ตอนที่เมย์ รชันก ได้เข้าไป
เจรจาต่อรองกับโค้ชเป้เพ่ือที่จะขอไม่ไปทําการแข่งขันอีกสองรายการในแถบยุโรป 2 รายการ คือ
รายการสวิส โอเพ่น กับอินเดีย โอเพ่น เพราะเมย์ รัชนก มีความรู้สึกสภาพจิตใจยังพร้อมจึงจะขอ
กลับไปซ้อมแลว้ค่อยกลับมาอีกสองรายการ ซึ่งหลังจากได้มีการปรึกษากับโค้ชเป้ ทําให้เข้าใจใน
เหตุผลและยอมรับกับผลลัพธ์ ทําให้การแข่งขันในรายการต่อมาได้รางวัลรองชนะเลิศและรางวัล
ชนะเลิศ แม้ว่าในการเจรจาต่อรองคร้ังนั้นของเมย์ รัชนก จะไม่สําเร็จแต่สิ่งที่โค้ชเป้ได้ให้มาคือ 
การสอนให้เมย์ รัชนก รู้จักการยอมรับและเข้าใจในธรรมชาติของเกมกีฬาซึ่งมีแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติ 
แต่หากผู้ใดสามารถควบคุมความคิด สภาพจิตใจของตนได้ถือว่าเขาผู้น้ันสามารถชนะใจตัวเองได้  
 จากข้อมูลทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์ ทําให้เห็นถึงการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของ
ผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตันและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมไปถึงเหตุการณ์และวิธีการในการเจรจา
ต่อรองของเมย์ รัชนก กับผู้ฝกึสองทั้งสองด้าน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการวิจัย 
 การวิจัยและศกึษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนนักกีฬา
แบดมินตันทีมชาติไทย กรณีศึกษา เมย์ รัชนก อินทนนท์ โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษา 
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอน และ 2) เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการต่อรอง 
ของเมย์ รัชนก โดยสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 5.1.1 การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอน 
   5.1.1.1 การสือ่สารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตัน มีกลยุทธ์ 
การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจในการฝึกซ้อมและเมื่อเกิดการเจรจาต่อรองกับเมย์ รัชนก โดยผู้ฝึกสอน
มีวิธีการโน้มน้าวให้เมย์ รัชนก ด้วยการอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของโปรแกรมการฝึกซ้อม  
และเมย์ รัชนก สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีผู้ฝึกสอนต้ังโปรแกรมไว้ 
   และกลยุทธ์การสื่อสารในช่วงที่มีการแข่งขันและหลังจบการแข่งขัน ผูฝ้ึกสอนด้าน
แบดมินตันสองท่าน มีกลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถสื่อสารให้เมย์ รัชนก ลดความกังวลและมีการใช้
คําพูดที่กระชับได้ใจความ เพ่ือให้เมย์ รัชนก สามารถเข้าใจในกลวิธีการเล่นและสามารถเกิดการ
ตอบสนองได้ทันที เพราะในช่วงของการแข่งขันจะมีระยะเวลาในการพักที่จํากัด รวมถึงการให้กําลังใจ
ด้วยการใช้คําพูดและการนําอวัจนภาษามาช่วยในการสื่อสารด้วยวิธีการใช้สัญลักษณ์ทา่ทาง ยกมือ
สองข้างขึ้นลงอย่างช้า ๆ พร้อมกับการแสดงสุขุม เพ่ือเป็นการสื่อสารให้เมย์ รัชนก รูส้ึกผ่อนคลาย 
เพราะในบางคร้ังผู้ฝึกสอนไมส่ามารถพูดหรือสื่อสารกับเมย์ รัชนก ได้ในช่วงที่มีการแข่งขัน และหลัง
ช่วงหลังจบการแข่งขัน การสือ่สารจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากผลการแข่งขันชนะจะมีใช้วิธีการให้ 
คําช่ืนชมเชยและมีการพูดคุยถึงการเล่นในรอบต่อไป แต่หากผลการแข่งขันแพ้ผู้ฝึกสอนให้กําลังใจ
และให้เข้าใจในธรรมชาติของเกมส์กีฬา 
   5.1.1.2 การสือ่สารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สรุป 
ได้ว่า ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวในช่วงของการฝึกซ้อม
และเมื่อเกิดเจรจาต่อรองกับเมย์ รัชนก โดยผู้ฝึกสอนใช้กลยุทธ์การสื่อสารการโน้มน้าวให้เมย์ รัชนก 
เกิดความรู้สึกต่ืนตัว กระตือรือร้นอยากที่จะฝึกซ้อม โดยผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้มี 
การนําหลักจิตวิทยามาช่วยในการสื่อสารและต้ังข้อแลกเปลี่ยน เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นรวมถึงการสร้าง
ระเบียบวินัยและให้เกิดความรับผิดชอบตนเอง 
   การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจในช่วงทีมีการแข่งขันและหลังจบการแข่งขัน  
ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะมีการใช้วิธีการสื่อสารซึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
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หากผลการแข่งขันชนะจะมีการสื่อสารที่ให้คําชมเชยและให้กําลังใจ แต่หากผลการแข่งขันแพ้ 
ผู้ฝึกสอนจะมกีารสื่อสารที่อธิบายเหตุผลให้เมย์ รัชนก เข้าใจถึงสาเหตุและให้กําลังใจ หากิจกรรม 
ที่สามารถให้เมย์ รัชนก คลายความกังวลหรือความเครียดให้เร็วที่สุด 
 5.2 ศึกษาการสื่อสารเพ่ือการต่อรองของเมย์ รัชนก  
 การเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก กับผู้ฝึกสอนทั้งสองด้าน สรุปได้ว่า การเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ฝึกสอนทั้งสองด้าน ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เพราะผู้ฝึกสอนทั้งสองด้านได้มีการปรึกษา พูดคุย 
เร่ืองโปรแกรมการฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้การฝึกซ้อมแบดมินตันได้ 
โดยการเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่เมย์ รัชนก ไม่สามารถทําการฝึกซ้อม
ต่อได้ เช่น เกิดอาการบาดเจ็บ เกิดความสงสัยอาจจะมีการเสนอในบ้างคร้ัง และเกิดเหตุการณ์ที่มี
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ซึ่งในการเจรจาต่อรองในแต่ละครั้ง เมย์ รชันก ไม่ได้คาดหวังให้คําตอบ
ไปเป็นไปตามที่ต้องการ หากได้รับคําตอบที่ไม่ต้องตามท่ีคิดเอาไว้ เมย์ รัชนก สามารถยอมรับและ
เข้าใจในคําตอบที่ผู้ฝึกสอนให้โดยไม่มีความข้องใจใด ๆ   
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 ภาพที่ 5.1: โมเดลสรุปการสือ่สารของผู้ฝึกสอนและการเจรจาต่อรองของนักกีฬา 
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5.2 อภิปรายผล 
 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวของผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตัน 
 การสื่อสารในช่วงการฝึกซ้อม 
  พบว่า ผู้ฝึกสอนมีการใช้กลยทุธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจในการฝึกซอ้มและเมื่อเกดิ 
การเจรจาต่อรองกับเมย์ รัชนก โดยผู้ฝึกสอนมีวิธีการโน้มน้าวให้เมย์ รัชนก ด้วยการอธิบายเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจของโปรแกรมการฝึกซ้อมและสามารถปฏิบัติได้ตามโปรแกรมไว้  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจตามแนวคิดของ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2549) กล่าวว่า  
การสื่อสารทุกคร้ังไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกับกลุ่มคน หรือมวลชน โดยหลัก
ธรรมชาติของมนุษย์แล้วมกัทําการสื่อสารเพ่ือมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้รับสาร โดยมีจุดมุ่งหมาย
หลักของการสือ่สารในแต่ละครั้ง และใช้วิธีโน้มน้าวใจให้การส่ือสารประสบความสําเร็จผู้ฟังมีความ
เข้าใจ เกิดการคล้อยตาม หรอืเห็นด้วยกับเรื่องที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสาร ซึ่งนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายและลักษณะของ “การโน้มน้าวใจ” ไว้ดังน้ี 
 การโน้มน้าวใจมีลักษณะสําคญัดังต่อไปน้ี 
 1) ผู้โน้มน้าวใจต้ังใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ 
 2) โดยปกติผู้ถกูโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงเสมอ และผู้ถูกโน้มน้าวใจจะพยายาม
ชักจูงใจให้ผู้ถกูโน้มน้าวยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ 
 3) สิ่งที่ผู้โน้มนา้วต้องการ คือ การเปลี่ยนแปลง หรือการสร้างความคิดเห็น ทัศนคติ คา่นิยม 
และความเช่ือของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน ได้แก่ อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นต้น   
(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2549, หน้า 11–12) 
 การสื่อสารช่วงของการแข่งขันและหลังจบการแข่งขัน 
 พบว่า  ผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตันสองท่านมีการสื่อสารทีส่ามารถสื่อสารให้เมย์ รัชนก  
ลดความกังวลด้วยการใช้อวัจนภาษาเป็นการสื่อสารด้วยวิธีการใช้สัญลักษณ์ ท่าทาง ยกมือสองข้างขึ้น
ลงอย่างช้า ๆ พร้อมกับการแสดงสุขุม เพ่ือเป็นการสื่อสารให้เมย์ รัชนก รู้สึกผ่อนคลาย และมีการใช้
คําพูดที่กระชับได้ใจความ เพ่ือให้เมย์ รัชนก สามารถเข้าใจในกลวิธีการเล่นและสามารถเกิด 
การตอบสนองได้ทันที ซึ่งความสอดคล้องกับแนวคิดของ Bermbeck & Howell (1976 อ้างใน 
ศิริพร กิจประกอบ, 2558, หน้า 40) กล่าวถึง การโน้มน้าวใจไว้ว่า เป็นความพยายามอันแน่วแน่ที่จะ
เปลี่ยนความคิด การกระทํา โดยการควบคุมแรงผลักดันของมนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 
หรือความพยายามท่ีจะสร้างอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน   
 และพบว่า หลงัจากจบการแข่งขันผู้ฝึกสอนด้านแบดมินตันทั้งสองท่านจะมีการสื่อสารที่
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลการแข่งขัน หากผลการแข่งขันชนะจะให้คําช่ืนชมเชยและมีการพูดคุยถึง
วิธีการเล่นในรอบต่อไป แต่หากผลการแข่งขันแพ้ผู้ฝึกสอนจะมีการสื่อสารด้วยการให้กําลังใจและ
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เข้าใจในธรรมชาติของเกมส์กีฬา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ อริสโตเติล (Ross, 1994 อ้างใน ศิริพร 
กิจประกอบ, 2558, หน้า 41–42) ที่ได้ช้ีให้เห็นว่า การพูดโน้มน้าวใจจะมปีระสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 
 1) ทัศนคติและความเช่ือ (Ethos) หมายถึง บุคลิกลักษณะของผู้พูดที่ทําให้ผู้ฟังเกิด 
ความเช่ือถือ ความศรัทธา และความประทับใจ ฉะน้ันผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่พูดมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้ฟัง และแสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม 
 โดยบุคลิกของผู้ฝึกสอนที่ดี คอื ให้เกียรติกับนักกีฬา มีการปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน  
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เหตุการณ์ที่หลังจากเมย์ รัชนก ได้แชมป์โลก ในปี 2556 ผลงานการแข่งขันของ 
เมย์ รัชนก ไม่เป็นที่พอใจกับคนดู ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล โค้ชเป้จึงได้มีการสื่อสาร
ให้เมย์ รัชนก เข้าใจในเหตุผลของผู้ที่มาวิจารณ์และหลังจากน้ันได้มีการแสดงถึงศักยภาพทําให้ 
เมย์ รัชนก สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขนัระดับซุปเปอร์ซีรี่สส์าม หลายรายการติดกัน 
 2) ตรรกวิทยา (Logos) หมายถึง การช้ีแจงเหตุผลเน้ือหาสาระหรือวาทของผู้พูดเป็น 
การแสดงให้เห็นความเป็นจริงอันประกอบด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล และหลักฐานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ทัศนคติความเช่ือและค่านิยมของผู้ฟัง 
 การที่ช้ีแจ้งเหตุผลหรือสาระส่วนใหญ่น้ัน ผูฝ้ึกสอนจะใช้ประสบการณ์ทีต่นผ่านมา มาเป็น
บทเรียนเพ่ือให้นักกีฬามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ในการสื่อสารเพ่ือให้นักกีฬาเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
อย่างเช่น หลังจากที่เมย์ รัชนก ได้แชมป์โลก ในปี 2556 จบการแข่งขันโค้ชเป้ได้มีการบอกเมย์ รัชนก
ในเรื่องธรรมชาติของนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จว่าหลังจากน้ันจะมีฟอร์มการเล่นและสภาพจิตใจ 
จะแย่ลงนะ ซึ่งในตอนน้ันเมย์ รัชนก ไม่ได้เช่ือในสิ่งที่โค้ชเป้ได้บอกไป หลังจากการแข่งขันชิงแชมป์
โลก เมย์ รัชนก มีฟอร์มการเล่นที่แย่ลงพร้อมกับมีสภาวะของความกดดันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
อย่างที่โค้ชเป้ได้เคยบอกไว้ เมื่อเมย์ รัชนก เจอเหตุการณ์น้ันกับตนเองจึงได้มีการเข้าไปปรึกษาและ 
หาแนวทางการแก้ไขกับโค้ชเป้จนสามารถกลับมาคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 
ในปี 2558 
 3) ความรู้สึก (Pathos) หมายถึง สภาพอารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟังที่มีร่วมกัน โดยผู้พูดเป็น
ฝ่ายสร้างขึ้นเพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดความชอบ ความเกลียด ความเจ็บปวด หรือความสนุกสนาน  
 ในการสื่อสารเพื่ออธิบายโปรแกรมการฝึกซอ้ม หากผู้ฝึกสอนมีการใช้อารมณ์ของตน 
มากกว่าเหตุผล อาจส่งผลกระทบกับความรู้สึกของนักกีฬาทําให้โปรแกรมการฝึกซ้อมน้ันมี
ประสิทธิภาพลดลง อย่างเช่น ในช่วงของการฝึกซ้อมกับผู้ฝกึสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนที่จะ
เร่ิมทําการฝึกซ้อมโค้ชดุลจะมีพิจารณาสภาพร่างกายของนักกีฬาก่อนเพ่ือจะได้มีการเลือกวิธีใน 
การสื่อสาร หากนักกีฬามีความฮึกเหิม กระตือรือร้น ที่จะฝึกซ้อมโค้ชดุลจะมีการแสดงอารมณ์ร่วม 
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เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน และให้นักกีฬาได้รับประโยชน์จากการฝึกซ้อมในช่วงน้ันมากที่สุด 
 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวของผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 การสื่อสารในช่วงการฝึกซ้อม 
 พบว่า ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีการสื่อสารการโน้มน้าวให้เมย์ รัชนก  
เกิดความรู้สึกต่ืนตัว กระตือรือร้น อยากที่จะฝึกซ้อมโดย ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้มี 
การนําหลักจิตวิทยามาช่วยในการสื่อสารและต้ังข้อแลกเปลี่ยนเพ่ือเป็นแรงกระตุ้น รวมถึงการสร้าง
ระเบียบวินัยและให้เกิดความรับผิดชอบตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2549, หน้า
14) แนวคิดของ McQuire ปี ค.ศ. 1973 ซึง่เสนอขั้นตอนการโน้มน้าวใจไว้ 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1) ขั้นนําเสนอ (Presentation) การนําเสนอข่าวสารในการโน้มน้าวใจ ผูโ้น้มน้าวใจต้อง
คํานึงถึงวิธีการนําเสนอสารให้เหมาะสมโดยเลือกช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมกับเน้ือหา 
ข่าวสาร ตลอดจนต้องให้ผู้รับสารอยู่ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการรับสารด้วย เช่น ในการ
สื่อสารของโค้ชเป้กับเมย์ รัชนก ในช่วงของการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ รายการสิงค์โปร โอเพ่น  
ในปี 2559 โคช้เป้มีการเลือกใช้การสื่อสารที่กระชับและได้ใจความและสามารถให้เมย์ รัชนก เข้าใจ 
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพราะในช่วงของการพักระหว่างแข่งขันมีระยะเวลาที่จํากัด 
 2) ขั้นให้ความสนใจ (Attending) การโน้มน้าวใจจะต้องก่อให้เกิดความสนใจจากผู้รบัสาร
อีกด้วย เช่น ในช่วงของการฝึกซ้อมหนักเพ่ือเตรียมตัวไปทําการแข่งขันของนักกีฬาชุดโต เมื่อผู้ฝึกสอน
สังเกตเห็นพฤติกรรมของนักกีฬาที่มีอาการล้าจากการฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอนจึงมีการดึงความสนใจด้วย
การออกโปรแกรมท่ีนักกีฬาช่ืนชอบ คือ การตีเกมส์ แบบลักษณะของการตี 3–3 เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ให้นักกีฬาเกิดความอยากฝึกซ้อมและเป็นการผ่อนคลายให้กับนักกีฬา 
 3) ขั้นเข้าใจ (Comprehending) เป็นขั้นที่มีความสําคญั ในกระบวนการโน้มน้าวใจ เพราะ
ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจในความหมายของสาร การโน้มน้าวใจก็จะไม่ประสบความสําเร็จ เช่น ในการออก
โปรแกรมทุกคร้ังผู้ฝึกสอนได้ต้ังเป้าหมายของการฝึกซ้อมและผู้ฝกึสอนจะมีบอกวัตถุประสงค์ของ 
การโปรแกรมการที่ออกโปรแกรมขึ้นมาซึ่งระหว่างการฝึกซ้อมหากนักกีฬาสามารถตีตามรูปแบบที่ 
ผู้ฝึกสอนได้วางไว้ ถือว่านักกีฬาเข้าใจในโปรแกรมรูปแบบการเล่น  
 4) ขั้นคล้อยตาม (Yielding) เมื่อผู้รับสารเกดิความเข้าใจในสารแล้ว ควรทําให้ผู้รับสาร 
คล้อยตามสารนั้นด้วย เช่น คํานึงถึงผลดีที่จะได้รับ หรือเกิดความประทับใจในสาร เป็นต้น เช่น  
ในการสื่อสารของโค้ชเป้ที่มีการสื่อสารด้วยอธิบายถึงเหตุผลว่าเหตุใดถึงต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการเล่นและข้อดีของวิธีการเล่นในรูปแบบใหม่ และข้อเสียในการเล่นรปูแบบเก่า เพ่ือให้เมย์ รัชนก
เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างที่โค้ชเป้วางแผนไว้ จนสามารถได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
รายการเดนมาร์ก โอเพ่น ในปี 2560 
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 5) ขั้นยึดเหน่ียวสิ่งใหม่ (Retaining the New Position) เมื่อผู้รับสารเกดิความคล้อยตาม 
แล้วขั้นต่อไปคือ ให้ผู้รับสารเกิดการยึดเหน่ียวสิ่งใหม่ เช่น การยํ้าเตือนเน้ือหาในสารกอ่นที่ผู้รับสารจะ
ลืมสารน้ัน เป็นต้น เช่น ในการสื่อสารที่โค้ชเป้ได้มีการเสริมทักษะในด้านของสภาพจิตใจโดยการให้
เมย์ รัชนก เห็นความสําคัญและประโยชน์ในการน่ังกรรมฐาน โดยหลังจากที่โค้ชเป้ต้องมีการเรียกหรือ
เตือนในเรื่องของการน่ังกรรมฐาน แต่เมื่อเมย์ รัชนก เข้าใจและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
จนทําให้การน่ังกรรมฐานกลายเป็นสิ่งที่เมย์ รัชนกสามารถปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องมีการบังคับ 
 6) การกระทํา (Acting) คือ การนําเอาแนวคิดใหม่น้ันไปกระทํา อาจเป็นการกระทําทันท ี
หรือทิ้งระยะไว้ แล้วจึงค่อยนําไปสู่การกระทําก็ได้ เช่น โค้ชเป้เป็นผู้ฝึกสอนที่อยู่กับเมย์ รัชนก ต้ังแต่
เด็ก ๆ  มีเหตุการณ์ในช่วงที่เมย์ รัชนก ไปทาํการแข่งขันทีต่่างประเทศเป็นรายการในรุ่นเยาวชน และ
ในการแข่งขันคร้ังน้ันเมย์ รัชนก เกือบจะไปจะทําการแข่งขันไม่ทัน เพราะด้วยเมย์ รัชนก เป็นคนที ่
ทําอะไรค่อนข้างช้า เมื่อโค้ชเป้รู้ถึงเรื่องน้ีจึงมีการเรียกด้วยการสื่อสารให้เมย์ รัชนก เห็นผลเสียของ
การกระทําในลักษณะน้ีและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง หลังจากเหตุการณ์ในครั้งน้ัน เมย์ 
รัชนก ได้มีการเปลี่ยนแปลงตนเองและไม่มีเหตุการณ์แบบน้ันเกิดขึ้นอีก 
 การสื่อสารการแข่งขันและหลงัจบการแข่งขัน 
 พบว่า ผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะมีการใช้วิธีการสื่อสารซึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น หากผลการแข่งขันชนะจะมีการสื่อสารที่ให้คําชมเชยและให้กาํลังใจ แต่หากผลการแข่งขัน
แพ้ผู้ฝึกสอนจะมีการสื่อสารที่อธิบายเหตุผลให้เข้าใจถึงสาเหตุและให้กําลังใจ หากิจกรรมท่ีสามารถ
คลายความกังวลหรือความเครียดให้เร็วที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2525) 
กล่าวว่า การโน้มน้าวใจ คือ เคร่ืองมือที่สําคัญย่ิงที่มนุษย์ใช้ในการจูงใจบุคคล ซึ่งเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์การสื่อสารเพ่ือจูงใจ (Persuasive Communication Situation) อันเป็นสถานการณ์ 
ที่บุคคลที่เป็นแหล่งข่าวสารหวังที่จะให้ผู้รบัสารก่อปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อข่าวสาร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับสารให้ดําเนินไป
ในทิศทางใดทศิทางหน่ึง  
 การเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก กับผู้ฝึกสอนสองด้าน 
 พบว่า การเจรจาต่อรองของเมย์ รัชนก จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่เมย์ รัชนก ไม่สามารถ
ทําการฝึกซ้อมต่อได้ เช่น เกิดอาการบาดเจ็บ เกิดความสงสัยอาจจะมีการเสนอในบ้างคร้ัง และเกิด
เหตุการณ์ที่มีสง่ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ซึ่งในการเจรราต่อรองในแต่ละครั้ง เมย์ รัชนก ไม่ได้
คาดหวังให้คําตอบไปเป็นไปตามที่ต้องการ หากได้รับคําตอบที่ไม่ต้องตามท่ีคิดเอาไว้ เมย์ รัชนก 
สามารถยอมรับและเข้าใจในคําตอบที่ผู้ฝึกสอนให้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ วิชัย โถสุวรรณจินดา
(2554, หน้า 24–29) ทฤษฎีเกม (Game Theory) ทฤษฎีน้ีมองการเจรจาต่อรองเหมือนการเล่นเกม
อย่างหน่ึง โดยต้ังอยู่บนสมมติฐานว่า ผู้เจรจานั้นมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันและมีข้อมูลมาก 
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เท่า ๆ กัน ความสําเร็จในการเจรจาต่อรองจึงอยู่ที่การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเจรจาต่อรองของ 
คู่เจรจาและแนวคิดในการเจรจาแนวคิด และสอดคล้องกับแนวคิดของ อารอน (2554/ 2011) 
ที่ได้ให้ความหมายของการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ว่า คือ กระบวนการที่บุคคลใช้จัดการกับ 
ความแตกต่างข้อโต้เถียงเกี่ยวกับสัญญา แรงงาน เง่ือนไขการขาย หรือสญัญาพันธมิตรอันซับซ้อน
ระหว่างบริษัท เราแก้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวโดยผ่านการเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นการหาข้อตกลง
ผ่านการสนทนา  
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 5.3.1 สําหรับการนําไปใช้  
 จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนและการเจรจาต่อรอง 
ของผู้ฝึกสอน พบว่า การสื่อสารของผู้ฝึกสอนน้ันมีผลต่อการฝึกซ้อมและพัฒนาการของนักกีฬา 
โดยเฉพาะการเลือกใช้คําพูด วิธีการสื่อสาร สื่อสารอย่างไรให้เกิดผลดี สื่อสารอย่างไรทําให้เกิดผลเสีย 
และควรมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดกับนักกีฬา เพราะการเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งเปรียบเสมือนครู 
ดังน้ัน หากผู้ฝกึสอนมีวาทศิลป์หรือมีวิธีการโน้มน้าวใจที่สามารถสื่อสารตรงกับความต้องการหรือ
สื่อสารแล้วมคีวามเข้าใจที่ตรงกันกับนักกีฬาจะสามารถทาํให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ เช่น หาก 
ผู้ฝึกสอนเจอนกักีฬาที่ค่อนข้างขี้เกียจ ควรมีการสื่อสารให้ความเข้าใจและให้นักกีฬาสามารถเกิด
อารมณ์ร่วมไปกับเราได้ เพ่ือให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาสามารถพูดคุยกันง่ายขึ้นและ สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ผู้ฝกึสอนและนักกีฬาได้กําหนดร่วมกันไว้ ซึ่งในบางคร้ังผู้ฝึกสอนควรมีการทําความเข้าใจ
และรับรู้พฤติกรรมของนักกีฬาก่อนเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้วิธีการสื่อสารที่ทาํให้เกิดความเข้าใจไปใน 
ทางเดียวกันได้ เช่น  
 – ก่อนแข่ง ควรมีการใช้คําพูดที่ให้กําลังใจ ไม่เพ่ิมความกดดันให้กับนักกีฬา 
 – ระหว่างแข่งขัน ควรใช้คําพูดที่สั้น ๆ และได้ใจความ และไม่ควรใช้อารมณ์ในการสื่อสาร 
 – หลังจบการแข่งขัน 
   – ผลการแข่งขันชนะ ผู้ฝึกสอนควรมีการช่ืนชมและแนะนําวิธีการเล่นรวมถึง
ข้อผิดพลาดในการแข่งขันรอบน้ัน 
   – การแข่งขันแพ้ ผู้ฝึกสอนไมค่วรดุด่ามากจนเกินไป แต่ควรให้กําลังใจและพูดให้
เข้าใจในเหตุผลว่าเพราะเหตุใดถึงแพ้ เป็นต้น 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
   5.3.2.1 การศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของผู้ฝึกสอน นอกจากการโน้มน้าวใจ 
ให้นักกีฬาอยากฝึกซ้อม ควรจะมีการศึกษาสื่อสารกันระหว่างผู้ฝึกสอนหลักกับทีมงาน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจไปในทิศทางการทํางานไปในทางเดียวกัน      



56 
 

    5.3.2.2 ควรมีการทําการศึกษาการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาใน
รูปแบบที่ไม่ใช่การใช้คําพูดแต่เป็นการสื่อสารในด้านของการใช้อวัจนภาษาเพ่ิมเติมว่ามีผลต่อพัฒนา
และความสําเรจ็ของนักกีฬาอย่างไร       
    5.3.2.3 ควรมีการศึกษาการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจของผู้ฝึกสอนในกีฬาประเภท
ทีม เช่น บาสเก็ตบอล หรือฟุตบอล เป็นต้น       
    5.3.2.4 ควรมีการศึกษาวิธีการเจรจาต่อรองของนักกีฬาประเภท เพ่ือให้ 
ผู้ฝึกสอนเข้าใจในความคิดบางอย่างของนักกีฬา      
    5.3.2.5 หากผูฝ้ึกสอนมีปัญหาในการสื่อสารกับนักกีฬา สามารถนําหลัก 
การสื่อสาร 3 ข้อน้ีไปประยุกต์ใช้ 
    – ทัศนคติและความเช่ือ (Ethos) หมายถึง บุคลิกลักษณะของผู้พูดที่ทําให้ผู้ฟัง
เกิดความเช่ือถือความศรัทธาและความประทับใจ ฉะน้ันผูพู้ดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่พูดมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้ฟัง และแสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม      
    – ตรรกวิทยา (Logos) หมายถึง การช้ีแจงเหตุผลเน้ือหาสาระหรือวาทของผู้พูด
เป็นการแสดงให้เห็นความเป็นจริงอันประกอบด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล และหลักฐานต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับทัศนคติความเช่ือและค่านิยมของผู้ฟัง      
    – ความรู้สึก (Pathos) หมายถึง สภาพอารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟังที่มีร่วมกัน  
โดยผู้พูดเป็นฝ่ายสร้างขึ้นเพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดความชอบ ความเกลียด ความเจ็บปวด หรือ 
ความสนุกสนาน  
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แนวคําถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ผูฝ้ึกสอนด้านแบดมินตัน 
 

 1. เพราะอะไรถึงตัดสินใจผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตัน    
 2. เป็นผู้ฝึกสอนอยู่ที่สโมสรบ้านทองหยอดมานานเท่าไหร่    
 3. การฝึกซ้อมในนักกีฬาแต่ละชุดมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และในแต่ละชุดใช้
วิธีการสื่อสารที่ต่างกันหรือไม่        
 4. การดูแลของเมย์ รัชนก มคีวามแตกต่างกับนักกีฬาทั่วไปอย่างไร   
 5. การกําหนดเวลาฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง มีการปรึกษากับนักกีฬาหรือไม่  
 6. มีการดูแลนักกีฬาในด้านใดบ้างและท่านดูแลอย่างไร    
 7. ในขณะฝึกซอ้มโค้ชใช้วิธีการสื่อสารอย่างไรเพ่ือให้นักกีฬาเกิดความอยากซ้อม 
 8. ในขณะฝึกซอ้มและหลังฝึกซ้อม มกีารวางตัวและการสื่อสารที่แตกต่างกันหรือไม่  
และสนิทสนมกับนักกีฬาในระดับไหน       
 9. หากเมย์ รัชนก มีการเจรจาต่อรองขณะฝึกซ้อม โค้ชจะมีการสื่อสารโน้มน้าวอย่างไร
เพ่ือให้เมย์ รัชนก ปฏิบัติตามโปรแกรม       
 10. โค้ชจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพ่ือนักกีฬาเกิดความเข้าใจที่ตรงกันเวลาบอกโปรแกรม
การฝึกซ้อม          
 11. โค้ชจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเมื่อเมย์ รัชนก เกิดความท้อแท้หลังจากที่ผลไม่เป็นตามที่
ต้ังใจไว้            
 12. ก่อนจะมีการแข่งขันรายการที่สําคัญ โค้ชมีวิธีการปฏิบัติและการสื่อสารอย่างไร 
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แนวคําถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ผูฝ้ึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 1. เพราะอะไรถึงตัดสินใจเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน    
 2. เป็นผู้ฝึกสอนอยู่ที่สโมสรบ้านทองหยอดนานเท่าไหร่แล้ว    
 3. การฝึกซ้อมในนักกีฬาแต่ละชุดมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และแต่ละชุดใช้
วิธีการสื่อสารที่ต่างกันหรือไม่        
 4. การดูแลนักกีฬาดูแลเมย์ รชันก มีความแตกต่างกับนักกีฬาทั่วไปอย่างไร  
 5. การกําหนดเวลาซ้อมในแต่ละรอบ มีการแบ่งเวลาอย่างไร และมีการปรึกษากับนักกีฬา
หรือไม่           
 6. มีการดูแลนักกีฬาในด้านใดบ้างและมีการดูแลอย่างไร    
 7. ในขณะฝึกซอ้มใช้วิธีการสื่อสารอย่างไรเพ่ือให้นักกีฬาเกิดความอยากซ้อม  
 8. ในขณะฝึกซอ้มและหลังฝึกซ้อม มกีารวางตัวและการสื่อสารที่แตกต่างกันหรือไม่ และมี
ความสนิทสนมกับนักกีฬาระดับไหน       
 9. โค้ชคิดว่ากีฬาประเภทน้ีมีความแตกต่างอย่างไรกับกีฬาประเภทอ่ืน  
 10. หากเมย์ รชันก มีการเจรจาต่อรองขณะฝึกซ้อม โค้ชจะมีการสื่อสารโน้มน้าวใจอย่างไร
เพ่ือให้เมย์ ปฏิบัติตามโปรแกรมที่วางไว้       
 11. โค้ชจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพ่ือนักกีฬาเกิดความเข้าใจที่ตรงกันเวลาบอกโปรแกรม
การฝึกซ้อม          
 12. โค้ชจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรเมื่อ เมย์ รัชนก เกิดความท้อแท้หลังจากที่ผลไม่เป็น
ตามท่ีต้ังใจไว้          
 13. ก่อนจะมีการแข่งขันรายการที่สําคัญ โค้ชมีวิธีการปฏิบัติและการสื่อสารอย่างไร 
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แนวคําถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์เมย์ รัชนก 
 
 1. ทําไมถึงเลือกเล่นแบดมินตัน       
 2. อะไรคือแรงผลักดันที่ทําใหเ้รามายืนอยู่ในจุดน้ีได้    
 3. เวลาที่รู้สึกกดดัน หรือ ไมส่บายใจ จะมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่าน้ียังไง 
 4. จะมีการเจรจาต่อรองกับโค้ชอย่างไร เมื่อโปรแกรมที่ฝกึซ้อมหนักเกินไป  
 5. เมื่อเวลาที่มกีารเจรจาต่อรองกับโค้ช มีความหวังอย่างไรกับคําตอบ ต้องเป็นไปตามที่เรา
ต้องการ หรือเป็นคําตอบที่สามารถประนีประนอมได้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63 
 

ประวัติผูเ้ขียน 
 

ช่ือ–นามสกุล   กิตติภัค ดับทุกข์ 
อีเมล    kittipak.3084@gmail.com 
ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2562 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

     คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์   
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 






	title6
	title2
	title5

	abstract2
	acknowledgement
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	bibliography
	appendix
	biodata
	license agreement



