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การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยมี

วตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และ 4) เพื่อให้ได้แนว
ทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  

ด าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป องค์การ อาจารย ์และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จาก 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาค
ธุรกิจ ภาครัฐและองคก์าร และภาควชิาการ โดยน าผลการวเิคราะห์เน้ือหามาสร้างแบบสอบถามเพื่อ
ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบัทรัพยากรมนุษยท่ี์ประกอบอาชีพและปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึง
มีการติดต่อ ประสานงาน และให้บริการกับผูรั้บบริการโดยตรงในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที ความแปรปรวนทางเดียว และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จากนั้นท าการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อน ามาซ่ึงแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  

ผลการศึกษา พบว่า ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัเห็นวา่จ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ
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เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น ส่วนสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
พบวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมีการ
แสดงออกถึงสมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และด้านการรู้จกัและเขา้ใจ
ผูรั้บบริการอยูบ่่อยๆ เน่ืองจากผลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั พบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นต่างๆ แต่อยา่งใด โดยสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้ง
มีดา้นทกัษะ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่า (r = 0.109) กบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้น
การให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์แต่อย่างใด และสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีดา้นคุณลกัษณะ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่า (r = 0.149) กบัสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์แต่อยา่งใด และจาก
ผลการศึกษาผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้ บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั คือ การให้ทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ร่วมงานหรือมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัดา้นวิชาการ การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นประจ า การจดัสรรเวลา
ให้ทรัพยากรมนุษยเ์ข้ารับการฝึกฝนสมาธิ การจดัท าแบบฟอร์มการปฏิบติังานท่ีชัดเจน  การจดั
โครงการอบรมภายในด้านแผนงาน การให้การเรียนรู้นวตักรรมและเทคโนโลยีพร้อมส่งเสริม
พฒันาตนเอง การก าหนดกรอบสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์และการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 

 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis Guidelines for Developing Human Resources Core Competencies in 
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Degree Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
Year 2015 
 
  

This research study is a Mixed Method Research and aimed to 1) study the essential 
Human Resources core competencies in Event Organizing Company for Incentive Travel 2) study 
the current Human Resources core competencies in Event Organizing Company for Incentive 
Travel 3) study the relationship between the essential and the current Human Resources core 
competencies in Event Organizing Company for Incentive Travel and 4) attain to Guidelines for 
Developing Human Resources core competencies in Event Organizing Company for Incentive 
Travel. 

This interviewed the executives, general managers, organizations, lecturers and academicians 
who relate to Event Organizing Company for Incentive Travel from 3 sectors such as Business 
sector, Government and Organization sector and Academic sector. This used the result of content 
analysis to create the questionnaire to collect data with Human Resources that carry on the 
occupation and perform the missions in practitioner level which have the coordinations and 
services with the direct clients in Event Organizing Company for Incentive Travel, the number is 
400 persons. This analyzed data by using Percentage, Mean or Average, Standard Divination 
(SD), t-test, One-Way ANOVA and Correlation. After that, there was a content analysis to attain 
to Guidelines for Developing Human Resources core competencies in Event Organizing Company 
for Incentive Travel. 

The study result has been found that Human Resources core competencies in Event 
Organizing Company for Incentive Travel need to have the competencies in knowledge, skills and 
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attributes very much because the overall results have been in the high level in all 3 domains. The 
current competencies have been found that Human Resources core competencies in Event 
Organizing Company for Incentive Travel have expressed the competencies in Tangibility 
domain, Reliability domain, Responsiveness domain, Assurance domain and Empathy domain 
because the overall results have been in the high level in all 5 domains. The relationship between 
the essential competencies and current competencies has been found that the essential 
competencies in knowledge domain have not related with the current competencies in each 
domain at all. The essential competencies in knowledge domain have had the positive relationship 
in the low level (r = 0.109) with the current competencies in assurance domain. The other domains 
have not had the relationship at all. The essential competencies in Attributes domain have had the 
positive relationship in the low level (r = 0.149) with the current competencies in Tangibility 
domain and the other domains have not had the relationship at all. According to the study result, 
the researcher has proposed Guidelines for Developing Human Resources core competencies in 
Event Organizing Company for Incentive Travel which are as follows: sending the Human 
Resources to attend the academic fairs or relate with academic domains, arranging the workshop 
frequently, trying to make time for Human Resources  to attend the meditation course, doing the 
complete performance form, arranging internal training project in framework domain, providing 
learning in innovation and technology to be ready to promote self development, formulating 
competency frame of Human Resources and making performance manual. 



กติตกิรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์เร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 

Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ไดส้ าเร็จลุล่วงไปอยา่งดียิ่งจากความกรุณาและ
ความช่วยเหลือจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกกานต ์แกว้นุช อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัท่ี
ให้ความเอาใจใส่ ทุ่มเท และสละเวลาอนัมีค่าในการให้ค  าปรึกษา จนส่งผลให้การท าวิจยัส าเร็จใน
ท่ีสุด ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร ประธานกรรมการ และ อาจารย ์ดร.แสงแข 
บุญศิริ กรรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ทางดา้นการวิจยั อีกทั้งขอ้เสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องในทุกดา้นของวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ี
ใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
ทุกท่านท่ีไดถ่้ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ต่างๆ ตลอดเวลาท่ีผูว้ิจยัเขา้ท าการศึกษา 
และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีคณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพื่อนๆ 
ทุกท่าน ท่ีคอยให้ค  าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือขอ้มูล เอกสาร ต ารา และอ านวยความสะดวก
ในดา้นต่างๆ 

ขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการ องค์การ อาจารย ์นักวิชาการ ทรัพยากรมนุษย์ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้
ความรู้และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั ตลอดจนกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการให้ความร่วมมือ
เพื่อใหส้ัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม จนท าใหง้านวจิยัส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จของผูว้ิจยั และ
สมาชิกในครอบครัวท่ีคอยให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจตลอดมา ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยขอระลึกถึง
พระคุณทุกท่านท่ีกล่าวมาขา้งตน้และมิไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ี ซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือทั้งทางกายและจิตใจ
ใหว้ทิยานิพนธ์เร่ืองน้ีส าเร็จอยา่งดียิง่ 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

การจดัมหกรรม (Event) เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งสถานท่ีท่ีใชจ้ดังาน ผูท่ี้มา
ร่วมงาน ผูจ้ดังาน และผูจ้ดัหาบริการท่ีเก่ียวขอ้ง มหกรรมท่ีจดัข้ึนมกัจะสร้างแรงจูงใจ เน่ืองจากมี
การออกแบบสร้างสรรครู์ปแบบงาน กิจกรรมท่ีแตกต่าง มีเอกลกัษณ์ ความน่าสนใจ และมีคุณค่าต่อ
ผูม้าเยอืน (เสรี วงัส์ไพจิตร, 2554) การจดัมหกรรมถือเป็นเคร่ืองมือท่ีให้ผลไดห้ลากหลายมิติ ไม่วา่
จะเป็นการสร้างประสบการณ์ การสร้างโอกาส (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2551: 54) รวมถึงเร่ือง
ของการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Event Tourism) เร่ิมมีบทบาทท่ีโดดเด่นและเติบโตเป็นอยา่ง
มากในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา ดว้ยเป็นตวักระตุน้ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงทางเศรษฐกิจ และมีความส าคญั
เพิ่มข้ึนส าหรับการแข่งขนัทางดา้นการตลาดท่ีประกอบดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Getz, 2008: 
403) จากการเติบโตของ Event Tourism จึงท าให้ไดรั้บความสนใจและการกล่าวถึงกนัอยา่งมาก 
โดยประจกัษ์ชดัจากผลงานวิชาการ หลกัสูตร การอบรม การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซ่ึง 
Event Tourism ประกอบดว้ยการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ แต่ระยะหลงัมีความสนใจท่ีเฉพาะเจาะจง
มากข้ึนในบริบทของ Business Event หรือท่ีรู้จกักนัดีในอีกนามว่า คือ MICE (เสรี วงัส์ไพจิตร, 
2554) 

MICE ประกอบดว้ย การประชุมองคก์ร (Meeting) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) 
การประชุมสมาคมนานาชาติ (Convention) นิทรรศการและการแสดงสินคา้ (Exhibition) ซ่ึง
นบัเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Weber, 2001; Stolovitch, 2002) โดยการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัถือว่าเป็นภาคส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจนกบัการท่องเท่ียวโดยตรง 
จากสภาพการณ์โดยรวมของ MICE ทัว่โลกในปี พ.ศ. 2557 ลว้นแลว้แต่เติบโต โดยเฉพาะการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่อุปสงค ์(Demand) ในภาคส่วนน้ีกลบัมาเติบโตข้ึน
อยา่งมากอีกคร้ัง ซ่ึงมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 61 มีการเพิ่มงบประมาณส าหรับการจดัโครงการ
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การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และสถานท่ีจุดหมายปลายทางในการจดั Event ก็มีความหลากหลาย
ยิง่ข้ึน (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2558: 2-3) 

ส าหรับประเทศไทย การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมีทิศทางเดียวกบัสภาพการณ์ทัว่โลก 
เน่ืองดว้ยระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2556 มีรายไดคิ้ดเป็นจ านวนเงินถึง 11,493.57 ลา้นบาท (ส านกังาน
ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2558: 14) แสดงให้เห็นวา่การท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลัในประเทศไทยนั้นไดเ้ติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเป็นอีกภาคส่วนหน่ึงท่ีส าคญัใน
การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ด้วยเป็นกิจกรรมท่ีขานรับนโยบายด้านการกระจายรายได้
ของประเทศ เพราะการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเป็น
จ านวนมากและมีก าลงัใชจ่้ายในอตัราท่ีสูง ซ่ึงการจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัจะส าเร็จลงไดต้อ้ง
ด าเนินการดว้ยมืออาชีพท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง คือ ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั (Event Organizing Company for Incentive Travel: EIT) 

EIT เป็นผูส้ร้างอุปสงคก์ารท่องเท่ียวในเชิงการรับรู้หรือสามารถมองเห็นไดจ้ากจินตนาการ
ท่ีสร้างสรรค์ข้ึน (เสรี วงัส์ไพจิตร, 2552: 7) เพื่อให้ผูรั้บบริการเห็นในช่วงเร่ิมแรกก่อนว่า การ
ท่องเท่ียวท่ีจดัจะด าเนินการอย่างไร ประกอบดว้ยส่ิงใด ใช้งบประมาณเท่าไหร่ และผลท่ีออกมา
เป็นไปในทิศทางใด ดงันั้นบทบาทของ EIT คือ ด าเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ โดยตอ้งท าให้เกิดความรู้สึกถึงการมีประสบการณ์ร่วม มีความเขา้ใจตรงกนั และขอ้
ส าคญั คือ ส่ิงท่ีน าเสนอไปตอ้งปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรมตามท่ีได้เจรจาหรือตกลงไวไ้ด้จริง   
(หลายส่ิงครีเอชัน่, 2555) EIT จึงเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัมากในการเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรม
ท่องเท่ียวใหป้ระสบความส าเร็จ เป็นท่ีประทบัใจ และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี เพื่อมุ่งรักษาตลาดเดิมและ
ขยายตลาดเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูงไว ้(High Growth)  

จากการศึกษาพบวา่ โครงสร้างองคก์รของ EIT ประกอบดว้ยบุคลากรจ านวนไม่มาก แต่
บุคลากรท่ีปฏิบติังานตอ้งมีความสามารถสูงในดา้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์  ให้บริการท่ีสร้าง
ความแตกต่าง ต่ืนตาต่ืนใจ และสร้างสีสันในการท่องเท่ียว (สุณีย ์บริสุทธ์ิ, พรรณี พิมพโ์พธ์ิ และ
จนัทร์จิรา มา้ล าพอง, 2548: 43) ดงันั้น ในการด าเนินงานของ EIT จึงควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะไดรั้งสรรคกิ์จกรรมการท่องเท่ียวข้ึนมา
ท าใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจหรือสร้างแรงกระตุน้ให้มีความตอ้งการอยากกลบัมาเยือนอีกคร้ัง 
เพราะการบริการท่ีดีนบัเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและการกลบัมาใช้บริการซ ้ า โดย
การบริการท่ีดีย่อมเกิดจากสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ท่ีท  างานได้เต็มความสามารถในทุก
ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน  
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สมรรถนะ (Competency) ไดถู้กน ามาใช้ส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นตวัแปร
ส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การ เพราะสมรรถนะเป็นส่ิงท่ีเกิดจากคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมซ่ึง
เป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ และคุณลักษณะของบุคลากรเอง เม่ือน ามาผสานให้ตรงกับความ
ต้องการขององค์การจะท าให้มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขนั อีกทั้งช่วยสนับสนุนให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจตามท่ีก าหนดไว ้สมรรถนะยงัเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคลากรพฒันา
ตนเองใหมี้ความสามารถสูงข้ึน โดยไม่ไดไ้ปกระทบกบับุคคลรอบขา้ง สามารถสร้างคนเก่งและคน
ดีข้ึนมาไดต้ลอด อนัจะท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตามท่ีแผนพฒันาสังคมและ
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดมี้การมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีการ
เรียนรู้สู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง มีการสั่งสมทุนทางปัญญา เช่ือมโยงการคน้ควา้ วิจยั และพฒันาสู่
การเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบสัมมาอาชีพ พฒันาก าลังแรงงานให้มีความรู้และ
สมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

มีงานวิจยัและโครงการมากมายในประเทศไทยท่ีมุ่งศึกษาจากมิติของนกัท่องเท่ียวเป็นเสา
หลกั หรือเน้นการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวว่าท าอย่างไรให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ เช่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลท่ีได้รับจากผูเ้ขา้ร่วมงานการประชุมนานาชาติในประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
(2555) และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2556) ซ่ึงในต่างชาติ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ท่ีมี
รางวลัเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงคุณภาพมากมายเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ MICE กระนั้นก็
ยงัคงเนน้การพฒันาบุคลากรใหมี้ความเป็นมืออาชีพมากข้ึน โดยเฉพาะบุคลากรในธุรกิจการจดังาน
และกิจกรรม เช่น Professional Conference Organizers (PCO), Professional Exhibition Organizers 
(PEO) และ Destination Management Companies (DMC) เป็นตน้ (ส านกังานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2554: 34) แต่หากประเทศไทยยงัไม่ไดม้องถึงจุดเร่ิมตน้
ท่ีส าคญัจากการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าสูงสุดในทุกองคก์าร รวมถึง EIT ท่ี
เป็นผูด้  าเนินการจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เพื่อตอบสนองและน าพาไปในทิศทางท่ีประเทศ
ตอ้งการหรือคาดหวงัไว ้  

ดงันั้น เม่ือการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัเกิดการเจริญเติบโตและกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก EIT 
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนให้องคก์ารด าเนิน
กิจการไดอ้ยา่งราบร่ืนและเกิดความเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั เป็นสาเหตุใหค้วรมีการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์ห้มีสมรรถนะทั้งในปัจจุบนัและส่งผลสืบเน่ืองสู่อนาคต ซ่ึงย่อมสร้างผลลพัธ์ท่ีดีให้แก่
องคก์ารและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยวา่การแข่งขนัในวงการจดังานมหกรรมมีการต่ืนตวัอยา่งมากใน
ระดับโลก และเป็นท่ีประจกัษ์ดีว่าในเมืองหรือประเทศท่ีประสบความส าเร็จในวงการจดังาน
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มหกรรมนั้นได้มีการคดัสรรและมีวิธีท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีดีไวเ้พื่อเป็นกุญแจท่ีส าคญัในการท า
หนา้ท่ีเพื่อการท่องเท่ียวลกัษณะน้ี (Celuch and Davidson, 2008: 241) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นความส าคญัท่ีจะศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและ
สมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ตลอดจนความสัมพนัธ์ของสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและ
ประเทศชาติในโอกาสต่อไป 

 

1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 
 

1.2.1 สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมีอะไรบา้ง 

1.2.2 สมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมีอะไรบา้ง 

1.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมีอะไรบา้ง 

1.2.4 แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  

1.3.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event 
ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

1.3.4 เพื่อให้ได้แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกผลกำรวจัิย (Outputs) 
1) ทราบถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event 

ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
2) ทราบถึงสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 

Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
3) ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
4) ไดแ้นวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี

ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
 

1.4.2 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรน ำผลกำรวจัิยไปประยุกต์ใช้ (Outcomes) 
1) เพื่อให้ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั น า

ผลการวจิยัไปเป็นเคร่ืองมือสรรหาและคดัเลือกบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ทราบวา่ต าแหน่งนั้นตอ้งมี
ทกัษะ ความรู้ และคุณลกัษณะใด น ามาซ่ึงการไดท้รัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อ
การท างานให้เกิดประสิทธิผล อีกทั้งใช้ในการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ
อยา่งมีทิศทางและต่อเน่ือง ซ่ึงจะมีผลต่อความส าเร็จของงาน 

2) เพื่อให้ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั น าผลการวิจยัไปเป็นบรรทดัฐานส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร สร้างการตระหนกัรู้
และการพฒันาตนเอง เกิดเป็นมาตรฐานพฤติกรรมท่ีดีในการปฏิบติังาน รวมถึงสามารถน าไปเป็น
กรอบส าหรับการพฒันาผลงาน  

3) เพื่อให้ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัน า
ผลการวิจยัไปเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง เพื่อให้การท างานมีความ
สืบเน่ือง เกิดประสิทธิผล และสร้างความเสถียรให้องค์การ รวมถึงการรักษาบุคลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดี 

4) เพื่อให้ธุรกิจรับจดังาน Event เชิงธุรกิจและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดประเภท
อ่ืน เช่น การจดังานประชุม งานแสดงสินคา้ งานแสดงคอนเสิร์ต งานแข่งขนักีฬา งานมงคลสมรส 
เป็นตน้ ตลอดจนธุรกิจการท่องเท่ียวประเภทต่างๆ สามารถน าไปเป็นช่องทางในการพฒันาและ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัทรัพยากรมนุษยแ์ละบริบทในองคก์ารของตน 
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5) เพื่อใหห้น่วยงานของภาครัฐ องคก์ารต่างๆ และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัมหกรรมดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นต้น สามารถน าผลการวิจัยไป
ประกอบการเลือกธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีมีมาตรฐานในการจดังานแต่ละคร้ัง เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน
การส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั MICE เป็นเคร่ืองมือสร้างประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรมให้ดียิ่งข้ึน เป็นผลสู่การพฒันาและเติบโตของประเทศ
ต่อไป 

6) เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น สถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
สามารถน าไปบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวของ
ประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 

7) เพื่อน าผลการวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ใน
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั อ านวยประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้
สนใจได้ใช้ประกอบการศึกษางานวิชาการและเป็นกรอบแนวทางในการต่อยอดการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไป 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
ทรัพยำกรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงำน Event ที่ให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรำงวัล 

หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพและปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการอยูใ่นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให ้
บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงมีการติดต่อ ประสานงาน และบริการให้กบัผูรั้บบริการ
โดยตรง 

ธุรกิจรับจัดงำน Event ที่ให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรำงวัล (Event Organizing 
Company for Incentive Travel: EIT) หมายถึง ธุรกิจน าเท่ียว (Tour Operator) ธุรกิจตวัแทนการ
ท่องเท่ียว (Travel Agent) และผูป้ระกอบการรับจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Destination 
Management Company: DMC) ท่ีให้บริการในการจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) 
ใหก้บัทุกภาคส่วน 

สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกและลกัษณะท่ีอยูภ่ายในบุคคลของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับ
จดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลกัษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด 
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ความรู้สึก และการกระท า อนัส่งผลท าให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่ผลลพัธ์ของงาน
ท่ีประสบความส าเร็จ  

สมรรถนะด้ำนกำรตอบสนองต่อผู้รับบริกำร หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัในการมุ่งมัน่ 
เต็มใจ และพร้อมให้บริการอย่างทนัท่วงที โดยผูรั้บบริการสามารถรับบริการได้ง่ายและสะดวก 
(Lovelock, 1996; Zeithaml, Bitner and Gremler, 2009) 

สมรรถนะด้ำนกำรรู้จักและเข้ำใจผู้รับบริกำร หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวกบัความเอาใจใส่ 
ความสามารถดูแลและแกปั้ญหาของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ท่ีมีให้ผูรั้บบริการแต่ละรายซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนัได ้ (Lovelock, 
1996; Zeithaml, Bitner and Gremler, 2009) 

สมรรถนะด้ำนกำรให้ควำมมั่นใจต่อผู้รับบริกำร หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวกบัทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ การติดต่อส่ือสาร มารยาท จริยธรรม และการปฏิบติัตาม
มาตรฐานวิชาชีพของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลั ท่ีมีและแสดงออกในการให้บริการ (Lovelock, 1996; Zeithaml, Bitner and Gremler, 
2009) 

สมรรถนะด้ำนควำมเช่ือถือไว้วำงใจได้ หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมในการ
มอบบริการของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั เพื่อสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการตามสัญญาถูกตอ้ง ตรงวตัถุประสงค ์เป็นไปภายใน
เวลา และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมทุกคร้ัง (Lovelock, 1996; Zeithaml, Bitner and Gremler, 2009) 

สมรรถนะด้ำนควำมรู้ หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวกับหลักการ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
สาระส าคญัท่ีทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลัควรมีและสามารถน ามาเช่ือมโยงกนัออกมาเป็นองคค์วามรู้เฉพาะหรือความรู้ในเร่ืองต่างๆ 
ได ้(ราวดี ปฏิวติัวงศ,์ 2552) 

สมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวกับความคิด ความรู้สึก เจตคติ 
ทศันคติ แรงจูงใจ ความตอ้งการส่วนบุคคล ซ่ึงควรเป็นส่ิงท่ีติดตวัทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดั
งาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมา (ราวดี ปฏิวติัวงศ,์ 2552) 

สมรรถนะด้ำนทักษะ หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการลงมือปฏิบติัหรือ
แสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญหรือความช านาญ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งการให้ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจ
รับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ราวดี 
ปฏิวติัวงศ,์ 2552) 
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สมรรถนะด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร หมายถึง สมรรถนะท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพท่ีทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมี
พฤติกรรมท่ีปรากฏใหเ้ห็นหรือสัมผสัไดใ้นการใหบ้ริการท่ีจบัตอ้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม (Lovelock, 
1996; Zeithaml, Bitner and Gremler, 2009) 

สมรรถนะที่จ ำเป็นต้องมี หมายถึง สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัท่ีตอ้งประพฤติและควรเป็นลกัษณะนั้นในการ
ปฏิบติังาน และท าใหเ้กิดผลงานท่ีถึงหรือสูงกวา่เกณฑห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

สมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมายถึง สมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ท่ีก าลงัมี ก าลงัประพฤติ และปรากฏอยู่ ซ่ึง
แสดงออก เป็นปกติในการปฏิบติังาน  

Event ในงานวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการใชค้  าศพัทใ์นภาษาองักฤษโดยตรงตวั เพื่อกล่าวถึง การจดั
งานมหกรรม หรือการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว  
 

1.6 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

1.6.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ

ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ขอบเขตดา้นเน้ือหาไดท้  าการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อ เป็นรางว ัล 
ประกอบด้วย ด้านรู้ ด้านทกัษะ ด้านคุณลักษณะ อีกทั้งศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางว ัล 
ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนอง
ต่อผูรั้บบริการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ รวมถึง
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
 

1.6.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรทีศึ่กษำ    
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้น

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัท่ีเป็นคนไทย 
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1.6.3 ขอบเขตด้ำนสถำนทีศึ่กษำ 
ท าการศึกษาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ท่ีธุรกิจตั้งสถานประกอบการและจดทะเบียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 
1.6.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำทีศึ่กษำ   
ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลและประมวลผลเป็นระยะเวลา 8 เดือน 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

เร่ือง “แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้
เป็นแนวคิดและแนวทางในการศึกษาวจิยัในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงมหกรรมและการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ MICE 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัและธุรกิจรับจดังาน Event ด้านการ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีบริการ 
2.7 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงมหกรรม และการท่องเทีย่วเชิงธุรกจิ MICE  
 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงมหกรรม (Event Tourism)  
การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Event Tourism) มีความส าคญัในดา้นการส่งเสริมการเดินทาง

ท่องเท่ียวและมีบทบาทในการพฒันาเมือง การพฒันาชุมชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมดา้นวฒันธรรมท่ี
ช่วยย  ้าความส าคญัของอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของชาติ เช่น การจดัการท่องเท่ียวเชิงมหกรรมเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้มาเยือน หรือเพื่อสร้างรายได้ เป็นตน้ 
(Getz, 2005: 23) ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบัท่ี Jago and Shaw (1998: 28) ไดอ้ธิบายไว ้คือ เป็น
ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวและพฒันาการท่องเท่ียว มีระยะเวลาท่ีจ ากดั มีข้ึนคร้ังเดียวหรือ
เกิดข้ึนไม่บ่อยนัก เพิ่มความตระหนักและสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่ภูมิภาค เกิดประสบการณ์ทาง
สังคม และมีความเป็นปัจเจก โดดเด่น และแตกต่าง  
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จากลกัษณะเฉพาะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหก้ารท่องเท่ียวเชิงมหกรรมมีรูปแบบต่างๆ เกิดข้ึน
มากมาย แต่ทั้งน้ี Getz (2005) ได้จดัรูปแบบของงานมหกรรมทั้งท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
ทางตรงและทางออ้ม แบ่งออกเป็น 8 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเฉลิมฉลองดา้นวฒันธรรม (Cultural Celebrations) 
ไดแ้ก่ งานเทศกาลหรืองานพิธี (Festivals) งานแห่แหนร่ืนเริง (Carnivals) งานอนุสรณ์การร าลึก 
(Commemorations) และงานท่ีเก่ียวกบัศาสนา (Religious Events) 

2) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองและพิธีการของรัฐ (Political and State) ไดแ้ก่ 
งานการประชุมสุดยอด (Summits) งานวโรกาสส าคญัของราชวงศ ์(Royal Occasions) งานรณรงค์
ดา้นการเมือง (Political Events) และงานตอ้นรับบุคคลส าคญั (VIP Visits) 

3) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะและความบนัเทิง (Arts and Entertainment) ไดแ้ก่ 
งานทาง การแสดงดนตรี (Concerts) งานพิธีมอบรางวลั (Award Ceremonies) 

4) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้และธุรกิจ (Business and Trade) ไดแ้ก่ กิจกรรม
ทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายคน หรือหลายหน่วยงาน เช่น การประชุม (Meeting) การจดัการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) การอภิปรายทัว่ไปหรือการประชุมประจ าปี (Convention) การ
จดังานนิทรรศการ (Exhibition) การจดังานเก่ียวกบัสินคา้ส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวกบัสินคา้ส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (Consumer and Trade Shows) หรืองานตลาดนดั
และงานออกร้านทัว่ไป (Fairs, Markets)  

5) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและศาสตร์ต่างๆ (Education and Scientific) 
ไดแ้ก่ การประชุมในวาระทัว่ไป (Conference) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการวางแผนให้
ไดข้อ้เทจ็จริงและแกปั้ญหาใหก้บัองคก์รหรือสมาชิกขององคก์ร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาหรือวา่
ดว้ยเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนั (Seminar) อีกทั้งส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์การพยาบาล รวมถึงการประชุมกลุ่มยอ่ยในประเด็นการฝึก 
อบรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (Clinics) 

6) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการแข่งขนักีฬา (Sport Competition) ไดแ้ก่ การ
แข่งขนักีฬาสมคัรเล่น (Amateur) หรือการแข่งขนักีฬาอาชีพ (Professional) ซ่ึงหมายความรวมถึงผู ้
มาชมการแข่งขัน (Spectators) และผู ้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน (Participants) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ก าลงัคนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้มาสนบัสนุนการจดังาน 

7) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนันทนาการ (Recreational) ได้แก่ กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักีฬาหรือการละเล่น ท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอ่นคลายความตึงเครียด 
(Sport or Games for Fun) 
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8) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมส่วนบุคคล (Private Events) ไดแ้ก่ การจดังาน
มงคลสมรส (Weddings) ซ่ึงหลายกรณีการจดังานจะน ามาเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มสีสัน
หรือความแปลกใหม่ เช่น งานววิาห์ใตส้มุทร ท่ีเกาะกระดาน จงัหวดัตรัง เป็นตน้ รวมถึงการจดังาน
เล้ียงสังสรรค์ (Parties) เพื่อความสนุกสนานเป็นกนัเองระหว่างกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
หรือการจดังานพบปะสังสรรคท์างสังคมของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวดองกนั (Social)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ภาพที ่2.1 การจ าแนกรูปแบบของ Event Tourism  
แหล่งทีม่า: Getz, 2005. 

 
ทั้งน้ี Van der Wagen (2005: 8-11) ไดจ้ดักลุ่มรูปแบบของการจดังานมหกรรมออกเป็น 7 

กลุ่มใหญ่ คือ รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา (Sporting) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความบนัเทิง ศิลปะ 
เทศกาลและงานประเพณี (Entertainment, Arts and Cultural Festivals) รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคา้ การตลาด และการส่งเสริมการขาย (Commercial, Marketing and Promotional Events) 
รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และนิทรรศการ (MICE) รูปแบบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัครอบครัว (Family Events) และรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกุศล (Fundraising) และ
รูปแบบการจดักิจกรรมเบด็เตล็ดต่างๆ (Miscellaneous Events) 

จากรูปแบบของการจดังานมหกรรม ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ Van der Wagen (2005) ไดจ้ดั
กลุ่มรูปแบบไวใ้นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั Getz (2005) จะมีส่วนท่ีแตกต่างกนัในบางกลุ่มเท่านั้น  

กล่าวไดว้า่ การจดังานมหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว สามารถจ าแนกไดห้ลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลหรือตามวตัถุประสงค์ท่ีจดัข้ึน 
และมีมุมมองในมิติท่ีแตกต่างกนั  
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2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงธุรกจิ MICE  
MICE นบัวา่เป็นหน่ึงในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Event Tourism) ซ่ึงค าวา่ 

MICE เกิดจากการน าอกัษรตวัแรกในภาษาองักฤษของค าวา่ Meeting, Incentive, Convention และ 
Exhibition มาผสมกนั โดยแต่ละค ามีความหมาย (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557: 4-7) ดงัน้ี 

Meeting หมายถึง การประชุมของกลุ่มบุคคล หรือองคก์รโดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจ
หรือวางแผนล่วงหนา้ไวแ้ลว้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) ประชุมกลุ่ม สมาคม เป็นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลของกลุ่มคนในอาชีพ
เดียวกนัหรือใกลเ้คียง โดยทัว่ไปจะมีการจดัสัมมนากลุ่มย่อยและการจดันิทรรศการขนาดเล็กดว้ย 
ใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 1 ปี 

2) ประชุมกลุ่ม บริษัทเอกชน เป็นการประชุมกลุ่มของบุคคลท่ีมาจากองค์กร
เดียวกนั หรือเครือข่ายเดียวกนั ซ่ึงอาจมาจากประเทศภูมิภาคเดียวกนั หรือหลายๆ ประเทศทัว่โลก 
โดยใชเ้วลาเตรียมงานนอ้ยกวา่การประชุมสมาคมและมีขนาดงานเล็กกวา่ 

3) ประชุมกลุ่มองค์กรรัฐบาล เป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลหรือผูแ้ทนจาก
หน่วยงานราชการ ซ่ึงมาจากหลายๆหน่วยงานทัว่โลก 

Incentive หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงเป็นการจดัน าเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแก่
พนกังานหรือบุคคลท่ีสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้โดยบริษทัผูใ้ห้รางวลัจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว  

สาเหตุท่ีการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัถูกน ามารวมใน MICE นั้น ชมพูนุช จิตติถาวร (2555: 
1-24) กล่าวไวว้่า เพราะมีลกัษณะร่วมท่ีคลา้ยคลึงกบัการจดัประชุมและการจดังานนิทรรศการใน   
3 ดา้น คือ ดา้นการสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ ดา้นรูปแบบของการจดัการท่ีจะตอ้งมีการวางแผน
ล่วงหนา้ และดา้นการจดัการโดยองคก์ร (Corporate)  

Convention หมายถึง การประชุมของกลุ่มบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกนั หรือสมาคมวิชาชีพ
เดียวกนั เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น โดยมีผูเ้ขา้ประชุมระหว่าง 300-15,000 คน ซ่ึง
เฉล่ียแลว้ประมาณ 850 คน ใช้เวลาการเตรียมการไม่น้อยกว่า 2 ปี และส่วนใหญ่เป็นการจดัโดย
สมาคมระดบันานาชาติ ซ่ึงรูปแบบจดัแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

1) การจดัการประชุมหมุนเวียนตามประเทศสมาชิก โดยมาใช้วิธีการเวียนตาม
ตวัอกัษรและตามภูมิภาค 

2) การประมูลเพื่อเป็นประเทศเจา้ภาพในการจดังาน ประเทศสมาชิกตอ้งการเป็น
เจา้ภาพจะส่งตวัแทนของสมาคมเขา้ร่วมประมูล ซ่ึงในกรณีจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและการ
สนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายสูงและระยะเวลาเตรียมงานนาน 
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Exhibition หมายถึง งานแสดงสินคา้ หรือบริการเพื่อขายให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง
เปิดใหผู้เ้ขา้ชมทัว่ไปไดเ้ขา้ร่วมงานดว้ย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) Trade Show เป็นการแสดงสินคา้ส าหรับผูป้ระกอบการ 
2) Consumer Show เป็นการแสดงสินคา้ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป 

โดย MICE ทั้ง 4 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ทั้งวตัถุประสงคข์องการจดังานและ
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงาน แต่ทั้งน้ีก็มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงถึงกนัดว้ย และนบัเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถท า
รายไดใ้หก้บัการท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นจ านวนมาก และยงักระจายรายไดท่ี้เกิดข้ึนไปยงัธุรกิจ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ตลอดจนส่งผลต่อกิจการท่ีต่อเน่ือง เช่น ธุรกิจรับจดังาน ธุรกิจการขนส่ง 
เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่มคนใน
อาชีพเดียวกนั ท าให้บุคลากรของประเทศไทยไดรั้บการพฒันาอีกดว้ย (ชมพูนุช จิตติถาวร, 2555: 
1-5) 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและธุรกิจรับจัดงาน Event ด้านการ
ท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

 
2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

1) ความหมายของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
SITE (Society of Incentive Travel Executive) ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวเพื่อ

เป็นรางวลัวา่ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัคือเคร่ืองมือหน่ึงในการบริหารท่ีใชก้นัทัว่ไปในองคก์าร
ต่างๆ ทัว่โลก โดยใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์การท่องเท่ียวชั้นเลิศท่ีจดัให้แก่บุคคลากร เป็นกล
ไกลในการจูงใจ และ/หรือการแสดงความช่ืนชมการปฏิบติังานท่ีมีผลงานในระดับสูงข้ึนของ
บุคลากร (Resource Manual, 2001: 6 อา้งถึงใน ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ และสุเมธ สุทศัน์ ณ อยุธยา, 
2546: 29)  

นอกจากน้ี ราณี อิสิชัยกุล (2555) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั หมายถึง การ
ท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึนเพื่อให้รางวลัแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานไดผ้ลงานดีเด่น นบัเป็นเคร่ืองมือทางการ
บริหารโดยใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ท่องเท่ียวชั้นเลิศท่ีจดัใหแ้ก่บุคลากร เพื่อจูงใจส าหรับการ
ท ายอดขายหรือผลการปฏิบติังานในระดบัสูงตามท่ีบริษทัตั้งไว ้ 

กล่าวไดว้า่ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีองคก์รจดัให้แก่พนกังาน 
เพื่อใหร้างวลัหรือตอบแทนผลการท างานซ่ึงตรงกบัเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งเป้าไว ้ 
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2) รูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
โดยทัว่ไปการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลกั (Howell, 

1993: 310 อา้งถึงใน ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ และสุเมธ สุทศัน์ ณ อยธุยา, 2546) คือ 
(1) การท่องเท่ียวเฉพาะเพื่อการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง หมายถึง โปรแกรมการ

ท่องเท่ียวท่ีมีเฉพาะรายการเพื่อการพกัผอ่น ความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น โดยไม่มีการประชุม
เชิงธุรกิจ หรือไม่มีประเด็นเก่ียวกบังานเขา้มาเก่ียวขอ้ง ลกัษณะการท่องเท่ียวรูปแบบน้ีเน้นความ
หรูหรา ความพิเศษรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการท าใหบุ้คลากรรู้สึกถึงความเป็นคนส าคญั การท่องเท่ียว
แบบน้ีมีประมาณ 1 ใน 3 ของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัทั้งหมดท่ีหน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน 

(2) การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นและธุรกิจ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั
ท่ีจดัข้ึนเพื่อให้บุคลากรได้พกัผ่อนและได้รับประโยชน์เชิงธุรกิจไปพร้อมกนั โดยจะมีรายการ
ประชุมแทรกอยู่ในการท่องเท่ียว อาจเป็นการประชุมเพื่อแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่หรือเทคนิคการ
ท างานใหม่ๆ อยา่งไรก็ตามยงัคงเนน้ความเพลิดเพลินมากกวา่งานหรือวชิาการ รายการท่ีจดัให้ยงัคง
ให้ความส าคญัแก่การพกัอย่างหรูหราในสัดส่วนท่ีมากกว่ารายการด้านงาน มีจุดมุ่งหมายปลาย
ทางการเดินทางโดยจะตอ้งเลือกจุดหมายท่ีดึงดูดความสนใจของบุคลากรมากท่ีสุด การท่องเท่ียว
แบบน้ีมีประมาณ 2 ใน 3 ของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัทั้งหมดท่ีหน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน 

3) ลกัษณะส าคญัของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี (Davidson, 

1997: 72; ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ และสุเมธ สุทศัน์ ณ อยธุยา, 2546: 30) 
(1) การท่องเท่ียวท่ีเนน้เฉพาะส่ิงท่ีดีท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะเป็นการจดัรางวลัส าหรับ

ผูท่ี้มีผลงานดีเด่น ซ่ึงท าใหเ้ป็นการสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บส่ิงดีท่ีสุดท่ีองคก์รสามารถจดัหาให้ได ้
ไม่วา่จะเป็นท่ีพกั อาหาร การเดินทาง การตอ้นรับ รายการบนัเทิง รวมทั้งรายการเชิงวชิาการ 

(2) การท่องเท่ียวท่ีเน้นการสร้างความประทบัใจ รายการตามโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวลกัษณะน้ีเป็นโปรแกรมท่ีเนน้สร้างความประทบัใจแก่ผูท้่องเท่ียว ให้ผูเ้ดินทางเกิดความ
ประทบัใจกบัทุกกิจกรรมตลอดการเดินทาง ความประทบัใจน าไปสู่ความทรงจ า ความรู้สึกท่ีดี และ
ความผกูพนักบัองคก์ร ซ่ึงยอ่มส่งผลทางบวกต่อการธ ารงรักษาบุคลากรและต่อการสร้างผลงานของ
บุคลากรต่อไป นอกจากนั้นความประทบัใจยงัน าไปสู่การบอกต่อหรือการส่ือสารต่อไปยงับุคคล
อ่ืนๆ ในองคก์รซ่ึงอาจส่งผลใหบุ้คลากรเหล่านั้นเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะสร้างผลงานใหม้ากข้ึน 

(3) การท่องเท่ียวท่ีให้สิทธ์การน าผูติ้ดตามไปด้วยได้ การท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลัเน้นการท าให้ผูท้่องเท่ียวเกิดความพอใจสูงสุด ฉะนั้นจึงได้ก าหนดให้บุคลท่ีได้รับรางวลั
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สามารถน าผูติ้ดตามร่วมเดินทางไปดว้ยได ้โดยอาจมีสิทธ์ิน าคู่สมรส หรือลูกคา้ไปท่องเท่ียวดว้ย 
ผูติ้ดตามยอ่มไดสิ้ทธ์ิการดูแลอยา่งดีท่ีสุดเช่นกนั 

(4) การท่องเท่ียวท่ีองค์กรรับภาระค่าใช้จ่าย การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัต่าง
กบัการเดินทางธุรกิจตรงท่ีองคก์รไม่ไดจ่้ายค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางและค่าท่ีพกัให้บุคลากร แต่องคก์รจะ
รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด ตลอดช่วงการเดินทางท่ีก าหนด โดยบางหน่วยงานอาจมีการ
จ่ายเงินส าหรับใหผู้เ้ดินทางใชจ่้ายส่วนตวัตามความพอใจ (Pocket Money) ขณะท่ีบางหน่วยงานไม่
จ่ายเงินส่วนน้ี แต่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มให้ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมหรือค่าอาหารเพิ่มเติม
จากท่ีมีในรายการ 

(5) การท่องเท่ียวท่ีผูเ้ดินทางเป็นผูท่ี้ผา่นการคดัสรรในเชิงธุรกิจแลว้ ผูท่ี้มีสิทธ์ิ
ในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั คือ ผูท่ี้ผ่านการคดัสรรจากองค์กรแล้วว่ามีคุณสมบติั
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด หรือผ่านเกณฑ์ท่ีองค์กรก าหนดข้ึนแน่นอนล่วงหน้า โดยเป็นเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกับผลการด าเนินงานขององค์กร กล่าวได้ว่า เป็นผูท่ี้ชนะการแข่งขัน หรือคือผูท่ี้มี
ความสามารถท่ีสุด (Top of the Cream) เท่านั้น 

(6) การท่องเท่ียวท่ีผูเ้ดินทางมกัมีการศึกษา อยูใ่นวงการธุรกิจ มีความคาดหวงั
สูง และมีความสามารถในการจบัจ่ายซ้ือสินคา้สูง 
 

2.2.2 ธุรกิจรับจัดงาน Event ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Event Organization 
Company for Incentive Travel: EIT) 

ธุรกิจรับจดังาน Event ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Event Organization Company for 
Incentive Travel) หรือ EIT เป็นองค์การหรือบริษทัผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงในประเทศไทย EIT ประกอบดว้ย 

บริษทัจดัน าเท่ียว (Tour Operator) หมายถึง ธุรกิจเก่ียวกบัการจดัน าเท่ียว การให้บริการ 
หรือการอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทาง ท่ีพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม ทศันาจร หรือการ
บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่นกัท่องเท่ียวหรือผูม้ารับบริการ (ราณี อิสิชยักุล, 2554: 1-5) ซ่ึงธุรกิจน า
เท่ียวมีบทบาทเปรียบเสมือนเป็น “ตวักลาง” ระหว่างผูผ้ลิตบริการ (Supplier) กับลูกค้าหรือ
นกัท่องเท่ียว โดยน าส่วนประกอบจากผูผ้ลิตมาประกอบรวมเป็นรายการน าเท่ียวแบบเหมารวมและ
น าไปจ าหน่ายต่อนกัท่องเท่ียว โดยการขายตรงหรือขายผา่นตวัแทนทางการท่องเท่ียว 

บริษทัตวัแทนการท่องเท่ียว (Travel Agent) หมายถึง บริษทัตวัแทนท่องเท่ียว (Travel 
Agent) หรือผูข้ายปลีก (Retailer) เป็นองคก์รธุรกิจท่ีน ารายการน าเท่ียวท่ีผลิตโดยบริษทัน าเท่ียวมา
ขายโดยรับค่านายหนา้เป็นค่าตอบแทน ในบางกรณีอาจจะไม่มีค่าตอบแทน แต่เป็นการขายรายการ
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น าเท่ียวให้ในราคาต ่าพิเศษท่ีบริษทัตวัแทนท่องเท่ียวสามารถน าไปขายโดยบวกราคาเพิ่ม (Mark 
Up) ไดต้ามความเหมาะสม 

ผูป้ระกอบการรับจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Destination Management Company: 
DMC) หมายถึง บริษทัให้บริการทอ้งถ่ินท่ีท าหนา้ท่ีในการให้ค  าปรึกษา จดัรายการการประชุมและ
การท่องเท่ียว รวมถึงการจดัการด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เป็นผูท่ี้มี
ความรู้พื้นฐานอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัเมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการตลาดการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั  

1) โครงสร้างของ EIT 
โครงสร้างของ EIT เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสายการบงัคบับญัชาและขอบข่ายความ

รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายท่ีชัดเจน ท าให้การด า เนินงานและการบริหารงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ (ราณี อิสิชยักุล, 2554: 1-21) โดยโครงสร้างของ EIT แสดงดงัภาพท่ี 2.2  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2 โครงสร้างของ EIT 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก ราณี อิสิชยักุล, 2554: 1-21. 
  

จากภาพท่ี 2.2 ขา้งตน้ สามารถอธิบายถึงแต่ละฝ่าย ดงัน้ี 
(1) ผูจ้ดัการ (Manager) มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานทัว่ไปและมีอ านาจสูงสูดใน

บริษทั 
(2) ฝ่ายปฏิบติัการน าเท่ียว (Operations) มีหนา้ท่ีติดต่อจดัหายานพาหนะต่างๆ 

ส าหรับการเดินทางของนกัท่องเท่ียวและจดัหามคัคุเทศก์ และด าเนินการจดัท าโปรแกรมน าเท่ียว
ตามรายการต่างๆ ใหค้รบ ดว้ยความราบร่ืนและลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

(3) ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing) มีหน้าท่ีศึกษาขอ้มูลทาง
การตลาด จดัท าแผนการตลาด รวมทั้งขายรายการน าเท่ียว 

ฝ่ายปฏิบติัการน าเท่ียว 
(Tour Operations) 

ผูจ้ดัการ (Manager) 

ฝ่ายขายและการตลาด 
(Sale & Marketing) 

ฝ่ายรับจอง 
(Reservation) 

ฝ่ายการเงินและบญัชี 
(Finance & Accounting) 
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(4) ฝ่ายรับจอง (Reservation) มีหนา้ท่ีรับจองจากลูกคา้ 
(5) ฝ่ายการเงินและบญัชี (Finance and Accounting) มีหนา้ท่ีจดัการดา้นบญัชี 

รายรับรายจ่าย และรายงานสถานะการเงินของบริษทั 
แต่ทั้ งน้ีมีเพียงฝ่ายการเงินและบัญชีเท่านั้ น ท่ีไม่ได้มีการติดต่อ เก่ียวข้องกับ

ผูรั้บบริการหรือนกัท่องเท่ียวแต่อยา่งใด  
2) บริการของ EIT  
EIT ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จะจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวตาม

ความตอ้งการของผูรั้บบริการแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์การ ภายใตง้บประมาณท่ีก าหนด โดย
โปรแกรมท่ีจดัจะตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ ก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีผูเ้ดินทางประทบัใจ และควร
เป็นโปรแกรมท่ีผูรั้บบริการไม่สามารถจดัเองได ้โดยทัว่ไปจะมีบริการจดัให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการ
จดั การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และการจดัการดา้นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัน าเท่ียว การส ารองห้องพกั การจดังานเล้ียงหรือ Theme Party เป็นตน้ (ราณี 
อิสิชยักุล, 2555: 5-37)  

ทั้งน้ี สุณีย ์บริสุทธ์ิ, พรรณี พิมพโ์พธ์ิ และจนัทร์จิรา มา้ล าพอง (2548: 43) ไดอ้ธิบาย
ถึงบริการของ EIT วา่เป็นการให้บริการกิจกรรมท่ีสร้างความแตกต่าง ต่ืนตาต่ืนใจ และสร้างสีสัน
ในการจดังาน โดยมีการให้ค  าแนะน าการจดังานแก่ลูกคา้ สร้างตวัอยา่งจ าลองและน าเสนอรูปแบบ
งานดว้ยส่ือ Multi Media ใหลู้กคา้เห็นไดด้ว้ยตา อีกทั้งจดังานเล้ียง Theme Party ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
และก ากบัดูแล ควบคุมการจดังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นอกจากน้ีตอ้งบริหารจดัการเก่ียวกบั
การจดังาน ไดแ้ก่ การเตรียมขอ้เสนอโครงการ (Proposal) ให้แก่ผูจ้า้งงาน ตลอดจนบางคร้ังตอ้งท า
การตลาดเพื่อดึงคนเขา้ร่วมงาน 

3) คุณสมบติัของ EIT ท่ีดี 
คุณสมบติัของ EIT ท่ีดี สุณีย ์บริสุทธ์ิ, พรรณี พิมพโ์พธ์ิ และจนัทร์จิรา มา้ล าพอง 

(2548) ได้กล่าวไวว้่า ตอ้งเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อยู่ตลอด เป็นนกัแกปั้ญหา 
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเต็มก าลงัความสามารถ เป็นนกัเขียนท่ีสามารถน าเสนอส่ิงท่ี
มองไม่เห็นใหแ้ก่ลูกคา้เขา้ใจได ้มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในขั้นดี เพื่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีเป็นชาว
ต่างประเทศได ้เป็นนกัวางแผน เขา้ใจงาน และวางแผนงานตั้งแต่ตน้จนจบอยา่งละเอียดรอบคอบ 
เป็นนักการตลาดท่ีสามารถดึงคนเข้าร่วมงานได้ และควบคุมด้านการเงิน การใช้จ่ายให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมอบส่ิงท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 
องค์การจะสามารถธ ารงอยู่ต่อไปได้อย่างย ัง่ยืน ปัจจัยไม่ใช่เพียงมีเงินลงทุนท่ีมาก มี

เทคโนโลยท่ีีดี  มีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั แต่ปัจจยัท่ีส าคญัก็คือ การมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสามารถ
และมีศกัยภาพในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2553ก: 17) ดังท่ี 
Davenport (1999: บทน า) และ สุรชยั พรหมพนัธ์ุ (2554: 142) กล่าววา่ คนเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญั
ท่ีสุดของหน่วยงาน ซ่ึงการท่ีกิจกรรมต่างๆ หรืองานในองค์การ จะบรรลุตามเป้าหมายจนน าไปสู่
ความส าเร็จ ส่ิงท่ีนบัเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือน คือ “คนหรือมนุษย”์  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) จึงเป็นกระบวนหน่ึงท่ีส าคญั
ท่ีท าให้คนในองค์การมีการเรียนรู้และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุ
เป้าหมายตามแนวงานหรือภารกิจขององคก์ารนัน่เอง (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2553ก: 17) 

 
2.3.1 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวคิดของการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 เม่ือ Leonard Nadlerได้

กล่าวถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นท่ีประชุมสมาพนัธ์การฝึกอบรมและพฒันาแห่งสหรัฐอเมริกา 
(American Society for Training and Development: ASTD) และในปี ค.ศ. 1970 Leonard Nadler 
ไดมี้การก าหนดความหมายของค าวา่การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นทางการข้ึน โดยนิยามไว้
ว่า หมายถึง อนุกรมของกิจกรรมต่างๆ ท่ีถูกออกแบบและจดัระบบ เพื่อน าไปปฏิบติัในเวลาท่ี
ก าหนด เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของมนุษย ์(L. Nadler and Z. Nadler, 1987: 13) 

ซ่ึงแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด้รับความสนใจและเป็นหัวขอ้ในการศึกษาวิจยั       
กันอย่างกวา้งขวางจากนักวิชาการอีกเป็นจ านวนมาก อีกทั้ งได้ให้ความหมายของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยไ์วท้ั้งในระดบับุคคลและในระดบัองคก์าร อาทิ Smith (อา้งถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทย
พนัธ์ุ, 2553ก: 18) กล่าวว่า เป็นกระบวนการในการก าหนดวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์าร เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและผลผลิตต่างๆ ของพนกังานอยา่งเป็นระบบข้ึน 
โดยผ่านกระบวนการของการฝึกอบรม การศึกษา และการพฒันา อนัน าไปสู่เป้าหมายท่ีมีต่อ
องคก์ารและตวัพนกังานเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ความหมายของ Kossek and Block (อา้งถึงใน 
สุจิตรา ธนานนัท์, 2555: 22) ท่ีกล่าวว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้และการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล ทีม และองค์การ เพื่อเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร  
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ยงัมีนกัวชิาการซ่ึงเป็นท่ียอมรับระดบัสากลไดใ้หค้วามหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดย
กล่าวว่า เป็นกระบวนการท่ีเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ การเพิ่มผลงาน และการเปล่ียนแปลงของมนุษย ์
โดยผ่านกิจกรรม การบูรณาการความคิด และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังาน
และความกา้วหนา้ขององคก์าร (Chalofsky, Marsick and Watkins อา้งถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 
2553ก: 18-19; Gilley, Eggland and Maycunich อา้งถึงใน ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี, 2556: 9) ทั้งน้ี 
McLean อา้งถึงใน ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี, 2556: 10) ไดใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งครอบคลุมและชดัเจน
วา่ คือ กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีจดัให้มีข้ึนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงจะก่อให้เกิด
การพฒันา ความรู้ในงานประสบการณ์ ผลิตภาพ และความพึงพอใจ ทั้ งในระดับบุคคล กลุ่ม 
องคก์าร ชุมชน ประเทศชาติ และสูงสุดเพื่อมวลมนุษยชาติ  

นกัวชิาการของประเทศไทยไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาทรัพยากรไวเ้ช่นเดียวกนั โดย  
มลัลี เวชชาชีวะ (2534 อา้งถึงใน นงนุช วงษสุ์วรรณ, 2552: 176)) กล่าววา่ เป็นการวางแผนล่วงหนา้
เก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมในหน้าท่ีของตน จนเกิดผลดีแก่องคก์ารมาก
ท่ีสุด ใกลเ้คียงกบัการให้ความหมายของ จิระ หงส์ลดารมภ์ (2535 อา้งถึงใน นงนุช วงษ์สุวรรณ, 
2552: 176) ท่ีไดก้ล่าววา่ เป็นการปรับปรุงคุณภาพ ทกัษะ การจา้งงาน โดยเน้นความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

จากความหมายท่ีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หไ้ว ้อาจกล่าวไดว้า่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการวางแผนหรือกิจกรรมใดๆ เพื่อแกไ้ขและเพิ่มพูนศกัยภาพท่ีมีอยูท่ ั้งในระดบัปัจเจก
บุคคล ตลอดจนถึงระดบัสากล ไปสู่คุณภาพท่ีดีข้ึน โดยผา่นระบบการพฒันาความรู้ ประสบการณ์ 
ความพึงพอใจ และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.3.2 วตัถุประสงค์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554: 1-9) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคไ์ว ้

ดงัน้ี 
1) เพื่อช่วยให้บุคลากรใชค้วามรู้ ทกัษะ ความสามารถปฏิบติังานของตนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) เพื่อช่วยองคก์ารด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3) เพื่อช่วยคดัสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝ่หาผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดบัสูงเขา้มาปฏิบติังาน 
4) เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
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5) เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าให้ปฏิบัติงานในระดับท่ีพึง
ปรารถนาขององคก์าร 

 
2.3.3 ระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นระบบท่ีเรียกว่า HRD as a System ซ่ึงประกอบดว้ย

ส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน ตามท่ี พรชยั เจดามาน (2556) ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
1) ปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ แนวคิด และพฤติกรรม   

เป็นตน้ 
2) กระบวนการแปรสภาพ (Process) ไดแ้ก่ การศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันา 

เป็นตน้ 
3) ปัจจัยน าออก (Output) ได้แก่ การพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ 

ความคิด และพฤติกรรมหรือหมายรวมถึงสมรรถนะ 
โดยเป็นไปแนวทางเดียวกนักบั อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ (2553ก: 19) ท่ีไดน้ าแนวคิดของทฤษฎี

ระบบเปิด (Open System) ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลลพัธ์ 
(Output/Outcomes) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มาใช้อธิบายระบบของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท่ี์เกิดจากองคป์ระกอบของค าสองค าท่ีมารวมกนั ไดแ้ก่ การพฒันา (Development) 
และทรัพยากรมนุษย ์(Human) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.3 ระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2553ก: 19. 
 

จากภาพท่ี 2.3 ฉฐัชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ (2555: 62) อธิบายว่า การพฒันาบุคลากรจะ
ส าเร็จไดจ้  าเป็นตอ้งมีปัจจยัน าเขา้ท่ีดีพอ รวมถึงตอ้งมีกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีดีพอ จึงจะท าให้

กระบวนการ (Process) 
เคร่ืองมือ (Interventions)    
ท่ีใชใ้นการพฒันาคน 

ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
“คน” เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั

และมีมูลค่า 

ผลลพัธ์ (Output/Outcomes) 
ผลส าเร็จของเคร่ืองมือท่ีใช้

และประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนของ
พนกังาน 

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
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ไดบุ้คลากรท่ีพึงประสงค์ กรณีท่ีบุคลากรไม่เป็นไปตามท่ีพึงประสงคต์อ้งมีการตรวจสอบขอ้มูล
ยอ้นกลบัเพื่อปรับแกท่ี้กระบวนการและปัจจยัน าเขา้ต่อไป 

 
2.3.4 หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการน าสมรรถนะของแต่ละบุคคลมาใชใ้นการปฏิบติังาน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทศันคติท่ีดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์การ โดยหลกัการท่ีส าคญัในการพฒันา
ทรัพยากรจะตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีเรียกวา่ “KUSAB” ซ่ึงประกอบดว้ย (พรชยั เจดามาน, 2556) 

1) ความรู้ (Knowledge) การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีท าให้
การพฒันา เกิดความรู้ มีเน้ือหาสาระ และสามารถท่ีจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติังาน
ได ้

2) ความเขา้ใจ (Understanding) การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งครอบคลุมปัจจยั
ท่ีท าให ้มีความเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีไดรั้บจากการพฒันามีความจ าเป็นอยา่งไร สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไร 
กล่าวไดว้า่ นอกจากจะรู้ในเร่ืองนั้นๆ แลว้ จะตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

3) ทกัษะ (Skill) การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีจะท าให้เกิด
ทกัษะและความสามารถท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกหลกั ถูกวิธี และถูกตอ้ง จะเป็นการลดความ
สูญเสียและปัญหาต่างๆ ขององคก์าร เพื่อจะท าให้เกิดผลจากการปฏิบติังานท่ีดีและประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

4) ทศันคติ (Attitude) การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีจะท าให้
บุคลากรมีความเขา้ใจในองคก์าร หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน และการปฏิบติังานมากข้ึน กล่าวคือ เม่ือ
บุคลากรมีทศันคติท่ีดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และองค์การแลว้ จะท าให้ปัญหาต่างๆ ใน
องค์การลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ ระบบการท างาน การบริหารจดัการ 
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดจากการก าหนดนโยบายขององคก์ารต่างๆ ก็จะลดลงไปไดใ้นท่ีสุด 

5) พฤติกรรม (Behavior) การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีจะท า
ให้บุคลากรมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีเป็นไปตามความตอ้งการขององค์การ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมในการปฏิบติังาน และพฤติกรรมท่ีเกิดจากวฒันธรรม
องคก์าร เพื่อมีพฤติกรรมท่ีถูกท่ีควรและเหมาะสม  
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2.3.5 สาเหตุทีต้่องมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์สาเหตุหลายประการ ซ่ึง พรชยั เจดามาน (2556) ไดอ้ธิบายไว ้

ดงัน้ี 
1) เป็นนโยบายขององค์การ เน่ืองจากธุรกิจในปัจจุบนัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนให้องค์การด าเนินกิจการไดอ้ย่างราบร่ืน จึง
เป็นสาเหตุให้องค์การจะตอ้งมีการก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

2) มีการปรับเปล่ียนระบบงาน วิธีการปฏิบติังาน หรือการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบกิจการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความ
เขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 

3) เพื่อรองรับการขยายงานหรือสร้างงานใหม่ เม่ือการประกอบกิจการมีการ
เจริญเติบโตและกา้วหนา้ข้ึน อาจจะมีการขยายงานหรือสร้างงานใหม่ ดงันั้นเพื่อรองรับส่ิงต่างๆ ท่ี
จะเกิดข้ึน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์ารจะตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความพร้อม 

4) เพื่อลดการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน เน่ืองจากการปฏิบติังานจะตอ้งมี
การใช้วตัถุดิบ การใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ในการผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงอาจจะมีผลการท าให้
เกิดการสูญเสียในเร่ืองต่างๆ เกิดข้ึนได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังาน เวลาทรัพยสิ์น 
ตลอดจนชีวิตของบุคลากร จึงเป็นสาเหตุเป็นท่ีองค์การจะตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
ความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อลดการสูญเสีย 

5) เพื่อการแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบนัการประกอบธุรกิจมีการ
แข่งขนักนัมากยิ่งข้ึน จึงเป็นสาเหตุจ าเป็นท่ีองค์การจะตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้
บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะในการแข่งขนัให้ธุรกิจสามารถขบัเคล่ือนใน
สภาวการณ์ท่ีอยูใ่นยคุโลกาภิวฒัน์ได ้

6) เพื่อป้องกนัและลดปัญหาต่างๆ ในการประกอบธุรกิจยอ่มเกิดปัญหาข้ึนได ้เช่น 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน จากบุคลากร และจากการบริหาร เป็นตน้ เพื่อเป็นการป้องกนั
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ จึงเป็นสาเหตุจ าเป็นท่ีองค์การจะตอ้งมีการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์น เพื่อท่ีจะสามารถรับมือและแกไ้ขปัญหาได ้

7) เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ เน่ืองจากใน
องค์การธุรกิจ จะมีบุคลากรทุกเพศ ทุกวยัปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน ทุกคนต้องการท่ีจะมีความ
เจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีการงานของตน ตอ้งการโอกาสท่ีไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง
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ให้สูงข้ึน จึงเป็นสาเหตุท่ีจ  าเป็นท่ีองค์การจะต้องมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ข้ึน เพื่อเตรียม
บุคลากรใหพ้ร้อมท่ีจะปฏิบติังานในต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากสาเหตุทั้ง 7 ประการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ความส าคญัของปัญหาการวิจยัเร่ืองแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลั มีความสอดคลอ้งกบัสาเหตุท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนั เน่ืองจากในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลัเกิดการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง การท่ีจะให้ธุรกิจธ ารงอยูไ่ดจึ้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึง
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ี ถูกทิศทาง องค์การใดมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั น าพา
องคก์ารไปสู่ความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยย ัง่ยืน ทุกองคก์ารจึงตอ้งให้ความส าคญักบั
การพฒันาทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยูต่ลอดเวลา  

กล่าวได้ว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อทุกองค์การ เพื่อให้การ
ท างานประสบความส าเร็จ ซ่ึงการพฒันาท่ีส าคญั คือ การพฒันาใหมี้สมรรถนะท่ีเหมาะสม 
 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสมรรถนะ 
 

2.4.1 แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 
แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ (Competency) เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1972 จากความสงสัยของ 

McClelland ว่าท าไมพนักงานท่ีท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานท่ีแตกต่างกัน จึงได้
ท าการศึกษาวจิยัและพบวา่พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดีมีส่ิงหน่ึงเรียกวา่ Competency ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1973 McClelland ไดเ้ขียนบทความเร่ือง Testing for Competence Rather than Intelligence 
ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร American Psychologist ซ่ึงนบัว่าเป็นจุดก าเนิดและไดรั้บการกล่าวขานถึง
แนวคิดเร่ืองสมรรถนะท่ีอธิบายบุคลิกลกัษณะของคนเปรียบเสมือนภูเขาน ้ าแข็ง (The Iceberg 
Model) (McClelland, 1973) 

 
 
 
 
 
 
 



25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4 การแสดงสมรรถนะของบุคคลผา่นตวัแบบภูเขาน ้าแขง็ 
แหล่งทีม่า: กีรติ ยศยิง่ยง, 2549. 

 
ภูเขาน ้าแขง็เปรียบเสมือนคุณลกัษณะของคน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (กีรติ ยศยิ่งยง, 2549: 

4) คือ 
1) ส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน ้ าท่ีเป็นส่วนน้อย ประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) ท่ี

บุคคลมีในสาขาต่างๆ ท่ีเรียนรู้มา และส่วนของทกัษะ (Skill) ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ
พิเศษในดา้นต่างๆ ซ่ึงส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือน ้าน้ีสามารถสังเกตและวดัไดง่้าย 

2) ส่วนท่ีอยู่ใตน้ ้ า เป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากกวา่ สังเกตและวดัไดย้ากกวา่ ดว้ยเป็น
ส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ไดแ้ก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลกัษณ์
ของคนท่ีมีต่อตนเอง (Self Image) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Traits) และแรงจูงใจ (Motives)  

สมรรถนะจดัเป็นพื้นฐานในกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น          
การคดัเลือก การสรรหา การประเมิน การบริหารจดัการในเร่ืองของความกา้วหน้าหรือการพฒันา 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัพื้นฐานเดียวกนั โดยศกัยภาพและคุณลกัษณะของ
บุคคลท่ีเราต้องการสร้างและพฒันาในองค์กร ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กับเป้าหมายของผลการ
ด าเนินงาน วฒันธรรม วสิัยทศัน์ กลยทุธ์ขององคก์ร 

 
2.4.2 ความหมายของสมรรถนะ (Competency)  
จากการศึกษาพบว่า มีนกัวิชาการไดใ้ห้ค  านิยามและค าก าจดัความค าว่า “Competency”     

ท่ีแตกต่างกนั โดยไม่มีนิยามใดผิดหรือถูก แต่ข้ึนอยูก่บัการน าไปใชศึ้กษา การแปลตามความเขา้ใจ
และตามบริบทของงานในแต่ละบุคคลหรือแต่ละองคก์าร ซ่ึงอาจแปลวา่ ศกัยภาพ ขีดความสามารถ 
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หรือสมรรถนะ แต่ค าวา่ Competency ตามความหมายของพจนานุกรมของไทยไดใ้ห้ความหมายวา่ 
ความสามารถหรือสมรรถนะ ส่วนในภาษาองักฤษมีค าท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกนัอยู่หลายค า 
ไดแ้ก่ Capability, Ability, Proficiency, Skill Expertise, Fitness, Aptitude (รัชนีวรรณ วนิชยถ์นอม, 
2547: 1) ดงันั้น การก าหนดความหมายของสมรรถนะจึงมีการใหค้วามหมายไวห้ลายนยั 

ซ่ึง McClelland (อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547: 16) ได้ให้ค  าจ  ากดัความว่า 
สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในตวับุคคลซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนั
ใหบุ้คคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานในงานท่ีตนไดรั้บมอบหมายใหสู้งกวา่หรือเหนือกวา่เกณฑ์
หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการให้ความหมายมีความสอดคลอ้งกบั Klemp (อา้งถึงใน สุกญัญา 
รัศมีธรรมโชติ, 2547: 16) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยากรบุคคล ให้ความหมายของสมรรถนะวา่ บุคลิก
และลกัษณะท่ีอยูภ่ายในบุคคล ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิผลหรือผลการท างานท่ีเป็นเลิศ 

ในประเทศไทยได้น าเร่ืองสมรรถนะเข้ามาใช้ในหน่วยงาน องค์การ เป็นจ านวนมาก        
ซ่ึงส านกังาน ก.พ. ได้ก าหนดนิยามของสมรรถนะ คือ คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกว่า
ผูร่้วมงานอ่ืนๆ ในองคก์ร (ศิริรัตน์ พิริยธนาลยั และจุฑา เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2553: 69)  

การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได้ มกัจะต้องมีองค์ประกอบของทั้ง
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น สมรรถนะการบริการท่ีดี ซ่ึงอธิบาย
วา่สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการไดน้ั้น หากขาดองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้ในงาน 
หรือทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง และคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นคนใจเยน็ อดทน ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นแลว้ 
บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการท่ีดีดว้ยการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได ้ 

กล่าวได้ว่า สมรรถนะเป็นกลุ่มของความรู้ ทักษะ ท่ีจ  าเป็นในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและผลของการ
ปฏิบติังาน  
 

2.4.3 มุมมองของสมรรถนะ  
จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้การก าหนดสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 3 

มุมมอง ประกอบดว้ย KSA (ราวดี ปฏิวติัวงศ,์ 2552) ไดแ้ก่ 
ความรู้  (Knowledge: K) หมายถึง ขอ้มูลหรือส่ิงท่ีถูกสั่งสมมาจากการศึกษา ฝึกอบรม 

สัมมนา รวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ 
ทกัษะ  (Skills: S) หมายถึงส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้เกิดข้ึนโดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลา

เพื่อฝึกปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนั้นข้ึนมา ทกัษะจะแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
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1) ทกัษะดา้นการบริหาร/จดัการ (Management Skills) หมายถึง ทกัษะในการ
บริหารควบคุมงาน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิด และการจดัการในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2) ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน (Technical Skills) หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ท างานตามสายงานหรือกลุ่มงานท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นทกัษะท่ีตอ้งการของคนท่ีท างานในแต่ละ
กลุ่มงานจะแตกต่างกนั 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล  (Attributes: A) หมายถึง ความคิด ความรู้สึก เจตคติ ทศันคติ 
แรงจูงใจ ความตอ้งการส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีติดตวัมา 

 
2.4.4 ประเภทของสมรรถนะ 
สมรรถนะสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มๆ ไดห้ลายวิธี จากการศึกษาวิธีท่ีน่าจะเป็นประโยชน์

โดยรวม คือ การแยกสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2553ข:39-45) คือ 
1) สมรรถนะหลกั (Core Competency) เป็นสมรรถนะท่ีทุกคนในองค์การตอ้งมี

เพื่อท่ีจะท าให้องคก์ารสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จลุล่วงตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายแผนงาน 
และโครงการต่างๆ ขององคก์าร สมรรถนะหลกัน้ีจะผูกโยงเขา้กบัสมรรถนะหลกัขององค์การ ซ่ึง
องค์การแต่ละแห่งจะมีบุคลิกลกัษณะท่ีเป็นเสมือนแก่นหรือหลกัขององค์การ สมรรถนะหลกัของ
องคก์ารจะถ่ายทอดลงไปท่ีบุคลากร และกลายเป็นสมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์ารตอ้งมี 

2) สมรรถนะเฉพาะลกัษณะงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคล
ท่ีท างานในสายงานนั้นตอ้งมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลกั เช่น ฝ่ายกฎหมายตอ้งมีสมรรถนะดา้น
ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย และมีทกัษะในการตีความกฎหมาย เป็นตน้ 

 
2.5 แนวคดิและทฤษฎกีารบริการ 
 

ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการจดัเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีศกัยภาพและมีคุณค่ามากท่ีสุดต่อองคก์าร
ท่ีเก่ียวกบังานบริการ เพราะการบริการจ าเป็นตอ้งอาศยัคนเป็นหลกั เน่ืองจากผูรั้บบริการจะมา
พร้อมกบัความตอ้งการท่ีไม่มีขีดจ ากดั เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ  ดงันั้น
ส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของคนได้ดีท่ีสุดก็คือคนนัน่เอง (รวีวรรณ โปรย
รุ่งโรจน์, 2551: 45)  

ซ่ึงผูป้ฏิบติังานบริการเป็นผูใ้กล้ชิดกบัผูรั้บบริการมากท่ีสุดในกระบวนการบริการและ
สามารถสร้างความประทบัใจให้กบัผูรั้บบริการไดท้นัที จึงถือไดว้า่ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดั
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งาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เป็นผูป้ฏิบติังานให้บริการโดยตรง ดงันั้น
หากผูใ้ห้บริการไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาทกัษะการน าเสนอการบริการท่ีดี จะท าให้เกิดความรู้
และความเขา้ใจในบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ยอ่มก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ารได ้
(สุรีย์ เข็มทอง, 2554: 2-5) การบริการท่ีจะสร้างความพอใจและตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการไดดี้ยอ่มบอกไดด้ว้ยคุณภาพการบริการจากทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารเองท่ีแสดงออก
ผา่นพฤติกรรมและสมรรถนะท่ีตนมี 
 

2.5.1 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ 
ผูป้ฏิบติังานให้บริการท่ีดีจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ ซ่ึงจิตตินนัท์ นนัทไพบูลย ์(2551: 

87-89) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
1) ความเป็นคนท่ีรักในงานบริการ เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมีความเขา้ใจและ

ให้ความส าคญัต่อผูรั้บบริการ อีกทั้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือ นอกจากน้ีควรเป็นผูรู้้จกั
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

2) มีบุคลิกภาพและลกัษณะการแต่งการท่ีดูสะอาด เรียบร้อย รวมไปถึงอากปักิริยา
ท่ีแสดงออก เช่น การยิม้ การหวัเราะ เป็นตน้ ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ 

3) มีเทคนิคในการใหบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนทนาใหผู้รั้บบริการเกิดความ
ประทับใจด้วยการสร้างความเป็นกันเอง เน้นการฟังเป็นหลัก และทวนค าพูดเพื่อแสดงให้
ผูรั้บบริการทราบวา่ผูใ้หบ้ริการก าลงัตั้งใจฟัง 

4) มีความรู้ในงานท่ีให้บริการ รวมทั้ งตอบข้อซักถามจากผูรั้บบริการได้อย่าง
ถูกตอ้งและแม่นย  า อีกทั้งตอ้งขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

5) มีความชัง่สังเกต ผูท้  างานบริการจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะตวัในการเป็นคนช่าง
สังเกต เพราะหากรู้วา่บริการอยา่งไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของผูรั้บบริการก็จะพยายามน ามาสร้างสรรค์
เพื่อใหเ้กิดบริการท่ีดี เกิดความพอใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดย้ิง่ข้ึน 

6) มีความกระตือรือร้น เป็นการแสดงถึงความมีจิตใจในการให้ความช่วยเหลือ 
ห่วงใย จะท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 

7) มีกิริยาวาจาสุภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้
เกิดบุคลิกภาพท่ีดี ดงันั้น เพื่อใหผู้รั้บบริการมีความสบายใจท่ีจะติดต่อขอรับบริการ ผูใ้ห้บริการตอ้ง
ใชว้าจาท่ีสุภาพ 

8) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ผูใ้ห้บริการควรมีความคิดใหม่ ไม่ยึดติดกบัส่ิงท่ีเคย
ปฏิบติัอยู ่โดยไม่มีการปรับเปล่ียนวธีิการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
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9) ตอ้งสามารถควบคุมอารมณ์ได ้ดว้ยงานบริการเป็นงานท่ีให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ตอ้งพบปะผูค้นมากมายหลายชนชั้น ผูรั้บบริการมีลกัษณะแตกต่างกนั อาจจะมีการต าหนิ พูดจา
กา้วร้าว หรือแสดงกิริยาไม่ดีใส่ ผูใ้หบ้ริการตอ้งสามารถควบคุมสติอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

10) ตอ้งมีสติในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ผูใ้ห้บริการตอ้งสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และคิดหาวธีิในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ 

11) มีทศันคติต่องานบริการดี งานบริการเป็นการช่วยเหลือ ผูท้  างานบริการเป็น
ผูใ้ห ้จึงตอ้งมีความคิดและความรู้สึกต่องานบริการในทางท่ีชอบ และเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 

12) มีความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ตอ้งเห็นความส าคญัของผูรั้บบริการเพื่อให้
ผูใ้หบ้ริการมีความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการอยา่งดีท่ีสุด 

ซ่ึงคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานให้บริการท่ีดี สมิต สัชฌุกร (2554: 35-43) ได้กล่าวไวใ้น
แนวทางเดียวกนั โดยใชก้ารพิจารณาจากลกัษณะประจ าตวั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1) คุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังานให้บริการท่ีดี คือ มีจิตใจรักงานบริการ มีความรู้ใน
งานท่ีจะบริการ มีความรู้ในตัวสินค้าหรือบริการ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตน มีความ
รับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ มีทศันคติต่องานบริการดี มี
จิตใจมัน่คงไม่โลเล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความชัง่สังเกต มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ 
และมีความสามารถวเิคราะห์ปัญหา 

2) พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานให้บริการท่ีดี คือ อธัยาศยัดี มีมิตรไมตรี เอาใจใส่
สนใจงาน แต่งกายสุภาพและสะอาดเรียบร้อย กิริยามารยาทงดงาม วาจาสุภาพ น ้ าเสียงไพเราะ 
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ รับฟังและเตม็ใจแกไ้ขปัญหา กระตือรือร้น มีวนิยั และซ่ือสัตย ์

ทั้งน้ี รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551: 47) ได้ให้ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า ส่ิงท่ี
ผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการควรมี คือ ตอ้งมีบุคลิกภาพและมารยาทเหมาะสม มีศิลปะในการพูด มีมนุษย์
สัมพนัธ์ มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดีในเร่ืองวิธีการและเทคนิค
การบริการ หน่วยงานท่ีตนเองท างานอยู่ ผลิตภัณฑ์บริการของหน่วยงาน ความส าคัญและ
พฤติกรรมของผูรั้บบริการ การส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ มีเจตคติท่ีดีต่องานบริการ และมีใจรัก
งานบริการ โดยสรุปวา่ผูป้ฏิบติังานให้บริการควรมีความเก่ง 3 ดา้น คือ เก่งตน เก่งคน และเก่งงาน 
ซ่ึงความเก่ง 3 ดา้น จะครอบคลุมคุณสมบติัท่ีไดก้ล่าวไวทุ้กประการ 

จากคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการท่ีดี ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้นั้น สมชาติ กิจยรรยง 
(2556: 69-72) ไดเ้สนอแนวทางท่ีมีความใกลเ้คียง แต่แตกต่างตรงท่ีมีขอ้เพิ่มเติมท่ีเน้นการเก่งคิด
และเร่ืองเก่ียวกบัการใชชี้วิตในการท างาน ซ่ึงในภาพรวมไดก้ล่าวไวว้่า ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความเก่ง
ดว้ยกนั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เก่งงาน คือ มีความรอบรู้ มีความรับช านาญในงานท่ีท า มีความรับผิดชอบ
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สูง ท างานไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง มีวสิัยทศัน์ในการท างาน 2) เก่งคน คือ มีมนุษยสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ บุคคลรอบขา้งยอมรับหรือเช่ือมัน่ 3) เก่งคิด คือ มีความคิดในแง่
บวก มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความคิดท่ีจะเป็นตวัแทนผูบ้ริหารได ้และ 4) เก่งในการใชชี้วิต
การท างาน คือ มีเป้าหมายในการท างานบริการ เป็นกนัเองในการท างาน มีกฎเกณฑ์ มีเทคนิคใน
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามสนใจแก่คนท่ีติดต่อดว้ย  
 
ตารางที ่2.1 คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการท่ีดี 
 

คุณสมบัต ิ
จติตนิันท์ 

นันทไพบูลย์ 
(2551) 

รววีรรณ 
โปรยรุ่งโรจน์ 

(2551) 

สมติ 
สัชฌุกร 
(2555) 

สมชาต ิ
กจิบรรยง 

(2556) 
มีจิตใจรักงานบริการ    - 
การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย  -  - 
มีเทคนิคในการบริการ   -  
มีความรู้ในงานท่ีใหบ้ริการ     
มีความชัง่สงัเกต  -  - 
มีความกระตือรือร้น    - 
กิริยามารยาทงดงาม    - 
พดูจาสุภาพ    - 
มีความคิดสร้างสรรค ์  -   
สามารถควบคุมอารมณ์ได ้  -  - 
มีความสามารเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน  -  - 
มีทศันคติท่ีดีต่องานบริการ    - 
มีความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ     
มีความรับผิดชอบต่องาน - -   
มีมนุษยสมัพนัธ์ หรืออธัยาศยัไมตรี -    
มีวนิยั ซ่ือสตัย ์ - -  - 
ส่ือสารภาษาต่างประเทศได ้ -  - - 

 
กล่าวไดว้่า คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานให้บริการท่ีดี ตอ้งมีคุณลกัษณะและพฤติกรรมใน

การปฏิบติังานท่ีสะทอ้นถึงการใหบ้ริการท่ีมาจากความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และความพร้อม ทั้ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ท่ีจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  
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2.5.2 คุณภาพการบริการ 
คุณภาพการบริการมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ โดยแต่

ละกลุ่มลูกคา้ยอ่มจะมีความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงผูใ้ห้บริการรับจดังานการ
ท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Event Tourism) ตอ้งสามารถจดัท ารูปแบบงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป  ทั้งลูกคา้แบบมวลชน ลูกคา้กลุ่มเฉพาะ และกลุ่มผูค้า้เอง 
ทั้งน้ีเม่ือราคาและกลไกการส่งมอบบริการของผูใ้หบ้ริการมีความคลา้ยคลึงกนั ส่งผลให้ผูใ้ห้บริการ
มีการมุ่งเน้นและปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนั เกิดการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง และมีความย ัง่ยืนต่อธุรกิจของตน (Drummond and Anderson, 2004: 81) อีกทั้ง
คุณภาพบริการเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัและ
จะต้องพยายามให้มีระดับเหนือกว่าการท่องเท่ียวทัว่ไป ซ่ึงต้องครอบคลุมการบริการทุกด้าน                
(ราณี อิสิชยักุล, รชพร จนัทร์สวา่ง และชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2555: 4-31) 

โดยเคร่ืองมือท่ีนิยมน ามาใชเ้พื่อวดัคุณภาพบริการ คือ SERVQUAL ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
(Lovelock, 1996: 464-466; Zeithaml, Bitner and Gremler, 2009: 113-115; กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 
2557: 49) ไดแ้ก่ 

ดา้นท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง มีลกัษณะทางกายภาพท่ี
ปรากฏให้เห็นหรือสัมผสัได ้เพราะการให้บริการท่ีดีตอ้งจบัตอ้งได ้เป็นรูปธรรม เช่น คุณภาพของ
เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการ สถานท่ี เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
เป็นตน้ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจาก 
ผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงคุณภาพการ
ใหบ้ริการนั้นๆ ไดช้ดัเจนข้ึน  

ดา้นท่ี 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการมอบบริการ
เพื่อสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการตามท่ีตรงกับสัญญา บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะต้องมีความ
ถูกตอ้ง ตรงวตัถุประสงคข์องการบริการนั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุก
จุดของบริการ เพราะการใหบ้ริการท่ีดีตอ้งไวใ้จได ้มีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง และแม่นย  า ไม่วา่จะมา
ใชบ้ริการเม่ือไร ซ่ึงความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 

ดา้นท่ี 3 การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความมุ่งมัน่ ความเต็มใจ
ในการให้บริการ และพร้อมให้บริการเสมอ โดยผูใ้ห้บริการตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถรับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจาก
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การใช้บริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการให้บริการไปอย่างทัว่ถึง รวดเร็ว ซ่ึงการตอบสนองต่อ
ผูรั้บบริการไดน้ี้แสดงถึงการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดา้นท่ี 4 การให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ (Assurance) หมายถึง การสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และ
จริยธรรมในการให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการด้วยกริยามารยาทท่ีดี มี
ความสุภาพ รวมถึงใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บ
บริการท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ีอาจจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานของวชิาชีพหรือมาตรฐานของการบริการ
ท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์ารของตนท่ีปฏิบติัอยู ่

ดา้นท่ี 5 การรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใย และ
สนใจผูรั้บบริการอย่างตั้ งอกตั้งใจตามความต้องการท่ีแตกต่างกันของผูรั้บบริการแต่ละบุคคล 
รวมถึงสามารถเขา้ใจปัญหาและแกไ้ขปัญหาใหผู้รั้บบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ทั้งน้ี Cronin and Taylor (1992) ไดพ้ฒันามาตรวดั SERVPERF ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับวดั
คุณภาพบริการ โดยมีความแตกต่างจากมาตรวดั SERVQUAL ซ่ึงใช้วดัช่องว่างระหว่างการรับรู้
คุณภาพบริการกบความคาดหวงัในบริการ แต่มาตรวดั SERVPERF ใช้รายการบริการ (Item) 
ส าหรับวดัการรับรู้ของลูกคา้เพียงดา้นเดียว เพื่อหลีกเล่ียงความก ากวมของการวดัความคาดหวงั  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่านักวิชาการจ านวนมากเห็นพ้องกันว่า  การใช ้
SERVQUAL หรือ SERVPERF ข้ึนอยู่กบัการเลือกใช้ให้เหมาะสมว่าน าไปวดัคุณภาพบริการใน
เร่ืองใด 

 
2.5.3 สาเหตุการเลือกใช้ SERVQUAL  
การเลือกใช้ SERVQUAL มารองรับการศึกษางานวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาสมรรถนะ

ของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
เน่ืองจากไดค้  านึงถึงวตัถุประสงคข์องการน าไปใชป้ระโยชน์เป็นหลกั ซ่ึงการทบทวนวรรณกรรม
แสดงให้เห็นว่า SERRPERF ช่วยในการน าผลท่ีไดจ้ากการวดัไปใช้เพื่อการท านายความแม่นย  า 
ในขณะท่ีผลจาก SERVQUAL จะช่วยอธิบายรายละเอียดของคุณภาพท่ีมีอยู ่เพื่อน าไปประกอบการ
วเิคราะห์ พฒันา หรือปรับปรุง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
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2.6 แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน 
 

ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาอนั
โด่งดงัเก่ียวกบัอิทธิพลของความคิดในการก าหนดพฤติกรรมและความส าเร็จในอนาคต ซ่ึง Ajzen 
(1991) ได้น าเสนอทฤษฏี TPB ท่ีมีการพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action: TRA) ของ Fishbein และ Ajzen ทฤษฎี TPB นั้นเป็นทฤษฏีทางจิตวิทยาสังคม 
(Social Psychology) ท่ีอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรมของมนุษยจ์ะเกิดจากการช้ีน าโดยความเช่ือ    
3 ประการ และมีสาระพื้นฐานของทฤษฏี (Ajzen, 1991: 179-211) ไดแ้ก่  

1) ความเช่ือเก่ียวกบัผลของการกระท า (Behavioral Beliefs) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อ
พฤติกรรมเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของการกระท า หากบุคคลมีความเช่ือวา่ การท าพฤติกรรม
นั้นจะน าไปสู่ผลกรรมทางบวก เขาก็จะมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้นขณะท่ีบุคคลซ่ึงเช่ือว่าการท า
พฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลกรรมทางลบ เขาก็จะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น  

2) ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง (Normative Beliefs) ซ่ึงเป็นตวัก าหนดการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิงเป็นความเช่ือท่ีว่าบุคคลหรือกลุ่มคนเฉพาะคิดว่าเขาควรหรือไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น 
บุคคลก็มีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น ในทางตรงขา้ม หากบุคคลเช่ือว่าคนอ่ืนท่ีมีความส าคญั
ส าหรับเขาคิดวา่เขาไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น เขาก็มีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท าพฤติกรรมนั้น 

3) ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม (Control Beliefs) ซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็นความเช่ือเก่ียวกบัการมีหรือไม่มีทรัพยากร 

ซ่ึงความเช่ือทั้ง 3 ประการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่ละตวัจะส่งผลต่อพฤติกรรมหรือตวัแปร
ต่างๆ โดยทฤษฎี TPB มีสาระพื้นฐานของทฤษฏี คือ 

1) พฤติกรรมส่วนมากของบุคคลอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาเชิงพฤติกรรม 
(Behavior Intention) หรือกล่าวสั้นๆ วา่ เจตนาเชิงพฤติกรรมของเขาท่ีจะท าหรือไม่ท าพฤติกรรม
นั้นๆ  

2) เจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavior Intention) ไดรั้บอิทธิพลจากตวัก าหนด 3 ตวั คือ เจต
คติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 

(1) เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) เป็นการประเมินทางบวก
หรือลบต่อการกระท านั้นๆ เจตคติต่อพฤติกรรมเป็นปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ถา้บุคคลมี
ความเช่ือว่าการท าพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติท่ีดีต่อ
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พฤติกรรมนั้น ในทางตรงกนัขา้ม หากมีความเช่ือวา่การท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดรั้บผลในทางลบ 
ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น 

(2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้ของบุคคลวา่คนอ่ืนๆ 
ท่ีมีความส าคญัส าหรับเขาตอ้งการหรือไม่ตอ้งการใหเ้ขาท าพฤติกรรมนั้นๆ ถา้บุคคลไดรั้บรู้วา่คนท่ี
มีความส าคญัต่อเขาไดท้  าพฤติกรรมนั้น หรือตอ้งการให้เขาท าพฤติกรรมนั้น ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะ
คลอ้ยตามและท าตามดว้ย 

(3) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavior Control) 
เป็นการรับรู้ของบุคคลว่า เป็นการยากหรือง่ายท่ีจะท าพฤติกรรมนั้ นๆ ถ้าบุคคลเช่ือว่ามี
ความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นไดแ้ละสามารถควบคุมใหเ้กิดผลดงัตั้งใจ เขา
ก็มีแนวโนม้ท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น  

แนวคิดทางจิตวิทยาต่างให้ความส าคญักบัความคิด ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหน่ึงในการ
ก าหนดพฤติกรรม จะสังเกตเห็นไดว้า่ เม่ือมีการเปล่ียนความคิด ชีวิตของก็จะเปล่ียนตาม เพราะโดย
ธรรมชาติของกฎแห่งแรงดึงดูด (Law of Attraction) จิตวญิญาณจะดึงดูดส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความคิด 
ความเช่ือเขา้สู่ชีวติและท าใหป้รากฏเป็นจริง หมายความวา่ เม่ือจดจ่อจิตใจไปยงัส่ิงท่ีดีๆ ก็จะชกัน า
แต่ส่ิงดีๆ เขา้มาสู่ชีวิต ในทางตรงกนัขา้ม หากจดจ่อความคิดอยูค่วามทุกขย์ากก็จะดึงดูดมนัเขา้หา
ตนเองไปโดยปริยาย อาจกล่าวไดว้า่ คิดและเช่ือแบบใดก็จะไดรั้บผลแบบนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5 Theory of Planned Behavior Model 
แหล่งทีม่า: Ajzen, 1991. 
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2.7 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  

วิโรจน์ ระจิตดา (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพร้อมดา้นบุคลากรของศูนยป์ระชุมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการรับรองงานในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมดา้นของบุคลากรของศูนยป์ระชุม วิเคราะห์คุณสมบติัของ
บุคลากรดา้นการบริการท่ีมีผลต่อความพร้อมดา้นบุคลากรในศูนยป์ระชุม วิเคราะห์ความส าคญัของ
กระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อความพร้อมดา้นบุคลากรในศูนยป์ระชุมต่อการ
รองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ และเพื่อวเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรในศูนยป์ระชุมท่ีมีผล
ต่อการประเมินความพร้อมดา้นบุคลากรของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจดักิจกรรมไมซ์ในศูนยป์ระชุมใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัจาก 3 หน่วยงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ไดแ้ก่ บุคลากรของศูนยป์ระชุม บุคลากรของบริษทัรับ
จดังาน (Event Organizer) และบุคลากรของส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน) ผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์และถอดเทปดว้ยตนเอง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดักลุ่ม
ขอ้มูลตามประเด็นและสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงนิรนยั แปลความหมายขอ้มูลและน าเสนอเชิงความเรียง
พรรณนา 

วชัราภรณ์ สุรภี (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความตอ้งการสมรรถนะของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศไทย ท่ีตรงกับความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะตามต าแหน่งงานของบุคลากร 2 ต าแหน่งในอุตสาหกรรม
การจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศไทย ตามความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรม
การจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ของประเทศไทยให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนและสอบถามจากกลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการจดัประชุม นิทรรศการ และ
การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศไทย 7 กลุ่ม จ านวน 486 บริษทั/คน และวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ภทัรา ภทัรมโน (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้
คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ ตดัสินใจเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดั



36 

ชลบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มา หรือเคยเขา้มาใชบ้ริการรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ใน
จงัหวดัชลบุรี จ  านวนทั้งหมด 400 คน โดยใชว้ธีิสุ่ม ตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือของปัจจยัดา้น คุณภาพการให้บริการ เท่ากบั 0.952  และ
ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ เท่ากบั 0.862 สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 



 
บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

ระเบียบวธีิวจิยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั” ด าเนินการศึกษาโดยใช้ การวิจยัผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจยัท่ีอาศยั
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ใช้หลักตรรกะช่วยในการให้ความหมายจากข้อมูลเพื่อเข้าถึงความจริง 
(สุภางค ์จนัทวานิช, 2554: 17) โดยบูรณาการกบัการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตอ้งใช้วิธีทางสถิติ เพื่อน าไปสู่การอธิบายความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล (Burns 
and Grove, 1997) ดว้ยการวิจยัเก่ียวกบัมนุษยไ์ม่ได้ตอ้งการอธิบายในเชิงเหตุและผลเท่านั้น แต่
ตอ้งการคน้หาความหมายของตวัแปรท่ีก าหนด ดงันั้นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและวิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณสามารถน ามาเสริมหรือเก้ือกูลกนัให้มีความสมบูรณ์เพิ่มข้ึนได้ อีกทั้งการวิจยัผสานวิธี
สามารถเช่ือมโยงเส้นทางวิธีการวิจยัและกระบวนทศัน์ร่วมกนั คือ ใช้ความรู้ทั้งนิรนยัและอุปนัย 
เก็บขอ้มูลไดห้ลายแบบแผน ศึกษาขอ้มูลไดใ้นหลายเง่ือนไข ผลการศึกษาสร้างขอ้คน้พบท่ียืนยนัวา่
สามารถอา้งอิงไปยงัประชากรได ้(วรรณดี สุทธินรากร, 2556: 187-190)  

การวิจยัผสานวิธีของงานวิจยัเร่ืองน้ีเป็น แบบส ารวจตามล าดบั (Exploratory Sequential 
Instrument Mixed Method Design) เน่ืองจากด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
ก่อน จากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในล าดบัต่อมา (Creswell, 
2014: 225-226) เพื่อให้ผลของขอ้มูลท่ีวิเคราะห์จากการวิจยัเชิงคุณภาพมาอธิบายขยายความส่ิงท่ี
ศึกษาและน ามาสร้างขอ้ค าถามเพื่อใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีการจะไดม้าซ่ึงค าตอบเกิดข้ึนจาก
กลุ่มตวัอยา่งในปริมาณมาก จนน าไปสู่การไดผ้ลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

ดงันั้นงานวิจยัเร่ืองน้ีจึงใช้ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซ่ึงท าการค้นควา้จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงถอ้ยความจากทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัประกอบเป็นแนวทาง  
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ตวั
แป

รต
น้ ตวัแปรตาม 

ตวัแปรตน้ 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2 

3.1 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจ
รับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

 

สมรรถนะที่จ าเป็นต้องมี  (ทศันคติ) 
     • ดา้นความรู้ 
     • ดา้นทกัษะ 
     • ดา้นคุณลกัษณะ 

ประชากรศาสตร์ 
     • เพศ 
     • อาย ุ
     • วฒิุการศึกษา 
     • ประเภทงาน 
     • ประสบการณ์การท างาน 

แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 

ในธุรกจิรับจัดงาน Event ที่ให้บริการ 

ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

TPB 

Competency 

สมรรถนะทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน (พฤติกรรม) 
• ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
• ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
• ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 
•  ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ 
• ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 

SERVQUAL 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีกบัสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกจิรับจัดงาน Event ที่ให้บริการ 

ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
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3.2 ตัวแปร 
 
3.2.1 ตัวแปรต้น  

1) ขอ้มูลเชิงลกัษณะ คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจ
รับจัดงาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

2) ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับ
จดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ 
2) ดา้นทกัษะ และ 3) ดา้นคุณลกัษณะ 
  
ตารางที ่3.1 แจกแจงตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะของตวัแปรตน้ 
 

ช่ือตวัแปร/ 
ประเภทตวัแปร 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
เพ่ือวดัค่าตวัแปร 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้/ 
ขอ้มูลทางดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 

1. เพศ 
 
 
2. อาย ุ
 
 
 
 
3. วฒิุการศึกษา 
 
 
4. ประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู ่
 

เลือกไดห้น่ึงตวัเลือก • เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
• อาย ุ
- 20 – 29 ปี 
- 30 – 39 ปี 
- 40 – 49 ปี 
- 50 – 59 ปี 
• วฒิุการศึกษา 
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 
• ประเภทงานใน
ปัจจุบนัท่ีท าอยู ่
- Tour Operations 
- Sales & Marketing 
- Reservation  
- อ่ืนๆ 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปร/ 
ประเภทตวัแปร 

ค าถามในแบบสอบถาม 
เพ่ือวดัค่าตวัแปร 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้/ 
ขอ้มูลทางดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 

5. ประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่  

เลือกไดห้น่ึงตวัเลือก • ประสบการณ์การ
ท างานในต าแหน่งท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่
- ต  ่ากวา่ 1 ปี 
- 1 – 3 ปี 
- มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 
- 5 ปี ข้ึนไป 

 
ตารางที ่3.2 แจกแจงตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณของตวัแปรตน้ 
 

ช่ือตวัแปร/ 
ประเภทตวัแปร 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
เพ่ือวดัค่าตวัแปร 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้/ 
• สมรรถนะดา้นความรู้ 
• สมรรถนะดา้นทกัษะ 
• สมรรถนะดา้น
คุณลกัษณะ 
 

• มีขอ้ค าถามรวม 27 ขอ้ 
- สมรรถนะดา้นความรู้ 7 ขอ้ 
- สมรรถนะดา้นทกัษะ 8 ขอ้ 
- สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ 12 
ขอ้ 
 

มาตรวดัแบบ  
Likert Scale 

• ระดบัความคิดเห็น  
5 ระดบั ไดแ้ก่ 
- ระดบั 5 เห็นดว้ย
อยา่งยิง่กบัสมรรถนะ
ขอ้น้ี 
- ระดบั 4 เห็นดว้ยกบั
สมรรถนะขอ้น้ี 
- ระดบั 3 เฉยๆ กบั
สมรรถนะขอ้น้ี 
- ระดบั 2 ไม่เห็นดว้ย
กบัสมรรถนะขอ้น้ี 
- ระดบั 1 ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่กบัสมรรถนะ
ขอ้น้ี 
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3.2.2 ตัวแปรตาม  
ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ สมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 

Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  านวน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของ
บริการ 2) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้3) ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 4) ดา้นการให้ความ
มัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และ 5) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ  
 
ตารางที ่3.3 แจกแจงตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณของตวัแปรตาม 
 

ช่ือตวัแปร/ 
ประเภทตวัแปร 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
เพ่ือวดัค่าตวัแปร 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตาม/ 
• สมรรถนะดา้น 
ความเป็นรูปธรรม 
ของบริการ  
• สมรรถนะดา้น 
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 
• สมรรถนะดา้น 
การตอบสนอง 
ต่อผูรั้บบริการ  
• สมรรถนะดา้น 
การใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูรั้บบริการ  
• สมรรถนะดา้น 
การรู้จกัและเขา้ใจ 
ผูรั้บบริการ  

• มีขอ้ค าถามรวม 25 ขอ้ 
- สมรรถนะดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการ 5 ขอ้ 
- สมรรถนะดา้นความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้5 ขอ้ 
- สมรรถนะดา้นการตอบสนอง
ต่อผูรั้บบริการ 5 ขอ้ 
- สมรรถนะดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจต่อผูรั้บบริการ 5 ขอ้ 
- สมรรถนะดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจผูรั้บบริการ 5 ขอ้ 

มาตรวดัแบบ  
Likert Scale 

• ระดบัความถ่ีใน 
การกระท าพฤติกรรม 
5 ระดบั ไดแ้ก่ 
- ระดบั 5 ท า
สมรรถนะขอ้น้ีเป็น
ประจ า 
- ระดบั 4 ท า
สมรรถนะขอ้น้ีบ่อยๆ 
- ระดบั 3 ท า
สมรรถนะขอ้น้ีบา้ง
เป็นบางโอกาส 
- ระดบั 2 ท า
สมรรถนะขอ้น้ีนอ้ย
คร้ัง 
- ระดบั 1 ไม่เคยท า
สมรรถนะขอ้น้ีเลย 
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3.3 ระเบียบวธีิวจิัยส าหรับวตัถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2  
 
วตัถุประสงค์ขอ้ 1 เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดั

งาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
วตัถุประสงค์ขอ้ 2 เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับ

จดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวตัถุประสงคข์อ้ 1 และ ขอ้ 2 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบระเบียบวิธีวิจยัเป็น 2 

แบบ ไดแ้ก่  
 

3.3.1 ระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพ ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ 
3.3.1.1 การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

1) ประชากร 
ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป องค์การ 

อาจารย ์และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั 

2) กลุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีมาจาก 3 ภาคส่วน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐและองค์การ และภาควิชาการ โดย
พิจารณาจากแหล่งบุคคลท่ีให้ขอ้มูลแตกต่างกนั ไม่ใช่จากบุคคลเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น เป็นหลกั
แบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงจะใชป้ระกอบในการตรวจสอบขอ้มูลต่อไป 

ทั้งน้ีตามท่ี Yin (2002) ให้การสนบัสนุนว่ากลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิง
คุณภาพประมาณ 6-10 ตวัอยา่ง เพียงพอท่ีจะช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษา โดยท่ี
ผูว้จิยัจะเป็นผูร้ะบุกลุ่มตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัและเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัเอง (Zikmund, 1991) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดร้ะบุกลุ่มตวัอยา่งภาคส่วนละ 
3 คน รวมเป็นจ านวน 9 คน ซ่ึงอยูใ่นช่วงขนาด 6-10 ตวัอยา่ง ดงัท่ี Yin (2002)กล่าวไวข้า้งตน้ อีกทั้ง
ในแต่ละภาคส่วนจะไดมี้จ านวนท่ีเท่าเทียมกนัต่อการให้ขอ้มูล และสาเหตุท่ีผูว้ิจยัไม่ไดเ้ลือกระบุ
กลุ่มตวัอยา่งภาคส่วนละ 2 คน ซ่ึงจะไดจ้  านวนรวม 6 คน ตามขนาดตวัอยา่งเร่ิมตน้ดงัท่ี Yin (2002) 
กล่าวไวน้ั้น เพราะผูว้จิยัพิจารณาความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือนในขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จึง
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เห็นว่าเป็นจ านวนท่ีน้อยเกินไป โดยกลุ่มตัวอย่าง 3 ภาคส่วน จ านวนภาคส่วนละ 3 คน 
ประกอบดว้ย  

(1) ภาคธุรกิจ ได้แก่ ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการทัว่ไปของธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  านวน 3 คน ดงัน้ี 

ก) คุณบูรณี วรีะภุชงค ์บริษทั ยนิูไทย แทรเวล จ ากดั 
ข) คุณองัคณา เยน็ส าราญ บริษทั เมเจอร์ เวเคชัน่ จ  ากดั 
ค) คุณภคิณ ศานตนันทน์ บริษทั โกลบอลอินโนเวทีฟ เอ็ดดูเท

นเมน้ท ์จ ากดั 
(2) ภาครัฐและองค์การ ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  านวน 3 คน ดงัน้ี 
ก) คุณเปมิกา ณ นคร กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ข) คุณจริยา ชูช่วย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ค) คุณวรินทร์พร นิลดานุ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 

(สทน.) 
(3) ภาควชิาการ ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังาน 

Event และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ จ านวน 3 คน ดงัน้ี 
ก) อาจารยว์ริยา ภทัรภิญโญพงศ์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ 
ข) อาจารยย์งยทุธ แกว้อุดม มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ค) อาจารยม์นตรั์ตน์ ใจเอ้ือ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

3) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
จากการก าหนดกลุ่มตวัอย่างไวเ้บ้ืองตน้จ านวน 9 คน แต่ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไดมี้จ านวน 8 คน คือ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป องคก์าร อาจารย ์และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จาก 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาค
ธุรกิจ ภาครัฐและองคก์าร และภาควชิาการ  

ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 8 คน เกิดจากการท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์จน
ขอ้มูลซ ้ า (Redundancy) ตามท่ี Glaser and Strauss (2009) ไดก้ล่าววา่ เม่ือผูว้ิจยัรู้สึกไดว้า่ไม่มีขอ้มูล
ท่ีแตกต่างจากเดิม แสดงวา่เกิดการอ่ิมตวัของขอ้มูลหรือขอ้มูลซ ้ า ผูว้ิจยัถึงจะทราบขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีชดัเจน  
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ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไม่ไดท้  าการสัมภาษณ์ให้แลว้เสร็จทีละภาคส่วน ดงันั้นขอ้มูลจึง
ไม่ไดเ้กิดการซ ้ าจากคนท่ี 3 ของภาคส่วนใดภาคส่วนหน่ึง แต่ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ตามท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละคนสามารถให้เขา้สัมภาษณ์ได ้ประกอบกบัการใชห้ลกัแบบสามเส้า (Triangulation) 
คือ พิจารณาจากเวลา สถานท่ี และบุคคล (สุภางค์ จนัทวานิช, 2553: 128) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีให้
สัมภาษณ์เรียงล าดบัตามตารางท่ี 3.4 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.4 แจกแจงล าดบัการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
 
ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ภาคส่วน ช่ือหน่วยงาน 

1 อาจารยย์งยทุธ แกว้อุดม  ภาควชิาการ 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 คุณองัคณา เยน็ส าราญ  ภาคธุรกิจ 
 

บริษทั เมเจอร์ เวเคชัน่ จ  ากดั 

3 คุณวรินทร์พร นิลดานุ  ภาครัฐและองคก์าร  สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายใน 
ประเทศ (สทน.) 

4 อาจารยว์ริยา ภทัรภิญโญพงศ ์ ภาควชิาการ 
 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิม  
พระเกียรติ 

5 อาจารยม์นตรั์ตน์ ใจเอ้ือ  ภาควชิาการ 
 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
วทิยาเขตชลบุรี 

6 คุณบูรณี วรีะภุชงค ์ ภาคธุรกิจ 
 

บริษทั ยนิูไทย แทรเวล จ ากดั 

7 คุณภคิณ ศานตนนัทน์  
 

ภาคธุรกิจ 
 

บริษทั โกลบอลอินโนเวทีฟ  
เอด็ดูเทนเมน้ท ์จ ากดั 

8 คุณจริยา ชูช่วย ภาครัฐและองคก์าร 
  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 

กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดท้  าการสัมภาษณ์มีจ านวน 1 คน คือ คุณเปมิกา ณ นคร ปฏิบติังานท่ี
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จดักลุ่มอยูส่่วนของภาครัฐและองคก์าร เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดม้าเกิด
การซ ้ าแลว้  
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4) วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งให้เหมาะสมกบัปัญหาการวิจยั (วิสาขา ภู่จินดา, 2555: 100) ซ่ึงการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ Passmore and Baker (2005: 51-52) และ บงัอร โสฬส 
(2555: 72) ไดจ้  าแนกไว ้ดงัน้ี 

(1) กรณีพิเศษสุดโต่งหรือเบ่ียงเบน ได้แก่ การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ความโดดเด่น ผดิแผกไปจากปกติ เช่น บุคคลท่ีประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลว เป็นตน้ 

(2) การเลือกตวัอย่างท่ีมีความเขม้ขน้ คือ บุคคลท่ีมีขอ้มูลโดดเด่น เช่น 
ผูบ้ริหาร ผูมี้ความเช่ียวชาญพิเศษ เป็นตน้ 

(3) การเลือกตัวอย่างท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มพวกเดียวกัน เพื่อมุ่ง สู่
เป้าหมายเดียวกนั เช่น กลุ่มขา้ราชการระดบัสูง กลุ่มพยาบาล เหมาะกบัการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม เป็น
ตน้ 

(4) การเลือกตวัอย่างท่ีมีลกัษณะปกติธรรมดา เช่น พนักงานท่ีท างาน
ตามปกติในแต่ละวนั เป็นตน้ 

(5) การเลือกตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะพิเศษในกรณีวิกฤติ ไดแ้ก่ ตวัอยา่งท่ีมี
ลกัษณะพิเศษต่างไปจากปกติและพบเหตุวิกฤติ เช่น พนกังานท่ีประสบอุบติัเหตุในการท างาน เป็น
ตน้ 

(6) การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโยนลูกบอลส่งต่อๆ กนัไป เป็นการได้
ตวัอยา่งจากการส่งต่อหรือแนะน าต่อกนัไป  

(7) การเลือกตวัอยา่งตามเกณฑท่ี์ก าหนด เช่น ก าหนดเป็นพนกังานชาย
ท่ีมีอาย ุไม่เกิน 25 ปี เป็นตน้ 

จากการจ าแนกขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ประเภทท่ีมี
ความเขม้ขน้ คือ ศึกษาจากบุคคลท่ีมีขอ้มูลเด่นชดั โดยลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกสามารถเป็นตวัแทน
หรือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัได ้ในท่ีน้ี คือ ผูบ้ริหาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไป องค์การ อาจารย ์และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ท่ีอยู่ในภาคธุรกิจ ภาครัฐและองคก์าร และภาควิชาการ เน่ืองจาก
ประเด็นการวิจยัตอ้งการขอ้มูลเฉพาะเจาะจงจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้กลชิ้ด ผูท่ี้สัมผสักบัปัญหา และผูท่ี้
ทราบเร่ืองเหล่านั้นดี เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและไดข้อ้มูลมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการ
น ามาสร้างขอ้ค าถามเพื่อตอบปัญหาการวจิยัได ้โดยมีเกณฑก์ารเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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(1) ภาคธุรกิจ เจาะจงจากผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไปของธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ท่ีประกอบกิจการมาแลว้เป็นระยะเวลามากกวา่ 
5 ปี  

เน่ืองจากสะทอ้นให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการพฒันาสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ มีความกา้วหน้า และสามารถด ารงอยู่ได ้
เพราะหากธุรกิจมีการบริหาร จดัการ ทั้งทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารไม่ดี ในระยะเวลา 5 ปี จะไม่
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้

(2) ภาครัฐและองคก์าร เจาะจงจากผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีในกระทรวง ทบวง 
กรม หรือสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
มาแลว้เป็นระยะเวลามากกวา่ 5 ปี  

เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีการปฏิสัมพนัธ์กบัธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองดา้นการส่งเสริม 
สนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ  จึงทราบถึงแนวโนม้ อุปสรรค และขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

(3) ภาควิชาการ เจาะจงจากอาจารย์และนักวิชาการท่ีท าการศึกษา 
คน้ควา้ และสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ โดยเฉพาะดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั มาแลว้เป็นระยะเวลามากกวา่ 5 ปี  

เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นก าลงัส าคญัในอนาคต ยอ่มรู้
รายละเอียดและทราบถึงสมรรถนะดา้นต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและบริการได ้
 
ตารางที ่3.5 เกณฑส์ าหรับกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงของการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
ภาคส่วน จ านวน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
เกณฑ์ก าหนด 

ต าแหน่ง/หน้าที่ ระยะเวลา เหตุผล 
ภาค
ธุรกิจ 

3 ผูบ้ริหาร  
ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ประกอบ
กิจการ
มากกวา่ 5 ปี 

เห็นถึงความเอาใจใส่ในการ
พฒันาสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อส่งผลให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ มี
ความกา้วหนา้ และสามารถ 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) 
 

ภาคส่วน จ านวน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

เกณฑ์ก าหนด 

ต าแหน่ง/หน้าที่ ระยะเวลา เหตุผล 

    ด ารงอยูไ่ด ้

ภาครัฐ
และ
องคก์าร 

2  ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ี
ในกระทรวง 
ทบวง กรม 
สมาคม 

ปฏิบติังาน
มากกวา่ 5 ปี
ปฏิบติังาน
มากกวา่ 5 ปี 

ทราบถึงแนวโนม้ อุปสรรค และ
ขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย ์

ภาค
วชิาการ 

3 อาจารย ์ 
นกัวชิาการ 

ปฏิบติังาน
มากกวา่ 5 ปี 

ทราบถึงสมรรถนะดา้นต่างๆ 
ของทรัพยากรมนุษยท่ี์สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
บริการ 

 
3.3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาตามหลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ดว้ยผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นผูท่ี้เช่ียวชาญและเป็นผูท่ี้สัมผสักบัปัญหานั้นจริง เพื่อน าผลจากการวิเคราะห์
ในการสัมภาษณ์มาเสริมเป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามและตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี ท่ี
ตอ้งการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์น
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา และไดจ้ดัท าแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือ โดยมี
การบนัทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดร้ายละเอียดอย่างครบถว้นสมบูรณ์ท่ีสุด ทั้งน้ีการ
เลือกใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือวิจยั พิจารณาจากข้อดีและข้อเสีย (Forza, 2002: 167; 
Opdenakker, 2006: 2; Phellas, Bloch and Seale, 2011: 182; บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 93; สรชยั 
พิศาลบุตร, 2558: 60) ดงัน้ี  

1) ขอ้ดีของแบบสัมภาษณ์ คือ เป็นการติดต่อกนัโดยตรงของผูส้ัมภาษณ์
และผูใ้ห้สัมภาษณ์ หากมีความเขา้ใจผิดหรือไม่เขา้ใจสามารถแกไ้ขและอธิบายไดท้นัที จึงท าให้
คุณภาพของขอ้มูลค่อนขา้งสูงในดา้นความถูกตอ้งเช่ือถือได ้แบบสัมภาษณ์สามารถใชไ้ดก้บัคนทุก
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ระดบัการศึกษา และเหมาะอย่างยิ่งส าหรับผูท่ี้มีปัญหาในการอ่านไม่ออกหรือเขียนหนงัสือไม่ได ้
นอกจากน้ียงัช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการตอบกลับน้อยและไม่สูญหาย รวมถึงสามารถใช้วิธีการอ่ืน
ประกอบการสัมภาษณ์ได ้เช่น วธีิการสังเกต เป็นตน้ และท าให้ไดเ้ห็นพฤติกรรมของผูใ้ห้สัมภาษณ์
ไดดี้จากการพูดคุย 

2) ขอ้จ ากดัของแบบสัมภาษณ์ คือ เสียค่าใช้จ่าย เวลา พลงังาน และทุน
ทรัพย์มาก ข้อมูลจะเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับความร่วมมือของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึง
ความส าเร็จของการสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูส้ัมภาษณ์ ประกอบกบัการสัมภาษณ์
ข้ึนอยู่กบัสภาพทางอารมณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงอาจท าให้ขอ้มูลอาจบิดเบือน และการสัมภาษณ์
บางคร้ังข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจในขณะนั้นและความจ าของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ขอ้มูลอาจคลาดเคล่ือนได ้
รวมถึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ขาดความเป็นอิสระในการตอบจากผูส้ัมภาษณ์  
 
ตารางที ่3.6 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแบบสัมภาษณ์ 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
• แกปั้ญหาเร่ืองการตอบกลบันอ้ย ไม่สูญหาย 
และเห็นพฤติกรรมของผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดดี้ 
• หากมีความเขา้ใจผดิหรือไม่เขา้ใจ สามารถ
แกไ้ขไดท้นัที ท าใหคุ้ณภาพของขอ้มูล
ค่อนขา้งสูง 

• เสียค่าใชจ่้าย เวลา พลงังาน และทุนทรัพย์
มาก 
 
• ขอ้มูลจะเช่ือถือไดม้ากนอ้ยข้ึนอยูก่บัผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

•  สามารถใชว้ธีิการอ่ืนประกอบการสัมภาษณ์
ได ้
• สามารถใชไ้ดก้บัคนทุกระดบัการศึกษา 

• ขาดอิสระในการตอบ 
• ความส าเร็จของการสัมภาษณ์ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของผูส้ัมภาษณ์ 

 
สาเหตุของการเลือกใช้การสัมภาษณ์ เน่ืองจากการสัมภาษณ์นั้นท าให้ผูส้ัมภาษณ์มี

โอกาสอธิบาย ขยายความ ให้เกิดความเขา้ใจในงานวิจยัของตนเองไดอ้ย่างชดัเจน ท าให้การไดม้า
ของข้อมูลมีความแม่นย  าข้ึน และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั้นเป็นวิธีท่ีใช้ได้ค่อนขา้งง่าย 
ส าหรับผูส้ัมภาษณ์ เน่ืองจากค าถามต่างๆ ไดถู้กก าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ ลกัษณะของการสัมภาษณ์
จึงเป็นการสัมภาษณ์ตามแบบค าถามท่ีก าหนดไว ้(Questioned Interview) มีขอ้ค าถามท่ีแน่นอนและ
ตายตวั (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553: 153) อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานเดียวกนักบัการสัมภาษณ์
บุคคลอ่ืนๆ เพื่อช่วยลดอคติของการสัมภาษณ์แต่ละบุคคล ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าหนา้ท่ีในการสัมภาษณ์ดว้ย
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ตนเองทั้งส้ิน การสัมภาษณ์นบัไดว้่าเป็นวิธีการท่ีส าคญัวิธีหน่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้น
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสัมภาษณ์เป็นการใชต้วัผูว้ิจยัไปเก็บขอ้มูลตามวตัถุประสงค์
และขอบเขตของการวิจยั เป็นกระบวนการส่ือสารระหว่างบุคคลสองฝ่าย เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูล
ตามท่ีวางไว ้(ณรงค ์โพธ์ิพฤกษานนัท,์ 2551: 188) 

3) แบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนรูปแบบของการวจิยัและสภาพทัว่ไปของการสัมภาษณ์ 

ประกอบดว้ย ช่ือเร่ืองวจิยั ช่ือ-สกุลผูใ้หส้ัมภาษณ์ วนั เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์  
ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของสถานภาพโดยทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุต าแหน่ง หน่วยงาน/องคก์าร/บริษทั 
ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของขอ้ค าถามและเน้ือท่ีวา่งท่ีใชบ้นัทึกค าตอบจากการ

สัมภาษณ์ 
4) การทดสอบเคร่ืองมือ 
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองมือ 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยผูว้ิจ ัยได้ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงศึกษาจากเอกสารต่างๆ น าความรู้ จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาสมรรถนะ การบริการ และประสบการณ์ของผูว้จิยัเองมาเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าขอ้
ค าถามสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและสมรรถนะท่ีมีในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดั
งาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบและสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัน าผลของ
ขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสัมภาษณ์ ก าหนดขอบเขตเน้ือหาสาระเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ ให้ถูกตอ้ง
ตามวตัถุประสงคแ์ละสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนส าหรับการศึกษาวิจยั
ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ้บกพร่อง จากนั้นท าการปรับปรุง
แบบสัมภาษณ์ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยตามกลุ่มตวัอย่างท่ีได้
ก าหนดไว ้

3.3.1.3 การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
การศึกษาในคร้ังน้ีด าเนินการตามลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ดงัน้ี 
1) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไปท าการ

รวบรวม (Compilation) เพื่อมาท าการวเิคราะห์ในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยไดม้าจากการคน้ควา้
เอกสาร หนงัสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สถิติ รายงาน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ส่ือ
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ออนไลน์ และเอกสารต่างๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นตน้  

2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูล (Collection) 
ข้ึนมาใหม่ เพื่อให้ตรงประเด็นกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา โดยไดจ้ากการการลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อเก็บรวม
รวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key-Informants) 
คือ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป องคก์าร อาจารย ์และนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จาก 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐและองค์การ 
และภาควชิาการ รวมจ านวน 8 คน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรม 

3.3.1.4 การตรวจสอบและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการตรวจสอบแบบ

สามเส้าด้านขอ้มูล (Data Triangulation) โดยพิจารณาจากแหล่งบุคคลท่ีให้ขอ้มูลแตกต่างกนั 
กล่าวคือ ถา้บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ (อรุณี  อ่อนสวสัด์ิ, 2551: 282; 
สุภางค ์จนัทวานิช, 2553: 128) ซ่ึงถา้ทุกแหล่งขอ้มูลพบวา่ไดข้อ้คน้พบมาเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูล
ท่ีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง ทั้งน้ีการตรวจสอบขอ้มูลไดท้  าไปพร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลขณะ
อยู่ในภาคสนามจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป องค์การ อาจารย ์และนักวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จาก 3 ภาคส่วน 
ไดแ้ก่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐและองคก์าร และภาควิชาการ เพื่อขจดัจุดดอ้ยหรือความล าเอียงภายในและ
ปัญหาท่ีไดจ้ากบุคคลกลุ่มเดียว และตามท่ีผูว้ิจยัไดเ้จาะจงกลุ่มตวัอยา่งไว ้9 คนนั้น พบวา่ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวใหข้อ้มูลถึงจุดอ่ิมตวัหรือขอ้มูลซ ้ า (Redundancy) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งคนท่ี 8 

เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ โดย Norwood (2000: 376) กล่าววา่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นการจดัขอ้มูล
และการติดตามขอ้มูลเชิงบรรยายในแนวกวา้ง เพื่อวิเคราะห์หาประเด็น สร้างขอ้สรุป แลว้ตดัสินใจ
ว่าอะไรเป็นค าตอบท่ีตอ้งการ อีกทั้ง สิน พนัธ์ุพินิจ (2554: 274-275) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพตอ้งการความเป็นระบบ มีความเป็นวิชาการ มุ่งท่ีจะกระตุน้ให้เกิดขอ้สรุปหรือ
สมมติฐานจากปรากฏการณ์จริงมากกว่าท่ีจะพิสูจน์สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวก่้อน ดงันั้นตอ้งใช้
แนวคิดและทฤษฎีประกอบในการวเิคราะห์  

ผูว้จิยัจึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลคู่กบัเอกสารทางวิชาการท่ี
ได้ท าการคน้ควา้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการ
วเิคราะห์เชิงบรรยายดว้ยการมุ่งเนน้ไปท่ีการตีความและสร้างขอ้สรุปของขอ้มูลจากปรากฏการณ์ท่ี
มองเห็นหรือความจริงเฉพาะเร่ืองตามท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอ้งการส่ือ โดยอาศยัวิจารณญาณของผูว้ิจยั
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เป็นหลกั (Bordens and Abbott, 1999) เม่ือท าการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้ 
จากนั้นน ามาสร้างเป็นขอ้ค าถามเพื่อใชใ้นแบบสอบถามต่อไป 

 
3.3.2 ระเบียบวธีิวจัิยเชิงปริมาณ ด้วยการใช้แบบสอบถาม 

3.3.2.1 การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในการวิจยั หมายถึง หน่วยท่ีผูว้ิจยัจะศึกษาข้อมูลทั้งหมด ซ่ึงอาจเป็น

ส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได ้ส่วนกลุ่มตวัอย่าง หมายถึง การคดัเลือกจากประชากรทั้งหมด เพื่อให้
เป็นตวัแทนของประชากร โดยมีวิธีการคดัเลือกหรือการสุ่มตวัอย่างต่างๆ (วิสาขา ภู่จินดา, 2555: 
100) การเลือกกลุ่มตวัอย่างมีข้อดี คือ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและประหยดัเวลา 
สามารถท าไดร้วดเร็ว และยงัสามารถส ารวจตวัอย่างในประเด็นท่ีผูว้ิจยัสนใจไดห้ลายประเด็น แต่
ทั้งน้ีมีขอ้จ ากดั คือ ถา้เลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัแทนและขนาดกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยเกินไป จะท า
ให้กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกมาไม่ทัว่ถึง ท าให้ได้ขอ้มูลท่ีผิดพลาดและไม่ตรงกบัความเป็นจริง จึงไม่
สามารถอา้งอิงไปยงัประชากรท่ีดีได ้

1) ประชากร 
ทรัพยากรมนุษยท่ี์ประกอบอาชีพและปฏิบติัหนา้ท่ีในธุรกิจรับจดังาน Event 

ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
2) กลุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา

ในคร้ังน้ี คือ ทรัพยากรมนุษยท่ี์ประกอบอาชีพและปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการซ่ึงมีการติดต่อ 
ประสานงาน และบริการให้กบัผูรั้บบริการโดยตรง ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงตั้งสถานประกอบการและจดทะเบียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

3) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรจากสูตร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 46) ดงัน้ี 
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ZPP
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  โดย 

  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  P  แทน ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
  e แทน ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
  Z  แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้
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  ซ่ึงท่ีนิยมใชก้นัมี 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่า Z จากตารางมีค่าเท่ากบั 1.96 
  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% ค่า Z จากตารางมีค่าเท่ากบั 2.58 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการสุ่มตวัอย่างเป็น 60% ซ่ึงเป็นค่ากลางท่ี
ยอมรับไดท้างสถิติ หรือ 0.60 จากประชากรทั้งหมด ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับค่า
ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงค านวณไดด้งัน้ี 

 

 2

2

05.0

)96.1)(6.01)(6.0( 
n

 

    0025.0

)8416.3)(4.0)(6.0(


 

    0025.0

92198.0


 
     = 368.792 หรือ 369 ตวัอยา่ง (คน) 
 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 369 คน แต่ทั้งน้ี
เพื่อป้องกนัความผิดพลาดและให้เกิดความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึง
เพิ่มเติมกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บแบบสอบถามเป็น 400 คน 

4) วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกหน่วย

ตวัอย่างให้ครบ 400 คน จากทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงตั้งสถานประกอบการและจดทะเบียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 
4,645 บริษทั (ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก,์ 2558) โดยมีการเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

(1) เป็นทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ช่วงอายุระหวา่ง 20 – 59 ปี เน่ืองจากอายุ 20 ปี เป็นเกณฑ์ของผูส้ าเร็จ
การศึกษาและบรรลุนิติภาวะ สามารถกระท าการตามกฎหมายได้สมบูรณ์ และอายุ 59 ปี ยงัอยู่
ในช่วงการท างานก่อนวยัเกษียณและนับว่ามีวุฒิภาวะในการท างานท่ีมากด้วยประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญ 

(2) เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในระดับปฏิบติัการ ซ่ึงมีการ
ติดต่อ ประสานงานและใหบ้ริการกบัผูรั้บบริการโดยตรง 
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3.3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ

ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  านวน 400 คน ไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) การสัมภาษณ์ น าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพมาสร้างขอ้

ค าถามและจดัแบ่งเป็นดา้นตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดท้  าการศึกษามา  
การเลือกใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัย พิจารณาจากข้อดี และข้อจ ากัด 

(McNabb, 2004: 109; Singh and Baipai, 2008: 176-177; อรุณ จิรวฒัน์กุล, 2556: 12-13; สุรศกัด์ิ 
อมรรัตนศกัด์ิ, 2554: 115) ดงัน้ี 

1) ขอ้ดีของแบบสอบถาม คือ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างได้ในปริมาณท่ี
มากและกวา้งขวาง เสียค่าใชจ่้ายและแรงงานในอตัราท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการสัมภาษณ์และการ
สังเกต อีกทั้งไม่มีความล าเอียง เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบและมีเวลาทบทวน
ก่อนจะตอบ ยงัสามารถจดัส่งและตอบกลบัแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ด ้ 

2) ขอ้จ ากดัของแบบสอบถาม คือ ไม่เหมาะกบัผูมี้การศึกษาในระดบัล่าง
หรือไม่มีทกัษะในการอ่านและการเขียน นอกจากน้ีค าถามแต่ละขอ้อาจท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
เกิดความสงสัยเพิ่มเติม ซ่ึงผู ้สอบถามไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้หมดทุกคน จึงท าให้
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ได ้และกรณีจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์การส่งคืนมกัจะไม่ครบ ท า
ให้เสียเวลาในการติดตามทวงถาม อีกทั้งค  าถามในแบบสอบถามส่วนใหญ่เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ 
ท าใหมี้โอกาสไดค้  าตอบท่ีมีอคติจากการจ าได ้(Recall Bias) 
 
ตารางที ่3.7 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแบบสอบถาม 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
• เก็บขอ้มูลไดป้ริมาณมากและกวา้งขวาง • ผูต้อบแบบสอบถามอาจมีอคติจากความจ า 
• ไม่มีความล าเอียง ผูต้อบแบบสอบถามมี
อิสระในการตอบและมีเวลาทบทวน 

• ค าถามอาจท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามเกิด
ความสงสัย 

• สามารถจดัส่งและตอบกลบัแบบสอบถาม
ทางไปรษณียไ์ด ้

• การจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์การ
ส่งคืนมกัจะไม่ครบ 

• เสียค่าใชจ่้ายและแรงงานในอตัราท่ีต ่า • ไม่เหมาะกบัผูมี้การศึกษาในระดบัล่าง 
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สาเหตุของการเลือกใช้แบบสอบถาม  จากการศึกษาแม้ว่าแบบสอบถามอาจมี
ขอ้จ ากดั แต่สาเหตุของการเลือกแบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือส าหรับงานวิจยัในส่วนน้ี เน่ืองจาก
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการวดัระดับทศันคติ ความเช่ือ 
ขอ้เท็จจริง พฤติกรรมของบุคคล (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2554: 161) ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั
เร่ืองน้ีท่ีตอ้งการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และมีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในปริมาณมากเป็นจ านวน 400 คน 

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าช้ีแจง เป็นการช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการต้องการข้อมูลจาก

แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัมีการช้ีแจงให้ผูต้อบเขา้ใจว่าตอ้งการขอ้มูลไปท าอะไร ค าตอบท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามจะก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งไรบา้ง มีความส าคญัแก่ผูว้ิจยัอยา่งไร อธิบายลกัษณะของ
แบบสอบถามว่ามีก่ีตอน แต่ละตอนกล่าวถึงเร่ืองอะไร มีขอ้ค าถามก่ีขอ้ และช้ีแจงว่าค าตอบของ
ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่เกิดผลเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด (ณรงค์ โพธ์ิพฤกษา
นนัท,์ 2551: 200) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์ เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย  
1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งใน

ปัจจุบนั  
2) ดา้นปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ประสบการณ์การปฏิบติังานในต าแหน่ง

นั้น โดยใช้เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ซ่ึงขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะมีตวัเลือกตอบตั้งแต่    
2 ตวัเลือกข้ึนไป โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงตวัเลือกเดียว มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ดา้นการวดัทศันคติเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ประกอบดว้ย ค าช้ีแจง 
ค าอธิบายความหมายของสมรรถนะ และขอ้ค าถามเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และ
ดา้นคุณลกัษณะ จ านวน 27 ขอ้  

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นการวดัพฤติกรรมเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
ของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
ประกอบดว้ยค าช้ีแจง ค าอธิบายความหมายของสมรรถนะ และขอ้ค าถามเก่ียวกบัสมรรถนะดา้น



55 

ความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้น
การใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ จ านวน 25 ขอ้  

ในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ไดใ้ช้เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close Ended 
Question) คือ จะมีขอ้ความซ่ึงเป็นค าถามและมีค าตอบก าหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ ให้ผูต้อบเลือกตอบ
ขอ้ใดขอ้หน่ึงซ่ึงตรงตามท่ีเป็นจริงหรือสอดคลอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถาม การเลือกใชแ้บบสอบถาม
แบบปลายปิดเป็นส่วนส าคญัของเคร่ืองมือวิจยั พิจารณาจากขอ้ดีและขอ้จ ากดั (Bryman, 2012: 246; 
Duhme, 2012; 37; สรชยั พิศาลบุตร, 2558; 70) ดงัน้ี 

ขอ้ดีของแบบสอบถามแบบปลายปิด คือ จูงใจให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบค าถาม 
เน่ืองจากไม่ต้องเสียเวลาในการคิดค าตอบมากนัก ได้ค  าตอบจากทุกคนตามมาตรฐานเดียวกัน 
ประมวลผลขอ้มูลง่าย เปรียบเทียบได้ทนัที อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามจะเขา้ใจความหมายของ
ค าถามปลายปิดไดดี้กวา่ และการตั้งค  าถามปลายปิดท าให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลค าตอบครบถว้น ตรงตาม
ความตอ้งการ เสียเวลาและค่าใชจ่้ายนอ้ยเม่ือเทียบกบัค าถามแบบปลายเปิด 

ขอ้จ ากดัของแบบสอบถามแบบปลายปิด คือ สร้างค าถามยาก เน่ืองจากตอ้งเป็นผูรู้้
หรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัค าถามเป็นอยา่งดี ผูใ้ห้ขอ้มูลง่ายท่ีจะตอบโดยไม่ใชค้วามคิดหรือตอบ
แบบไม่ใส่ใจเท่าท่ีควร เพราะไม่มีอิสระในการตอบ และในบางสถานการณ์ผูต้อบอาจมีอารมณ์
หงุดหงิด ถ้าไม่มีค  าตอบของตนอยู่ในขอ้ค าตอบ (ซ่ึงสามารถเพิ่มเติมช่องว่างหรือใช้ค  าว่า อ่ืนๆ) 
หรืออาจมีขอ้ค าตอบให้เลือกมากเกินไป ตอ้งอ่านซ ้ าไปมา อาจเกิดความผิดพลาดไดง่้าย และอาจมี
ความผดิพลาดทางการเขียน เช่น ระบุใหต้อบขอ้ถดัไปในขอ้ 3 แต่ไปตอบในขอ้ 4 เป็นตน้ 
 
ตารางที ่3.8 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแบบสอบถามแบบปลายปิด 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
• จูงใจใหผู้ใ้หข้อ้มูลตอบค าถาม 
• ไดค้  าตอบจากทุกคนตามมาตรฐานเดียวกนั 
• ผูต้อบเขา้ใจความหมายของค าถามไดดี้ 
 
• ไดข้อ้มูลค าตอบตามตอ้งการ 

• สร้างค าถามยาก  
• ผูต้อบอาจไม่ใชค้วามคิดหรือตอบแบบไม่ใส่ใจ 
• ผูต้อบอาจมีอารมณ์หงุดหงิด ถา้ไม่มีค  าตอบ
ของตนอยูใ่นขอ้ค าตอบ 
• อาจมีขอ้ค าตอบให้เลือกมากเกินไป ตอ้งอ่านซ ้ า
ไปมา ท าใหเ้กิดความผดิพลาดไดง่้าย 

• เสียเวลาและค่าใชจ่้ายนอ้ย • มีความผดิพลาดทางการเขียน  
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สาเหตุของการเลือกใชข้อ้ค าถามแบบปลายปิดในแบบสอบถาม เน่ืองจากขอ้ค าถาม
เกิดจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไป องค์การ อาจารย ์และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั อีกทั้งไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ
ในการใช้ค  าถามแลว้ ดงันั้นขอ้ค าถามจึงมีลกัษณะบ่งชดั เขา้ใจง่าย ไม่เกิดความสับสน ไดค้  าตอบ
ตามมาตรฐานเดียวกนัและตรงตามความตอ้งการของวตัถุประสงค์งานวิจยัเร่ืองน้ี จึงสามารถลด
ขอ้จ ากดัในการใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดน้ีลงได ้

3.3.2.3 การเลือกใชม้าตรวดั  
โดยลกัษณะมาตรวดั (Scale) เพื่อใช้ในเกณฑ์การวิเคราะห์และแปลผล ฉัตรสุมน 

พฤฒิภิญโญ (2553: 154-156) กล่าวไวว้า่มีดว้ยกนั 8 ลกัษณะ คือ  
1) สเกลทศันคติแบบง่าย เป็นรูปแบบในการวดัทศันคติอยา่งง่ายของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อการจดัระดบัชั้นของตนเอง  
2) สเกลแบบล าดับชั้น เป็นสเกลท่ีผูต้อบจะต้องแสดงทศันคติต่อปัจจัย

ต่างๆ ไวแ้ลว้  
3) สเกลแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) สเกลน้ีเป็นท่ีนิยมส าหรับการวดั

ทศันคติ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่าแบบรวม (Summated Rating Scales) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ขอ้ทดสอบวดัทศันคติหลายๆ ขอ้ แต่ละขอ้ถูกก าหนดวา่มีคุณค่าเท่าๆ กนั ผูต้อบจะตอบค าถามตาม
ตวัเลือก  

4) สเกลความแตกต่างทางศพัท์ เป็นสเกลวดัทศันคติท่ีนิยมใช้แสดงความ
เฉพาะตวัของผลิตภณัฑห์รือตรายีห่อ้งาน  

5) สเกลแบบตวัเลข เป็นสเกลมีตวัเลขอยูร่ะหวา่ง 2 ขั้ว  
6) สเกลแบบ Staple เป็นสเกลท่ีถูกก าหนดให้มีผลท่ีเกิดข้ึนจากทศันคติท่ี

เป็นในทางบวกและทศันคติในทางลบ  
7) สเกลแบบท่ีมีผลรวมคงท่ี เป็นสเกลท่ีเหมาะส าหรับผูมี้ระดบัการศึกษา

สูง และเป็นการวดัทศันคติเชิงเปรียบเทียบจากทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม  
8) สเกลแบบรูปภาพ เป็นสเกลท่ีแสดงดว้ยรูปภาพ ซ่ึงเหมาะกบัการถามใน

เด็กมากกวา่ผูใ้หญ่ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเกณฑ์การวิเคราะห์และแปลผลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัระดบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและระดบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์น
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั โดยเลือกใช้มาตรวดัแบบ
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ลิเคอร์ท (Likert Scale) เน่ืองจากมีเกณฑ์การพิจารณาท่ีแน่นอน ง่ายต่อการน าไปใช้ และใช้ขอ้
ค าถามไม่มากนกัแต่ให้ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) สูงกวา่การวดัดว้ยมาตราส่วนประมาณในแบบ
อ่ืนๆ (Snaw and Wright, 1967) อีกทั้งเน้นการวดัในดา้นความเป็นมิติเดียวกนั และเป็นวิธีการท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานเพื่อตอบปัญหาการวจิยัในเร่ืองการวดัทศันคติและความบ่อยคร้ัง
ของพฤติกรรมท่ีกระท า (Bowling, 1997; Burns and Grove, 1997; สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2555: 
265)  

3.3.2.4 การก าหนดช่วงและเกณฑข์องมาตรวดั 
มาตรวดัแบบลิเคอร์ทนิยมใชใ้นงานวจิยัตั้งแต่ 4-7 ระดบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัเลือกก าหนดช่วง

ออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนนการตอบของแต่ละตวัเลือก คือ 5 4 3 2 1 ตามล าดบั 
เน่ืองจากเป็นระดบัท่ีไม่น้อยเกินไป จนท าให้การไดม้าของขอ้มูลอยู่ในวงแคบไม่กระจายตวั และ
เป็นระดบัท่ีไม่มากเกินไป ท าให้ผูต้อบแบบสอบถามไม่เกิดความสับสนและแยกแยะความต่าง
ระหว่างระดบัไดใ้นการเลือกตอบ (ไชยวฒัน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 141; อรุณ จิรวฒัน์กุล, 2556: 51) 
และจากการท่ี รังสรรค ์โฉมยา (2551) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบคุณภาพแบบวดัทางจิตวิทยาท่ีใชแ้บบลิ
เคิร์ท พบว่าระดบัความยากในการตดัสินใจตอบแบบวดัชนิด 6 ระดบั มีค่าสูงกว่าแบบวดัชนิด 5 
ระดบั โดย 5 ระดบั ผูว้จิยัก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี 

1) สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event 
ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ MICE มีเกณฑก์ารใหค้่าน ้าหนกัตามระดบัความเห็น ดงัน้ี 
    ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัสมรรถนะขอ้น้ี 
    ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัสมรรถนะขอ้น้ี 
    ระดบั 3 หมายถึง เฉยๆ กบัสมรรถนะขอ้น้ี 
    ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัสมรรถนะขอ้น้ี 
   ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัสมรรถนะขอ้น้ี 

2) สมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ MICE มีเกณฑ์การให้ค่าน ้ าหนกัตามระดบัการกระท า 
ดงัน้ี 
    ระดบั 5 หมายถึง ท าสมรรถนะขอ้เป็นประจ า 
    ระดบั 4 หมายถึง ท าสมรรถนะขอ้น้ีบ่อยๆ 
    ระดบั 3 หมายถึง ท าสมรรถนะขอ้น้ีบา้งเป็นบางโอกาส 
    ระดบั 2 หมายถึง ท าสมรรถนะขอ้น้ีนอ้ยคร้ัง 
    ระดบั 1 หมายถึง ไม่เคยท าสมรรถนะขอ้น้ีเลย 
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ในการแปรความหมายของคะแนน ใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างเป็นเกณฑ ์
ผูว้จิยัใชห้ลกัเกณฑใ์นการแปลผล โดยใชสู้ตรค านวณค่าพิสัยตามช่วงชั้น ดงัน้ี 
 
 จ านวนคะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด   = 5 – 1 = 0.80 
                      จ  านวนช่วงชั้น          5 
    
   ช่วงคะแนน 4.21-5.00  หมายถึง     ระดบัมากท่ีสุด 
   ช่วงคะแนน 3.41-4.20  หมายถึง     ระดบัมาก  
   ช่วงคะแนน 2.61-3.40  หมายถึง     ระดบัปานกลาง 
   ช่วงคะแนน 1.81-2.60  หมายถึง     ระดบันอ้ย 
   ช่วงคะแนน 1.00-1.80  หมายถึง     ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาสมรรถนะ

ของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  านวน 
1 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Question) โดยผูว้จิยัไม่ไดก้  าหนดค าตอบไว ้ซ่ึงการ
เลือกใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิดเป็นส่วนประกอบหน่ึงของเคร่ืองมือวิจยั พิจารณาจากขอ้ดีและ
ขอ้เสีย (Bryman, 2012: 246; Duhme, 2012: 37; สรชยั พิศาลบุตร, 2558: 69) ดงัน้ี 

ขอ้ดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด คือ สร้างค าถามง่าย มีความยืดหยุ่นในตวั 
สามารถรู้ค าตอบต่างๆ นอกเหนือจากการคาดคะเนของผูว้ิจยั อีกทั้งท าให้ผูต้อบมีอิสระ และ
สามารถตอบไดล้ะเอียดทุกแง่มุมตามความตอ้งการ รวมถึงปัญหาท่ีซบัซ้อนและลึกซ้ึงค าถามแบบ
ปลายเปิดจะใหค้  าตอบท่ีดีกวา่ 

ขอ้จ ากดัของแบบสอบถามแบบปลายเปิด คือ ไม่จูงใจให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบ
ค าถาม มีความยุ่งยากในการวิเคราะห์ ผูต้อบแบบสอบถามอาจให้ข้อมูลท่ีมากจนเกินไปนอก
ขอบข่ายงานวจิยั อีกทั้งค  าตอบอาจไม่ไดอ้ยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั การเปรียบเทียบท าไดย้าก อยูท่ี่ตวั
ผูว้จิยัวา่จะใหค้  าตอบนั้นอยูภ่ายใตร้หสัอะไร หากใชถ้ามค าถามแบบปลายเปิดกบัผูมี้การศึกษานอ้ย 
ภาษาไม่ดี อาจไดค้  าตอบท่ีไม่สมบูรณ์ และการใช้ค  าถามแบบปลายเปิดผูต้อบตอ้งใช้เวลามากกว่า
ปลายปิด (ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553: 153) 
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ตารางที ่3.9 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
• สร้างค าถามง่าย 
• มีความยดืหยุน่ สามารถรู้ค าตอบต่างๆ 
เพิ่มเติม 

• ไม่จูงใจใหต้อบค าถาม 
• มีความยุง่ยากในการวเิคราะห์ 

• ผูต้อบมีอิสระ • ค  าตอบของผูต้อบไม่ไดอ้ยูใ่นมาตรฐาน
เดียวกนั  

• ผูต้อบสามารถตอบไดล้ะเอียดทุกแง่มุม • ผูต้อบตอ้งใชเ้วลามากกวา่แบบสอบถาม
ปลายปิด 

• เหมาะกบัปัญหาท่ีซบัซอ้นและลึกซ้ึง • หากผูต้อบมีการศึกษานอ้ย ภาษาไม่ดี อาจได้
ค  าตอบท่ีไม่สมบูรณ์ 

 
สาเหตุของการเลือกใชข้อ้ค าถามแบบปลายเปิดไวใ้นส่วนทา้ยของแบบสอบถาม มี

วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบ ได้อธิบายเน้ือหาเพิ่มเติม และเปิด
โอกาสให้ผูต้อบไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดและความรู้สึกของตนเพิ่มเติมจากขอ้ค าถามในส่วนปลาย
ปิด ซ่ึงค าตอบท่ีไดส้ามารถน ามาเก้ือหนุนขอ้มูล อธิบาย และขยายความ ช่วยให้ตอบวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 

3.3.2.5 การทดสอบเคร่ืองมือ 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองมือ 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัได้ทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป องค์การ อาจารย ์และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าค าถามสมรรถนะท่ีมีในปัจจุบนัและ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

ขั้นตอนท่ี 2 วดัความรู้ความเขา้ใจ (Knowledge) โดยผูว้ิจยัน าผลของขั้นตอนท่ี 1 มา
สร้างแบบสอบถามส าหรับการศึกษาวิจยั และน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบหาความเท่ียงตรง
เน้ือหา (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
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1) การทดสอบหาความเท่ียงตรงเน้ือหา (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา จากนั้นน าแบบสอบถามไป
ให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ท าการตรวจสอบ และผูว้ิจยัน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: 
Item–Objective Congruence Index) ซ่ึงมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของข้อค าถามก าหนดให้
เลือกตอบ 3 ช่อง คือ 

สอดคลอ้ง (1) หมายถึง เห็นว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นท่ี
ตอ้งการถาม 

ไม่แน่ใจ (0) หมายถึง ไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อค าถามสอดคล้อง
หรือไม่ตรงกบัประเด็นท่ีตอ้งการถาม 

ไม่สอดคลอ้ง (-1) หมายถึง เห็นว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็น
ค าถามท่ีตอ้งการถาม 

การค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขอ้ค าถามท่ีใช้ไดต้อ้งมีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (วสิาขา ภู่จินดา, 2555: 186) 
 

     สูตรการค านวณ IOC   =   ∑    
    IOC     คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
                                                 R คือ ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละ

ระดบัความสอดคลอ้ง 
                                               n     คือ จ านวนผูท้รงคุณวฒิุทั้งหมด 

  
เม่ือได้ผลการทดสอบแบบสอบถามได้ค่าความสอดคล้องแล้ว จากนั้นน าเสนอ

อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใหค้วามเห็นและด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
2) การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัจะหาความเช่ือมัน่โดยน า

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองเคร่ืองมือ (Try-Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่มี
ลกัษณะเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผูป้ฏิบติังานในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงตั้งบริษทัประกอบการและจดทะเบียนนอกพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ราย โดยการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการวดัความสอดคลอ้ง
ภายใน (Measure of Internal Consistency) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าความเช่ือมัน่ท่ีใช้การสอบเพียง
คร้ังเดียว โดยพิจารณาวา่ขอ้ค าถามทั้งหมดในแบบสอบถามนั้นวดัในเร่ืองเดียวกนัหรือไม่ และหาค่า
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ความเช่ือมัน่โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient- α) ส าหรับขอ้ค าถามท่ีให้เลือกตอบโดยมี
คะแนนท่ีไม่ใช่ 0 และ 1 (วสิาขา ภู่จินดา, 2555: 188-189) โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา คือ 
 

α   =   
 
 
โดยท่ี  α    แทน    สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

       n     แทน    จ านวนขอ้ความหรือขอ้ค าถามทั้งฉบบั 
       si

2    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละขอ้ 
       st

2    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด 
 

ค่าแอลฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของชุดค าถาม โดยมีค่าระหวา่ง 0   α  
1 ซ่ึงค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง ทั้งน้ีค่าแอลฟาท่ีไดจ้ะตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.70 
เพราะเป็นเกณฑ์ท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546: 449) สามารถน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลได ้ โดยผลจะมีความแม่นย  า มีความน่าเช่ือมัน่ หรือน่าเช่ือถือไดสู้ง จึง
น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  

3.3.2.6 การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

การศึกษาในส่วนน้ีด าเนินการตามลกัษณะการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ดงัน้ี 

1) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไปท าการ
รวบรวม (Compilation) เพือ่มาท าการวเิคราะห์ในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยไดม้าจากการคน้ควา้
เอกสาร หนงัสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สถิติ รายงาน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ส่ือ
ออนไลน์ หนงัสือราชการ และเอกสารต่างๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นตน้ 

2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูล (Collection) 
ข้ึนมาใหม่ เพื่อให้ตรงประเด็นกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา โดยไดจ้ากการการลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อเก็บรวม
รวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรม 

3.3.2.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการหาค่าต่างๆ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อย
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ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Divination: SD) และใช้สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ การแจกแจงแบบที (T-Test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

3.3.2.8 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้หาค าตอบจากขอ้มูลท่ี

ผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
(1) ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการค านวณหาสัดส่วนของขอ้มูลผูต้อบ

แบบสอบถามในแต่ละตวัเทียบกบัขอ้มูลรวมทั้งหมด (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 1 ดา้น
ประชากรศาสตร์ จ านวน 5 ขอ้) โดยให้ขอ้มูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 
148) โดยมีสูตรในการค านวณ คือ 

 

ร้อยละ  =   
      

 
 

 

ก าหนดให้   X  แทน  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกตอบตวัเลือกนั้น  
              N  แทน  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
(2) ค่าเฉล่ีย (Mean or Average) เป็นค่าท่ีไดจ้ากการน าค่าของขอ้มูล

ทั้งหมดมาค านวณหาตวัแทน (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2554: 86) น ามาใช้วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น
สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 2 จ านวน 27 ขอ้) และสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 3 จ  านวน 25 ขอ้) โดยมีสูตรในการค านวณ คือ  

 

 ̅   ∑  

 

   

 

 

ก าหนดให้   X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนดิบชุด X  
      Xi   แทน ค่าของขอ้มูลตวัท่ี i  

           N  แทน ค่าของจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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(3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Divination: SD) เป็นการใชห้า
ผลต่างของขอ้มูลแต่ละตวักบัค่าเฉล่ียขอ้มูล ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานถือวา่เป็นค่าท่ีใชว้ดัการกระจาย
ท่ีดีท่ีสุด เม่ือเทียบกบัค่าพิสัย (Range) ค่าส่วนเบ่ียงเบนควอร์ไทล์ (Quartile Deviation) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนเฉล่ีย (Mean Deviation) (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2554: 93) น ามาใชเ้พื่อแปลความหมายขอ้มูล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 2 จ านวน 27 ขอ้) และสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 3 จ  านวน 25 ขอ้) โดยมีสูตรในการค านวณ คือ 
    
       
 

 
ก าหนดให้   SD  แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

      Xi      แทน  ค่าของขอ้มูลตวัท่ี i  
      n     แทน  จ านวนขอ้มูลตวัอยา่ง  

          X     แทน  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลตวัอยา่ง 
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัน้ี  
(1) ใช้การแจกแจงแบบที (t-test) วิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองเพศ เพราะ

ตวัเลือกมีแค่ 2 ตวัแปร คือ ชาย กบั หญิง ในการทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งเพศ (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์) กบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 2) และสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์น
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอน
ท่ี 3)  

(2) ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
วิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์) กบัสมรรถนะ
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 2) และสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ในแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 3) เพราะตวัเลือกท่ีมีมากกวา่ 2 ตวัแปร 
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3.4 ระเบียบวธีิวจิัยส าหรับวตัถุประสงค์ข้อ 3 
 
วตัถุประสงคข์อ้ 3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบัสมรรถนะท่ี

มีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั 

ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 1 (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 
2) และวตัถุประสงคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 2 (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 3) มาด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป คือ การหาค่าโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) แบบไม่มีพารามิเตอร์ (Non Parametric Inference) ซ่ึงใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (Correlation) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ตวัแปร ว่ามีความสัมพนัธ์กนั
หรือไม่และสัมพนัธ์กนัอยา่งไร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 204) โดยไม่ตอ้งค านึงวา่ตวัแปรใดเป็น
สาเหตุหรือตวัแปรใดเป็นผล ซ่ึงงานวิจยัน้ีเลือกใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient) เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีใช้วดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
หรือขอ้มูล 2 ชุด โดยท่ีตวัแปรหรือขอ้มูล 2 ชุดนั้นอยู่ในรูปของขอ้มูลในมาตราอนัตรภาคหรือ
อตัราส่วน (Interval or Ratio Scale) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัน้ี โดยมีสูตรในการค านวณ คือ 
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เม่ือ xyr  เป็น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

   X  เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1 (X) 

  Y  เป็น ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2 (Y) 

  YX  เป็น ผลรวมของผลคูณระหวา่งขอ้มูลตวัแปรท่ี 1 และ 2  

  
2

 X  เป็น ผลรวมของก าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1  

  
2

Y  เป็น ผลรวมของก าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2  
  N  เป็น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.5 ระเบียบวธีิวจิัยส าหรับวตัถุประสงค์ข้อ 4 
 

วตัถุประสงค ์ขอ้ 4 เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับ
จดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  

ผูว้ิจยัได้น าผลจากการศึกษาวตัถุประสงค์ท่ีได้จากขอ้ 3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ตลอดจนข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์จาก
ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป องค์การ อาจารย ์และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และข้อเสนอแนะในการตอบแบบสอบถามจาก
ทรัพยากรมนุษยท่ี์ประกอบอาชีพและปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการซ่ึงมีการติดต่อ ประสานงาน 
และบริการให้กบัผูรั้บบริการโดยตรงในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลั (ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ตอนท่ี 4) น ามาวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive) แบบ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อให้ไดส่ิ้งส าคญัท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การเสนอแนะ
แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
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ตารางที ่3.10 วธีิการด าเนินการวิจยั 
 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
เกบ็ข้อมูล 

การทดสอบ 
เคร่ืองมือ 

การเกบ็ 
รวบรวมข้อมูล 

การตรวจสอบ/ 
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ขอ้ 1 เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั  
และ 
ขอ้ 2 เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนัของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับ
จดังาน Event ท่ีใหบ้ริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลั 

• ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป 
องคก์าร อาจารย ์และ
นกัวชิาการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

• ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป 
องคก์าร อาจารย ์นกัวชิาการ 
และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให ้
บริการดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือ
เป็นรางวลั ท่ีอยูใ่นภาคธุรกิจ 
ภาครัฐและองคก์าร และ
ภาควชิาการ จ านวน 8 คน 

• แบบ
สมัภาษณ์ 

• การทบทวน
วรรณกรรม 
• ตรวจสอบความถูก
ตอ้งกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาและสร้างแบบ
สมัภาษณ์ 

• การทบทวน
วรรณกรรม 
• การลงพ้ืนท่ี
ศึกษาจากการ
สมัภาษณ์ 

• ตรวจสอบแบบ
สามเสา้ 
• การวเิคราะห์ 
เชิงบรรยาย 
เน้ือหา 

• ทรัพยากรมนุษยท่ี์
ประกอบอาชีพและปฏิบติั
หนา้ท่ี ในธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้น
การท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลั  

• ทรัพยากรมนุษยท่ี์ประกอบ
อาชีพและปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ระดบัปฏิบติัการซ่ึงมีการติดต่อ 
ประสานงาน และบริการใหก้บั
ผูรั้บบริการโดยตรง ในธุรกิจรับ
จดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้น 
การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั ซ่ึง
ตั้งสถานประกอบการและจด 

• แบบ 
สอบถาม 

• การทบทวน
วรรณกรรม 
• วดัความรู้ความเขา้ใจ 
- ความเท่ียงตรงเน้ือหา  
โดยท า IOC 
- ทดสอบความเช่ือมัน่ 
โดยท า Try-Out 

• การทบทวน
วรรณกรรม 
• การลงพ้ืนท่ี
ศึกษาจากการเก็บ
แบบสอบถาม 

• การวเิคราะห์ 
ค่าสถิติ  
- ค่าร้อยละ  
- ค่าเฉล่ีย  
- ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
- T-Test 
- One-Way  

66 



67 

ตารางที ่3.10 (ต่อ) 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
เกบ็ข้อมูล 

การทดสอบ 
เคร่ืองมือ 

การเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

การตรวจสอบ/ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

  
ทะเบียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน 

  
 ANOVA 

ขอ้ 3 เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สมรรถนะท่ีจ าเป็น ตอ้งมี
กบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

น าผลจากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

• การวเิคราะห์
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ขอ้ 4 เพื่อใหไ้ดแ้นวทาง 
การพฒันาสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับ
จดังาน Event ท่ีใหบ้ริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลั 

น าผลจากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 3 ขอ้เสนอแนะในการสมัภาษณ์จากผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป องคก์าร 
อาจารย ์และนกัวชิาการ ประกอบกบัขอ้เสนอแนะในการตอบแบบสอบถามจากทรัพยากรมนุษยท่ี์ประกอบอาชีพและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงมีการติดต่อ ประสานงาน และบริการใหก้บัผูรั้บบริการโดยตรงในธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัมาด าเนินการวเิคราะห์ 

• การวเิคราะห์เชิง
บรรยายเน้ือหา 
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บทที ่4 

 

ผลการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน 
และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู่ และประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่ซ่ึงน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ีและร้อยละ 

4.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดั
งาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

1) เสนอผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2) เสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมี
ของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงแบบที     
(T-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับ
จดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

1) เสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ซ่ึงน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2) เสนอผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
ของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ าแนก
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ตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงแบบที 
(T-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

4.4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
ซ่ึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) 

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

4.6 ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

เพื่อความเขา้ใจในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ใน
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 X̄ แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการแจกแจงแบบที (T-Distribution) 
 F แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
 Sig. แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติ (Significant) 
 * แทน การมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ** แทน การมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ผู ้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 400 คน ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู่ และ
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่ซ่ึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
แจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 4.5 
 
 
 
 



70 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 58 14.50 
หญิง 342 85.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.50 และท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-29 ปี 118 29.50 
30-39 ปี 234 58.50 
40-49 ปี 45 11.25 
50-59 ปี 3 0.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.50 รองลงมามีอายุ 20-29 ปี จ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ถดัมามีอายุ 40-49 ปี 
จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และท่ีเหลือมีอาย ุ50-59 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 20.25 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 307 76.75 
สูงกวา่ปริญญาตรี 12 3.00 

รวม 400 100.00 



71 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ  านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 รองลงมา คือ มีวุฒิการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และท่ีเหลือมีวุฒิการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.00 
 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู ่
 

ประเภทงานในปัจจุบันที่ท าอยู่  จ านวน ร้อยละ 
Tour Operations 167 41.75 
Sales & Marketing 135 33.75 
Reservation 89 22.25 
อ่ืนๆ 9 2.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะงาน Tour Operations จ  านวน 167 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ Sales & Marketing จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 ถดั
มาคือ Reservation จ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และท่ีเหลือมีลกัษณะงานอ่ืนๆ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.25  
 
ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานใน

ต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่
 

ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งทีป่ฏิบัติหน้าทีอ่ยู่ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี 23 5.75 
1 - 3 ปี 46 11.50 
มากกวา่ 3 ปี - 5 ปี 106 26.50 
5 ปี ข้ึนไป 225 56.25 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 
จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ถดัมามีประสบการณ์ในการท างาน 1 - 3 ปี จ  านวน 46 คน   
คิดเป็นร้อยละ 11.50 และท่ีเหลือมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 1 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 5.75 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์เกีย่วกบัสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกจิรับ
จัดงาน Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

 
4.2.1 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีของทรัพยากรมนุษย์

ในธุรกจิรับจัดงาน Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 
ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมี

ของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
ประกอบดว้ยสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงน าเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 ถึงตารางท่ี 
4.8 

โดยค่าเฉล่ียมีการใหค้วามหมาย ดงัน้ี 
   ช่วงคะแนน 4.21-5.00  หมายถึง     ระดบัมากท่ีสุด 
   ช่วงคะแนน 3.41-4.20  หมายถึง     ระดบัมาก  
   ช่วงคะแนน 2.61-3.40  หมายถึง     ระดบัปานกลาง 
   ช่วงคะแนน 1.81-2.60  หมายถึง     ระดบันอ้ย 
   ช่วงคะแนน 1.00-1.80  หมายถึง     ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะ
ดา้นความรู้ 

 

รายการสมรรถนะด้านความรู้ 
(n = 400) ระดับ 

ความคิดเห็น 
อนัดับ 

X̄  S.D. 
1. ควรมีความรู้ทางวชิาการเก่ียวกบัการจดังานการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

3.74 0.76 มาก 7 

2. ควรมีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 4.12 0.75 มาก 1 
3. ควรมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 3.88 0.66 มาก 3 
4. ควรมีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ลกัษณะต่างๆ 

3.95 0.75 มาก 2 

5. ควรมีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ี
เกิดข้ึน 

3.74 0.75 มาก 6 

6. ควรมีความรู้ในงานของตน 3.75 0.82 มาก 5 
7. ควรมีความรู้รอบดา้นในเร่ืองต่าง ๆ 3.78 0.81 มาก 4 

รวม 3.85 0.27 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะด้านความรู้โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ให้ บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  าเป็นตอ้งมีสมรรถนะดา้นความรู้เป็นอย่างมาก และ
เม่ือพิจารณาสมรรถนะด้านความรู้เป็นรายขอ้ แล้วเรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดงัน้ี 
ควรมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ควรมีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียว
ลกัษณะต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.95) ควรมีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.88) ควรมี
ความรู้รอบด้านในเร่ืองต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ควรมีความรู้ในงานของตน (ค่าเฉล่ีย 3.75) ควรมี
ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.74) และควรมีความรู้ทางวิชาการ
เก่ียวกบัการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะ
ดา้นทกัษะ 

 

รายการสมรรถนะด้านทกัษะ 
(n = 400) ระดับ 

ความคิดเห็น 
อนัดับ 

X̄  S.D. 
1. ควรมีทกัษะในการส่ือสาร 4.37 0.58 มากท่ีสุด 3 
2. ควรมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Office 

4.03 0.49 มาก 6 

3. ควรมีทกัษะการใชอิ้นเตอร์เน็ตและส่ือสังคม
ออนไลน์ 

4.06 0.46 มาก 5 

4. ควรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านต่าง ๆ  3.87 0.62 มาก 7 
5. ควรมีความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบั
ผูรั้บบริการท่ีมีความแตกต่างกนั 

4.37 0.67 มากท่ีสุด 4 

6. ควรมีความเป็นมืออาชีพดา้นการจดังานการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

4.50 0.54 มากท่ีสุด 1 

7. ควรมีความสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 3.63 0.72 มาก 8 
8. ควรมีความสามารถในการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  4.50 0.65 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.17 0.21 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะด้านทักษะโดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ให ้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  าเป็นตอ้งมีสมรรถนะดา้นทกัษะเป็นอยา่งมาก และเม่ือ
พิจารณาสมรรถนะดา้นทกัษะเป็นรายขอ้ แลว้เรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดผ้ลดงัน้ี ควรมี
ความเป็นมืออาชีพดา้นการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ค่าเฉล่ีย 4.50) ควรมีความสามารถ
ในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.50) ควรมีทักษะในการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.37) ควรมี
ความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัผูรั้บบริการท่ีมีความแตกต่างกนั (ค่าเฉล่ีย 4.37) ควรมีทกัษะ
การใช้อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ควรมีทักษะในการใช้โปรแกรม 
Microsoft Office (ค่าเฉล่ีย 4.03) ควรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และควรมี
ความสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะ
ดา้นคุณลกัษณะ 

 

รายการสมรรถนะด้านคุณลกัษณะ 
(n = 400) ระดับ 

ความคิดเห็น 
อนัดับ 

X̄  S.D. 
1. ควรมีใจรักงานบริการ 4.12 0.51 มาก 1 
2. ควรมีความรับผดิชอบตามภาระผกูพนัของตน 3.47 0.70 มาก 8 
3. ควรมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 3.30 0.74 ปานกลาง 10 
4. ควรมีการยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.77 0.80 มาก 5 

5. ควรมีการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการตามท่ีก าหนดไว้
ในเง่ือนไขได ้

3.66 0.69 มาก 6 

6. ควรมีการกระท าดว้ยความรับผดิชอบ โดยไม่
เลือกปฏิบติั 

4.09 0.51 มาก 2 

7. ควรมีความตรงต่อเวลา 3.84 0.75 มาก 3 
8. ควรมีความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตน 3.27 0.64 ปานกลาง 11 
9. ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี 3.63 0.66 มาก 7 
10. ควรมีการพฒันาและแสวงหาความรู้ ดา้นการ
จดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

3.77 0.68 มาก 4 

11. ควรมีความช่างสังเกตรายละเอียดงานในทุก
ขั้นตอน 

3.35 0.71 ปานกลาง 9 

12. ควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ 3.20 0.63 ปานกลาง 12 
รวม 3.62 0.20 มาก - 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) หมายความว่า ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event   
ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  าเป็นตอ้งมีสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะเป็นอยา่งมาก 
และเม่ือพิจารณาสมรรถนะด้านคุณลักษณะเป็นรายขอ้ แล้วเรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย
ไดผ้ลดงัน้ี ควรมีใจรักงานบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ควรมีการกระท าดว้ยความรับผิดชอบโดยไม่เลือก
ปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย 4.09) ควรมีความตรงต่อเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.84) ควรมีการพฒันาและแสวงหาความรู้ 
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ดา้นการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ค่าเฉล่ีย 3.77) ควรมีการยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบติัหน้าท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.77) ควรมีการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการตามท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขได ้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.63) ควรมีความรับผิดชอบตามภาระผูกพนัของตน  
(ค่าเฉล่ีย 3.47) ควรมีความช่างสังเกตรายละเอียดงานในทุกขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 3.35) ควรมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.30) ควรมีความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตน (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
และควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได ้(ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามล าดบั 
 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีของ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวลั จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ประกอบ 
ดว้ยสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทงานในปัจจุบันท่ีท าอยู่  และ
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่ซ่ึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
การแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.9 ถึงตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.9 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีของ

ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามเพศ 

 
รายการสมรรถนะ เพศ n X̄  S.D. t Sig. 

ดา้นความรู้ ชาย 58 3.79 0.27 -1.79 0.074 
 หญิง 342 3.86 0.27   
ดา้นทกัษะ ชาย 58 4.12 0.19 -1.88 0.060 
 หญิง 342 4.17 0.22   
ดา้นคุณลกัษณะ ชาย 58 3.72 0.22 4.27* 0.000 

 หญิง 342 3.60 0.19   
 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.9 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) พบว่า ทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
เพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีในดา้นคุณลกัษณะแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นความรู้และ
ดา้นทกัษะไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามอาย ุ

 
รายการสมรรถนะ อายุ n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความรู้ 20 – 29 ปี 118 3.90 0.32 4.90* 0.002 
 30 – 39 ปี 234 3.81 0.25   
 40 – 49 ปี 45 3.91 0.25   
 50 – 59 ปี 3 4.05 0.08   
ดา้นทกัษะ 20 – 29 ปี 118 4.19 0.22 2.29 0.078 
 30 – 39 ปี 234 4.17 0.21   
 40 – 49 ปี 45 4.09 0.20   
 50 – 59 ปี 3 4.13 0.33   
ดา้นคุณลกัษณะ 20 – 29 ปี 118 3.63 0.19 0.32 0.810 
 30 – 39 ปี 234 3.62 0.21   
 40 – 49 ปี 45 3.60 0.17   

 50 – 59 ปี 3 3.58 0.29   
 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.10 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
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พบว่า ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีในดา้น
ความรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบั
สมรรถนะดา้นทกัษะและดา้นคุณลกัษณะไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.11 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามวฒิุการศึกษา 

 
รายการสมรรถนะ วุฒิการศึกษา n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความรู้ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 3.90 0.28 4.19* 0.016 
 ปริญญาตรี 307 3.83 0.27   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 12 4.00 0.30   
ดา้นทกัษะ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 4.16 0.20 0.122 0.885 
 ปริญญาตรี 307 4.17 0.22   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 12 4.19 0.20   
ดา้นคุณลกัษณะ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 3.67 0.22 3.41* 0.034 
 ปริญญาตรี 307 3.61 0.19   

 สูงกวา่ปริญญาตรี 12 3.58 0.21   
 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.11 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) พบว่า ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีในดา้นความรู้และดา้นคุณลกัษณะ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(Sig. < 0.05) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นทกัษะไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.12 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู ่

 

รายการสมรรถนะ 
ประเภทงานใน
ปัจจุบันทีท่ าอยู่ 

n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความรู้ Tour Operations 167 3.87 0.29 1.65 0.178 
 Sales & Marketing 135 3.81 0.25   
 Reservation 89 3.87 0.27   
 อ่ืนๆ 9 3.81 0.30   
ดา้นทกัษะ Tour Operations 167 4.19 0.20 8.47* 0.000 
 Sales & Marketing 135 4.20 0.21   
 Reservation 89 4.07 0.21   
 อ่ืนๆ 9 4.18 0.23   
ดา้นคุณลกัษณะ Tour Operations 167 3.57 0.18 25.12* 0.000 
 Sales & Marketing 135 3.59 0.17   

 Reservation 89 3.75 0.18   
 อ่ืนๆ 9 3.81 0.26   

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12  เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั  จ  าแนกตามประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู่ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) พบวา่ ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยูแ่ตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีในดา้นทกัษะและดา้นคุณลกัษณะ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นความรู้ไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.13 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่

 

รายการสมรรถนะ 
ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความรู้ ต ่ากวา่ 1 ปี 23 3.81 0.28 6.69* 0.000 
 1-3 ปี 46 3.93 0.34   
 มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 106 3.93 0.27   
 5 ปีข้ึนไป 225 3.80 0.25   
ดา้นทกัษะ ต ่ากวา่ 1 ปี 23 4.21 0.22 2.11 0.098 
 1 – 3 ปี 46 4.13 0.23   
 มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 106 4.20 0.22   
 5 ปีข้ึนไป 225 4.15 0.20   
ดา้นคุณลกัษณะ ต ่ากวา่ 1 ปี 23 3.61 0.23 0.31 0.815 
 1 – 3 ปี 46 3.62 0.19   

 มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 106 3.64 0.21   
 5 ปีข้ึนไป 225 3.62 0.19   

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่ ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประเภทงานใน
ปัจจุบนัท่ีท าอยูแ่ตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีในดา้นความรู้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้น
ทกัษะและดา้นคุณลกัษณะไม่แตกต่างกนั 
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4.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
รับจัดงาน Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากร

มนุษย์ในธุรกจิรับจัดงาน Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั

ของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
ประกอบดว้ยสมรรถนะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ
ได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจผูรั้บบริการ  ซ่ึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 ถึงตารางท่ี 4.18 โดยค่าเฉล่ียมีการใหค้วามหมาย ดงัน้ี 
   ช่วงคะแนน 4.21-5.00  หมายถึง     ระดบัมากท่ีสุด 
   ช่วงคะแนน 3.41-4.20  หมายถึง     ระดบัมาก  
   ช่วงคะแนน 2.61-3.40  หมายถึง     ระดบัปานกลาง 
   ช่วงคะแนน 1.81-2.60  หมายถึง     ระดบันอ้ย 
   ช่วงคะแนน 1.00-1.80  หมายถึง     ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

(n = 400) ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ 
X̄  S.D. 

1. จดัท ากระบวนการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลัแต่ละขั้นตอนให้ผูรั้บบริการเห็น  

3.55 0.68 มาก 5 

2. เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารมีความ
เรียบร้อย 

4.01 0.38 มาก 2 

3. ใชอุ้ปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัในการ
ใหบ้ริการ 

3.94 0.56 มาก 4 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

(n = 400) ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ 
X̄  S.D. 

4. ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ภายในพื้นท่ี
ปฏิบติังานของตน 

4.01 0.65 มาก 3 

5. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ในการปฏิบติังาน 4.26 0.67 มาก 1 
รวม 3.95 0.29 มาก - 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะด้านความเป็น

รูปธรรมของบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์น
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึง
สมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการอยูบ่่อยๆ และเม่ือพิจารณาสมรรถนะดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการเป็นรายขอ้ แลว้เรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยไดผ้ลดงัน้ี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 4.26) เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารมีความเรียบร้อย 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นท่ีปฏิบติังานของตน (ค่าเฉล่ีย 4.01) ใชอุ้ปกรณ์
อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และจดัท ากระบวนการจดังานการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแต่ละขั้นตอนใหผู้รั้บบริการเห็น (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.15 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 

(n = 400) ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ 
X̄  S.D. 

1. ใหบ้ริการไดต้ามค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วต่้อ
ผูรั้บบริการ 

3.79 0.67 มาก 5 

2. ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรก 4.01 0.50 มาก 3 
3. ใหบ้ริการครบถว้น ไม่มีขอ้ผดิพลาด 4.02 0.50 มาก 2 
4. ใหบ้ริการไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ผูรั้บบริการ
ตอ้งการ 

4.05 0.59 มาก 1 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 

(n = 400) ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ 
X̄  S.D. 

5. ใหบ้ริการไดภ้ายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 4.01 0.62 มาก 4 
รวม 3.98 0.27 มาก - 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นความเช่ือถือ

ไวว้างใจไดโ้ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับ
จดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึงสมรรถนะ
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดอ้ยูบ่่อยๆ และเม่ือพิจารณาสมรรถนะดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดเ้ป็น
รายขอ้ แล้วเรียงอนัดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดงัน้ี ให้บริการได้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.05) ใหบ้ริการครบถว้น ไม่มีขอ้ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 4.02) ให้บริการท่ี
ถูกตอ้งตั้งแต่แรก (ค่าเฉล่ีย 4.01) ให้บริการได้ภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.01) และ
ใหบ้ริการไดต้ามค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วต่้อผูรั้บบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 

(n = 400) ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ 
X̄  S.D. 

1. ใหบ้ริการโดยยดึความตอ้งการของผูรั้บบริการ
เป็นท่ีตั้ง 

4.04 0.63 มาก 3 

2. แจง้รายละเอียดต่างๆ อยา่งครบถว้นให้
ผูรั้บบริการทราบ ก่อนด าเนินการ 

4.09 0.54 มาก 1 

3. ใหบ้ริการไดฉ้บัไวตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ  4.07 0.54 มาก 2 
4. ตอบรับการร้องขอของผูรั้บบริการ 4.00 0.46 มาก 4 
5. ใหผู้รั้บบริการติดต่อไดห้ลายช่องทางเพื่อ 
ความสะดวก 

3.84 0.55 มาก 5 

รวม 4.01 0.24 มาก - 
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นการตอบสนอง
ต่อผูรั้บบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจ
รับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึง
สมรรถนะด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการอยู่บ่อยๆ และเม่ือพิจารณาสมรรถนะด้านการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการเป็นรายข้อ แล้วเรียงอันดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังน้ี แจ้ง
รายละเอียดต่างๆ อย่างครบถว้นให้ผูรั้บบริการทราบก่อนด าเนินการ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ให้บริการได้
ฉบัไวตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ให้บริการโดยยึดความตอ้งการของผูรั้บบริการเป็น
ท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตอบรับการร้องขอของผูรั้บบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.00) และให้ผูรั้บบริการติดต่อได้
หลายช่องทางเพื่อความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.17 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้รับบริการ 

(n = 400) ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ 
X̄  S.D. 

1. แสวงหาความรู้ดา้นการจดังานการท่องเท่ียว 
เพื่อเป็นรางวลัเพิ่มเติม 

3.76 0.67 มาก 4 

2. ตอบขอ้สงสัยของผูรั้บบริการไดท้นัที 3.89 0.52 มาก 2 
3. ใหบ้ริการดว้ยมารยาท สุภาพ อ่อนนอ้ม 4.00 0.29 มาก 1 
4. การติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บบริการมีความชดัเจน 3.84 0.58 มาก 3 
5. ยดึหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
ในการปฏิบติังาน 

3.75 0.63 มาก 5 

รวม 3.85 0.26 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นการให้ความ
มัน่ใจต่อผูรั้บบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์น
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึง
สมรรถนะดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการอยูบ่่อยๆ และเม่ือพิจารณาสมรรถนะดา้นการให้
ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการเป็นรายขอ้ แลว้เรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยไดผ้ลดงัน้ี ให้บริการ
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ดว้ยมารยาท สุภาพ อ่อนนอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตอบขอ้สงสัยของผูรั้บบริการไดท้นัที (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
การติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บบริการมีความชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.84) แสวงหาความรู้ดา้นการจดังานการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัเพิ่มเติม (ค่าเฉล่ีย 3.76) และยึดหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.18 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 

(n = 400) ระดับ 
ความคิดเห็น 

อนัดับ 
X̄  S.D. 

1. เขา้ใจความคาดหวงัและความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการแต่ละราย 

3.93 0.50 มาก 3 

2. คน้ควา้หาขอ้มูลของผูรั้บบริการแต่ละราย
เพิ่มเติม 

3.86 0.63 มาก 4 

3. มีการติดตาม ถามไถ่ และยนืยนัความตอ้งการ
จากผูรั้บบริการตลอดช่วงระยะเวลาการใหบ้ริการ 

3.81 0.59 มาก 5 

4. แจง้ขอ้มูลใหผู้รั้บบริการทราบทนัที เม่ือมี 
การเปล่ียนแปลงรายละเอียด 

4.00 0.42 มาก 1 

5. ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของผูรั้บบริการไดด้ว้ย
ตนเอง 

3.95 0.58 มาก 2 

รวม 3.91 0.26 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจผูรั้บบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) หมายความว่า ทรัพยากรมนุษยใ์น
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึง
สมรรถนะดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการอยูบ่่อยๆ และเม่ือพิจารณาสมรรถนะดา้นการรู้จกัและ
เข้าใจผูรั้บบริการเป็นรายข้อ แล้วเรียงอันดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ผลดังน้ี แจ้งข้อมูลให้
ผูรั้บบริการทราบทนัที เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด (ค่าเฉล่ีย 4.00) ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของ
ผูรั้บบริการไดด้ว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.95) เขา้ใจความคาดหวงัและความตอ้งการของผูรั้บบริการแต่
ละราย (ค่าเฉล่ีย 3.93) คน้ควา้หาขอ้มูลของผูรั้บบริการแต่ละรายเพิ่มเติม (ค่าเฉล่ีย 3.86) และมีการ
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ติดตาม ถามไถ่ และยนืยนัความตอ้งการจากผูรั้บบริการตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
3.81) ตามล าดบั 
 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวลั จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ประกอบ 
ดว้ยสมรรถนะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้น
การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ
ผูรั้บบริการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทงาน
ในปัจจุบนัท่ีท าอยู่ และประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่  ซ่ึงน าเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 ถึงตารางท่ี 4.23 
 
ตารางที ่4.19 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ าแนกตามเพศ 

 
รายการสมรรถนะ เพศ n X̄  S.D. t Sig. 

ดา้นความเป็นรูปธรรม 
ของบริการ 

ชาย 58 3.97 0.24 0.42 0.678 
หญิง 342 3.95 0.30   

ดา้นความเช่ือถือ 
ไวว้างใจได ้

ชาย 58 3.88 0.28 -2.87* 0.004 
หญิง 342 3.99 0.26   

ดา้นการตอบสนอง 
ต่อผูรั้บบริการ 

ชาย 58 3.94 0.28 -1.89 0.063 
หญิง 342 4.02 0.23   

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูรั้บบริการ 

ชาย 58 3.84 0.21 -0.32 0.748 
หญิง 342 3.85 0.27   

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ 
ผูรั้บบริการ 

ชาย 58 3.88 0.25 -0.91 0.364 
หญิง 342 3.91 0.26   

 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.19 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบการแจกแจงแบบที ( t-test) พบว่า ทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
เพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบั
สมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการให้ความ
มัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.20 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ าแนกตามอาย ุ

 
รายการสมรรถนะ อายุ n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความเป็นรูปธรรม 
ของบริการ 

20 – 29 ปี 118 3.92 0.29 0.95 0.417 
30 – 39 ปี 234 3.97 0.29   
40 – 49 ปี 45 3.95 0.30   
50 – 59 ปี 3 3.87 0.23   

ดา้นความเช่ือถือ 
ไวว้างใจได ้

20 – 29 ปี 118 3.97 0.25 1.21 0.307 
30 – 39 ปี 234 3.96 0.28   
40 – 49 ปี 45 4.04 0.25   
50 – 59 ปี 3 4.07 0.23   

ดา้นการตอบสนอง 
ต่อผูรั้บบริการ 

20 – 29 ปี 118 4.01 0.21 1.46 0.225 
30 – 39 ปี 234 4.00 0.24   
40 – 49 ปี 45 4.03 0.28   
50 – 59 ปี 3 3.73 0.12   

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูรั้บบริการ 

20 – 29 ปี 118 3.84 0.29 0.59 0.625 
30 – 39 ปี 234 3.84 0.25   
40 – 49 ปี 45 3.89 0.24   
50 – 59 ปี 3 3.80 0.20   
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะ อายุ n X̄  S.D. F Sig. 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ 
ผูรั้บบริการ 

20 – 29 ปี 118 3.93 0.23 3.29* 0.021 
30 – 39 ปี 234 3.92 0.27   
40 – 49 ปี 45 3.80 0.25   
50 – 59 ปี 3 3.73 0.23   

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า 
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นการรู้จกั
และเขา้ใจผูรั้บบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) ส่วนความคิด
เห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.21 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

 
รายการสมรรถนะ วุฒิการศึกษา n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความเป็นรูปธรรม 
ของบริการ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 3.90 0.28 1.47 0.232 
ปริญญาตรี 307 3.96 0.30   

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 3.98 0.32   
ดา้นความเช่ือถือ 
ไวว้างใจได ้
 
 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 4.00 0.24 0.44 0.643 
ปริญญาตรี 307 3.97 0.27   

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 4.00 0.23   
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะ วุฒิการศึกษา n X̄  S.D. F Sig. 
ดา้นการตอบสนอง 
ต่อผูรั้บบริการ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 3.95 0.23 2.79 0.063 
ปริญญาตรี 307 4.02 0.24   

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 3.98 0.20   
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูรั้บบริการ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 3.88 0.26 0.97 0.379 
ปริญญาตรี 307 3.84 0.26   

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 3.78 0.26   
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ 
ผูรั้บบริการ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 81 3.85 0.26 2.22 0.110 
ปริญญาตรี 307 3.92 0.26   

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 3.90 0.25   
 

จากตารางท่ี 4.21 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
พบว่า ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัไม่แตกต่างกนัทุกดา้น (Sig. > 0.05) 
 
ตารางที ่4.22 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู ่

 

รายการสมรรถนะ 
ประเภทงานใน
ปัจจุบันทีท่ าอยู่ 

n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความเป็นรูปธรรม 
ของบริการ 
 
 
 

Tour Operations 167 3.91 0.27 3.07* 0.028 
Sales & Marketing 135 3.97 0.31   
Reservation 89 3.99 0.30   
อ่ืนๆ 9 4.16 0.13   
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะ 
ประเภทงานใน
ปัจจุบันทีท่ าอยู่ 

n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความเช่ือถือ 
ไวว้างใจได ้

Tour Operations 167 3.98 0.28 0.49 0.688 
Sales & Marketing 135 3.98 0.28   
Reservation 89 3.95 0.23   
อ่ืนๆ 9 4.04 0.13   

ดา้นการตอบสนอง 
ต่อผูรั้บบริการ 

Tour Operations 167 4.01 0.22 1.24 0.297 
Sales & Marketing 135 3.98 0.28   
Reservation 89 4.04 0.19   
อ่ืนๆ 9 4.04 0.36   

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูรั้บบริการ 

Tour Operations 167 3.84 0.23 1.56 0.198 
Sales & Marketing 135 3.88 0.28   
Reservation 89 3.80 0.27   
อ่ืนๆ 9 3.84 0.22   

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ 
ผูรั้บบริการ 

Tour Operations 167 3.90 0.27 0.22 0.881 
Sales & Marketing 135 3.90 0.29   
Reservation 89 3.93 0.20   
อ่ืนๆ 9 3.93 0.14   

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู่ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา่ ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยูแ่ตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นความเช่ือถือ
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ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และดา้นการ
รู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.23 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่

 

รายการสมรรถนะ 
ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

n X̄  S.D. F Sig. 

ดา้นความเป็นรูปธรรม 
ของบริการ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 23 3.92 0.31 2.60 0.052 
1 – 3 ปี 46 3.85 0.26   
มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 106 3.95 0.30   
5 ปีข้ึนไป 225 3.98 0.29   

ดา้นความเช่ือถือ 
ไวว้างใจได ้

ต ่ากวา่ 1 ปี 23 3.96 0.19 2.23 0.084 
1 – 3 ปี 46 4.03 0.26   
มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 106 4.01 0.22   
5 ปีข้ึนไป 225 3.95 0.29   

ดา้นการตอบสนอง 
ต่อผูรั้บบริการ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 23 4.03 0.23 0.23 0.874 
1 – 3 ปี 46 4.00 0.20   
มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 106 4.02 0.19   
5 ปีข้ึนไป 225 4.00 0.27   

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูรั้บบริการ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 23 3.88 0.27 2.84* 0.038 
1 – 3 ปี 46 3.80 0.31   
มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 106 3.80 0.26   
5 ปีข้ึนไป 225 3.88 0.24   

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ 
ผูรั้บบริการ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 23 3.88 0.22 0.240 0.869 
1 – 3 ปี 46 3.89 0.24   
มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 106 3.91 0.21   
5 ปีข้ึนไป 225 3.91 0.29   

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.23 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู ่โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
ท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูแ่ตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 
0.05) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการไม่แตกต่าง
กนั 
 

4.4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีกบัสมรรถนะที่มีอยู่
ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการ
ท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

 
ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมี กบัสมรรถนะท่ีมี

อยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั ซ่ึงน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 ถึงตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.24 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ า เป็นต้องมีด้านความรู้กับ
สมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

 
ตัวแปร  Y1 X1 X2 X3 X4 X5 

ดา้นความรู้ (Y1) 1.00      
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (X1) -.086 1.00     
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (X2) -.013 .040 1.00    
ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (X3) .089 .032 .041 1.00   
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ (X4) .060 .033 -.063 -.009 1.00  
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ (X5) -.024 -.033 -.012 -.038 .122* 1.00 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรทั้ง 6 ตวัแปร 
รวมทั้งส้ิน 15 ค่า มีค่าบวก 7 ค่า มีค่าลบ 8 ค่า และมีนยัส าคญัทางสถิติจ านวน 1 ค่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มีค่าอยูร่ะหวา่ง -.086 ถึง .122 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหวา่งตวัแปรอิสระท่ี
มีค่าสูงสุด คือ ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการกับด้านการรู้จกัและเข้าใจผูรั้บบริการ              
(r = .122) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรท่ีมีค่าต ่าสุด คือ ดา้นการให้ความ
มัน่ใจต่อผูรั้บบริการกบัดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (r = -.009) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นระดบัต ่า 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้กบั
สมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นต่างๆ พบวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้แต่อยา่งใด 
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ตารางที ่4.25 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีด้านทักษะกับ
สมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

 
ตัวแปร  Y2 X1 X2 X3 X4 X5 

ดา้นทกัษะ (Y2) 1.00      
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (X1) .027 1.00     
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (X2) .095 .040 1.00    
ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (X3) -.019 .032 .041 1.00   
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ (X4) .109* .033 -.063 -.009 1.00  
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ (X5) .020 -.033 -.012 -.038 .122* 1.00 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรทั้ง 6 ตวัแปร 
รวมทั้งส้ิน 15 ค่า มีค่าบวก 9 ค่า มีค่าลบ 6 ค่า และมีนยัส าคญัทางสถิติจ านวน 2 ค่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มีค่าอยูร่ะหวา่ง -.063 ถึง .122 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหวา่งตวัแปรอิสระท่ี
มีค่าสูงสุด คือ ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการกบัดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ (r = 
.122) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหวา่งตวัแปรท่ีมีค่าต ่าสุด คือ ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อ
ผูรั้บบริการกบัดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (r = -.009) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ส่วนใหญ่มี
ค่าอยูใ่นระดบัต ่า 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีด้านทกัษะกบั
สมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัดา้นต่างๆ พบวา่ ตวัแปรอิสระดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการมี
ความสัมพนัธ์กับสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีด้านทกัษะ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .109 ส่วนตวัแปรอิสระดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีดา้นทกัษะแต่อยา่งใด 
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ตารางที ่4.26 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีด้านคุณลกัษณะกับ
สมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

 
ตัวแปร  Y3 X1 X2 X3 X4 X5 

ดา้นคุณลกัษณะ (Y3) 1.00      
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (X1) .149** 1.00     
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (X2) -.016 .040 1.00    
ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (X3) -.012 .032 .041 1.00   
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ (X4) -.039 .033 -.063 -.009 1.00  
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ (X5) -.028 -.033 -.012 -.038 .122* 1.00 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรทั้ง 6 ตวัแปร 
รวมทั้งส้ิน 15 ค่า มีค่าบวก 6 ค่า มีค่าลบ 9 ค่า และมีนยัส าคญัทางสถิติจ านวน 2 ค่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มีค่าอยูร่ะหวา่ง -.063 ถึง .149 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหวา่งตวัแปรอิสระท่ี
มีค่าสูงสุด คือ ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการกับด้านการรู้จกัและเข้าใจผูรั้บ บริการ             
(r = .122) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรท่ีมีค่าต ่าสุดคือ ดา้นการให้ ความ
มัน่ใจต่อผูรั้บบริการกบัดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (r = -.009) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นระดบัต ่า 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นคุณลกัษณะ
กบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัดา้นต่างๆ พบว่า ตวัแปรอิสระดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการมี
ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นคุณลกัษณะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั .149 ส่วนตวัแปรอิสระดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีดา้นคุณลกัษณะแต่อยา่งใด 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวลั 

 
จากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากร

มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ไดแ้ก่ 
 
4.5.1 การอบรม  
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สร้างทักษะการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีให้กับ

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ดงันั้นจึง
ควรจดัใหมี้การอบรม คือ 

1) การสนบัสนุนใหท้รัพยากรมนุษยไ์ดมี้การอบรม โดยการจดัส่งไปอบรมพื้นฐาน
การปฏิบติังานเฉพาะดา้นและนอกเหนือจากสายงานของตนท่ีปฏิบติัอยู ่

(1) การอบรมโปรแกรมเก่ียวกบัตัว๋เคร่ืองบิน เพื่อท่ีจะไดท้  าการตรวจดูเท่ียวบิน 
ราคา หรือท าการส ารองท่ีนัง่โดยสารไดด้ว้ยตนเอง เม่ือผูป้ฏิบติัในสายงานนั้นลาพกัหรือติดภาระ
งานของตนอยู่ เพื่อท่ีจะได้ให้บริการกบัผูรั้บบริการได้อย่างทนัท่วงที หรือน ามาใช้ประกอบการ
จดัท ารายการน าเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัหรือการคิดราคาขาย เพื่อน าเสนอผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

(2) การอบรมภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ หรือการสนบัสนุนให้มี
การอบรมภาษาองักฤษจนเกิดความเช่ียวชาญ 

(3) การอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการจดัท า
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอผลงาน การสืบคน้ขอ้มูล รายการน าเท่ียว และปฏิบติังาน
อ่ืนๆ ใหค้ล่องแคล่ว สร้างสรรค ์และดึงดูดใจผูรั้บบริการ 

2) การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ให้ทรัพยากรมนุษยท่ี์ตรงกบัสายงานท่ี
ปฏิบติั โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยาย ให้ความรู้ แนะเทคนิค และทดลองปฏิบติั เช่น การพฒันา
บุคลิกภาพ กลยทุธ์การเจรจาพิชิตใจลูกคา้ การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นตน้ 

 
4.5.2 การศึกษาดูงาน 
การให้ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวลั ไดมี้การศึกษาดูงานอยา่งนอ้ย 1 ประเภทต่อปี โดยประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ 
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1) การศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ บริษทั/หน่วยงาน/องคก์ารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน เรียนรู้
ระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์  ช่วยเหลือเ ก้ือกูลซ่ึงกันและกันต่อไป และส่งผลให้เ กิด
ความกา้วหนา้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

2) การศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทศัน์ ก่อให้เกิดประสบการณ์ เพิ่มพูน
ความรู้ สามารถน าส่ิงท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของต่างประเทศมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดนวตักรรม
ใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน 

 
4.5.3 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 
เป็นการสนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนจากวุฒิ

การศึกษาท่ีมีอยู ่รวมถึงการศึกษาหลกัสูตรประเภทประกาศนียบตัรวิชาชีพระยะสั้น ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การบริการ MICE และ Event ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้
บุคลากรมีความรู้ดีข้ึนหรือไดรั้บความรู้ใหม่ นบัเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแบบท่ีย ัง่ยนื 

 
4.5.4 การได้รับมอบโอกาสจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา  
ทรัพยากรมนุษยต์อ้งการไดรั้บโอกาสใหป้ฏิบติังานท่ีมีความทา้ทายยิ่งข้ึน เพื่อพฒันาทกัษะ 

ประสบการณ์ และยอ่มส่งผลต่อการส่งเสริมคุณลกัษณะต่อไปดว้ย 
 
4.5.5 การเปลีย่นถ่ายหมุนเวยีนงานภายในประเภทงานหรือต่างประเภทงาน  
เพื่อลดความจ าเจในการปฏิบัติงาน และได้เป็นการพฒันาความรู้ ทักษะใหม่ๆ เพิ่ม

ประสบการณ์ท่ีเกิดจากบุคคลภายในองคก์ารเอง 
 

4.6 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัด
งาน Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

 
เน่ืองดว้ยผลการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ

อยู่ในระดบัมาก จึงแสดงให้เห็นทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัให้ความส าคญักบัสมรรถนะทั้ง 3 ดา้นดงักล่าว ดงันั้น ธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัควรมีการผลกัดนัให้สมรรถนะเหล่านั้นเกิดข้ึน
จริงและปรากฏชดัเจน ดว้ยการบริหารจดัการ สร้างกลยุทธ์ การวางแผนหรือนโยบายท่ีสอดคลอ้ง
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กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีนั้นๆ และในส่วนของผลการศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมีสมรรถนะทั้ง 5 ดา้นเก่ียวกบัคุณภาพบริการท่ีดี ดงันั้น จึงควรมี
การส่งเสริม สนับสนุน และจัดท าแบบประเมินสมรรถนะข้ึนส าหรับองค์การ เพื่อการรักษา
สมรรถนะต่างๆ ใหค้งไวแ้ละพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

แต่อย่างไรก็ตาม สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีด้านความรู้รายขอ้ในส่วนท่ีควรมีความรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกบัการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และสมรรถนะด้านทกัษะในส่วนควรมี
ความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงสมรรถนะด้านคุณลักษณะในส่วนควรมีการ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ยงัมีค่าเฉล่ียนอ้ย นอกจากน้ีสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เม่ือพิจารณาราย
ข้อจะเห็นได้ว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ในการจัดท า
กระบวนการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแต่ละขั้นตอนให้ผูรั้บบริการเห็น อีกทั้งดา้นความ
เช่ือถือไว้วางใจได้ ข้อท่ีให้บริการได้ตามค ามั่นสัญญาท่ีให้ไว้ต่อผู ้รับบริการ และด้านการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ท่ีให้ผูรั้บบริการติดต่อไดห้ลายช่องทางเพื่อความสะดวก รวมถึงดา้นการ
ให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ ส่วนยึดหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการในการปฏิบติังาน และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ เก่ียวกบัมีการติดตาม 
ถามไถ่ และยนืยนัความตอ้งการจากผูรั้บบริการตลอดช่วงระยะเวลาการใหบ้ริการ 

ดงันั้น แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั คือ 

 
4.6.1 การให้ทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมงานหรือมีส่วนเกีย่วข้องกบัด้านวชิาการ  
ซ่ึงสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

1) การให้ทรัพยากรมนุษย์เข้า ร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ เพื่อเกิดความรู้นอกเหนือจากสถานท่ีปฏิบติังาน เป็นการให้
ไดรั้บทราบสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบนัและอนาคตจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาถ่ายทอดองค์
ความรู้หรือจากงานวิจัยต่างๆ ซ่ึงทรัพยากรมนุษย์จะได้น ามาประยุกต์ใช้เพื่อท าให้ตนเองมี
สมรรถนะในการปฏิบติังานและยงัส่งผลความส าเร็จต่อองคก์าร รวมทั้งสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการและใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวหรือลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) การให้ทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม หน่วยงาน หรือองคก์ารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับทราบ
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ขอ้มูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวไดโ้ดยตรงและรวดเร็ว เพื่อสามารถน ามาสร้างความแตกต่างและ
นวตักรรมใหม่ๆ ในการจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

 
4.6.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นประจ า  
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event 

ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัจะเกิดข้ึนได้นั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารงาน
ระดบัสูงควรการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นประจ าและให้มีบ่อยคร้ังข้ึนเก่ียวกบัการ
จ าลองสถานการณ์ การรับมือ การตอบโต ้และการปฏิบติัตนต่อผูรั้บบริการ เป็นตน้ เพราะเม่ือเกิด
เหตุการณ์จริงทรัพยากรมนุษยจ์ะสามารถแสดงสมรรถนะในการแกไ้ขปัญหาได ้หรือทรัพยากร
มนุษยแ์จง้หรือจดัท าบนัทึกเหตุการณ์ท่ีประสบใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เพื่อจะไดท้ราบถึงปัญหาและ
น ามาเป็นกรณีศึกษาส าหรับวางแนวทางแกไ้ข 

 
4.6.3 การจัดสรรเวลาให้ทรัพยากรมนุษย์เข้ารับการฝึกฝนสมาธิ  
คือ การสนับสนุนให้ท ากิจกรรมหรือจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างจิตใจและพฤติกรรมท่ีดี 

รวมถึงปฏิบติัศาสนกิจแห่งตน เพื่อให้น ามาปรับใช้และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ซ่ึงการ
ควบคุมอารมณ์นบัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับทรัพยากรมนุษยท่ี์ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการบริการ ท่ีตอ้ง
พบปะกบัผูรั้บบริการท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัเสมอ 

 
4.6.4 การจัดท าแบบฟอร์มการปฏิบัติงานทีชั่ดเจน  
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการในการจดัท ากระบวนการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวลัแต่ละขั้นตอนให้ผูรั้บบริการเห็น องค์การตอ้งด าเนินการจดัท าแบบฟอร์มการปฏิบติังานท่ี
ปรากฏชดั ล าดบัเป็นขั้นเป็นตอน และแบบฟอร์มการแจง้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการจดังานใน
คร้ังนั้ นๆ ให้แก่ผู ้รับบริการทราบ รวมถึงสามารถเก็บเป็นหลักฐานทั้ งฝ่ายผู ้ให้บริการและ
ผูรั้บบริการ ทั้งน้ีเพื่อจะท าให้ทรัพยากรมนุษยใ์ส่ใจปฏิบติัสมรรถนะขอ้น้ีเพิ่มมากข้ึนและความมี
ระเบียบแบบแผน ดว้ยการจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ตอ้งท าให้
ผูรั้บบริการเกิดความเขา้และเห็นภาพตามในแต่ละกระบวนการจดังาน 

 
4.6.5 การจัดโครงการอบรมภายในด้านแผนงาน  
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ในส่วนให้บริการไดต้ามค ามัน่สัญญาท่ีให้ไวต่้อผูรั้บบริการ 

การรักษาส่ิงท่ีแจง้ต่อผูรั้บบริการทั้งทางวาจาและลายลกัษณ์อกัษรนับเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งต่อการ
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ด าเนินธุรกิจ เพราะเป็นทั้งช่ือเสียงบริษทัและความน่าเช่ือถือท่ีผูรั้บบริการจะมีต่อองค์การ ดงันั้น
การจดัโครงการอบรมภายในดา้นแผนงาน จะท าให้ทรัพยากรมนุษยรู้์จกัตรวจสอบให้รอบคอบจาก
แผนงานว่าเง่ือนไข กฎ ระเบียบ ข้อตกลงขององค์การก่อนว่าส่ิงท่ีจะให้ค  ามัน่สัญญาสามารถ
ด าเนินการไดจ้ริงหรือไม่ 

 
4.6.6 การให้การเรียนรู้นวตักรรมและเทคโนโลย ีพร้อมส่งเสริมพฒันาตนเอง  
ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ท่ีใหผู้รั้บบริการติดต่อไดห้ลายช่องทางเพื่อความสะดวก 

ดว้ยในปัจจุบนัสังคมเกิดนวตักรรมใหม่ๆ และมีเทคโนโลยีท่ีล ้ าสมยั รวดเร็ว ดงันั้นทรัพยากร
มนุษยจึ์งควรมีการเรียนรู้ ศึกษาดว้ยตนเอง และเปิดช่องทางให้ผูรั้บบริการสามารถติดต่อไดห้ลาย
ช่องทาง รวมถึงองค์การควรให้การสนบัสนุนในเร่ืองดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เพื่อการตอบสนองต่อ
ผูรั้บบริการไดต้ามความตอ้งการ 

 
4.6.7 การก าหนดกรอบสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์  
ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ ส่วนยึดหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในการปฏิบติังาน สมรรถนะขอ้น้ีจะมีความส าคญัข้ึนไดต้อ้ง
เกิดจากความร่วมมือ จิตภายใต้ส านึกในการรักษาจรรยาบรรณ และผูบ้ริหารต้องน ามาตรฐาน
วิชาชีพมาก าหนดเป็นกรอบสมรรถนะ เพื่อทรัพยากรมนุษยจ์ะไดมี้แนวทางท่ีถูกตอ้งและเกิดการ
พฒันาสมรรถนะท่ีดีในท่ีสุด 

 
4.6.8 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ เก่ียวกบัมีการติดตาม ถามไถ่ และยืนยนัความตอ้งการ

จากผูรั้บบริการตลอดช่วงระยะเวลาการใหบ้ริการ ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เพื่อให้เห็นถึง
รายละเอียด ขั้นตอน ช่วงการติดตาม หรือระยะเวลาท่ีถามไถ่ ทั้งน้ีจะได้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบติังานและทราบถึงสมรรถนะข้อน้ีอย่างแน่ชัด อีกทั้งเป็นการยืนยนัความต้องการ การไม่
เปล่ียนแปลงในขอ้ตกลงระหวา่งกนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 



 
บทที ่5  

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ      

 
การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี

ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั มีวตัถุประสงค ์คือ  
1) เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี

ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
2) เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี

ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีกับสมรรถนะท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
4) เพื่อให้ไดแ้นวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event 

ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการไดม้าซ่ึงขอ้มูล จากการศึกษาสามารถสรุป

ผลการวจิยั อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

 
5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 30–39 

ปี ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยูส่่วนใหญ่มี
ลกัษณะงาน Tour Operations และมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่5 ปี ข้ึน
ไป 
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5.1.2 ผลการศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน 
Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

ผลจากการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) และดา้นความรู้เป็นรายขอ้ ควรมีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) ส่วน ควรมีความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบัการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย 3.74) 

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีด้านทกัษะ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) และดา้นทกัษะเป็นรายขอ้ คือ ควรมีความเป็นมืออาชีพดา้นการจดังานการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) ส่วน ควรมีความสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ได ้มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย 3.63) 

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นคุณลกัษณะ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.62) และด้านคุณลักษณะเป็นรายข้อ คือ ควรมีใจรักงานบริการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) ส่วน ควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได ้มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย 3.20) 

 
5.1.3 ผลการศึกษาสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน 

Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 
ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการเป็นรายขอ้ คือ แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.26) ส่วน จดัท ากระบวนการจดั
งานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแต่ละขั้นตอนให้ผูรั้บบริการเห็น มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย 3.55) 

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) และด้านความเช่ือถือไวว้างใจไดเ้ป็นรายขอ้ คือ ให้บริการไดต้รงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ผูรั้บบริการตอ้งการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.05) ส่วน ให้บริการไดต้ามค ามัน่
สัญญาท่ีใหไ้วต่้อผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย 3.79) 

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) และดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการเป็นรายขอ้ คือ แจง้รายละเอียด
ต่างๆ อย่างครบถว้นให้ผูรั้บบริการทราบก่อนด าเนินการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.09) ส่วน 
ใหผู้รั้บบริการติดต่อไดห้ลายช่องทางเพื่อความสะดวก มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย 3.84) 

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันด้านการให้ความมั่นใจต่อผู ้รับบริการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) และดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการเป็นรายขอ้ คือ 
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ให้บริการด้วยมารยาท สุภาพ อ่อนน้อม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.00) ส่วน ยึดหลัก
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในการปฏิบติังาน มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย 3.75)  

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการเป็นรายขอ้ คือ แจง้ขอ้มูลให้
ผูรั้บบริการทราบทนัที เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.00) ส่วน มี
การติดตาม ถามไถ่ และยืนยนัความตอ้งการจากผูรั้บบริการตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย 3.81) 

 
5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีกับสมรรถนะที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการ
ท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ ดา้นการตอบสนอง
ต่อผูรั้บบริการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ  

ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นทกัษะ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่า 
(r = 0.109) กบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นความเป็นรูปธรรม
ของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจผูรั้บบริการ 

ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นคุณลกัษณะ มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัต ่า (r = 0.149) กบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัด้านความ
เช่ือถือไวว้างใจได้ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และ
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 
 

5.1.5 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน 
Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

จากผลการศึกษาผูว้จิยัไดเ้สนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจ
รับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั โดยภาพรวมมีแนวทาง ดงัน้ี 
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1) การอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างทกัษะการปฏิบติังาน และพฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีดีให้กบัทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
ดงันั้น จึงควรจดัใหมี้การสนบัสนุนให้ทรัพยากรมนุษยไ์ปอบรม ไดแ้ก่ การจดัส่งไปอบรมพื้นฐาน
การปฏิบติังานเฉพาะดา้นนอกเหนือจากสายงานของตน ประกอบดว้ยการอบรมโปรแกรมเก่ียวกบั
ตั๋วเคร่ืองบิน การเรียนภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือการสนับสนุนให้เรียน
ภาษาอังกฤษจนเช่ียวชาญ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบติัการ (Workshop) ให้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีตรงกบัสายงานท่ีปฏิบติั โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญมา
บรรยาย ใหค้วามรู้ แนะเทคนิค และทดลองปฏิบติั 

2) การศึกษาดูงาน การให้ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ไดมี้การศึกษาดูงานอยา่งนอ้ย 1 ประเภทต่อปี โดยประกอบดว้ย    
2 ประเภท คือ การศึกษาดูงานภายในประเทศและการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

3) การให้ทุนสนบัสนุนแก่ทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน
จากวุฒิการศึกษาท่ีมีอยู่ รวมถึงการศึกษาหลกัสูตรประเภทประกาศนียบตัรวิชาชีพระยะสั้น ใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การบริการ MICE และ Event ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

4) การไดรั้บมอบโอกาสจากผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา ให้ปฏิบติังานท่ีมีความทา้
ทาย เพื่อพฒันาทกัษะ ประสบการณ์ และส่งผลต่อการส่งเสริมคุณลกัษณะดว้ย 

5) การเปล่ียนถ่ายหมุนเวียนงานภายในประเภทงานหรือต่างประเภทงาน เพื่อ
พฒันาความรู้และทกัษะใหม่ๆ ท่ีเกิดจากบุคคลภายในองคก์ารเอง 
 

5.1.6 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่
ให้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวัล 

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และด้านคุณลกัษณะอยู่ใน
ระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น จึงควรมีการผลกัดนัให้สมรรถนะเหล่านั้นเกิดข้ึนจริงและปรากฏชดัเจน ดว้ย
การบริหารจดัการ สร้างกลยุทธ์ การวางแผนหรือนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมี
นั้นๆ และในส่วนของผลการศึกษาสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 
ดา้น ดงันั้น จึงควรมีการส่งเสริม สนบัสนุน และจดัท าแบบประเมินสมรรถนะข้ึนส าหรับองค์การ 
เพื่อการรักษาสมรรถนะต่างๆ ใหค้งไวแ้ละพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
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แต่สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้รายขอ้ในส่วนท่ีควรมีความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบั
การจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และสมรรถนะดา้นทกัษะในส่วนควรมีความสามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได้ รวมถึงสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะในส่วนควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได ้
ยงัมีค่าเฉล่ียนอ้ย นอกจากน้ีสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัรายขอ้ ในขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด ไดแ้ก่ ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของบริการ ในการจดัท ากระบวนการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแต่ละ
ขั้นตอนใหผู้รั้บบริการเห็น ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ ขอ้ท่ีให้บริการไดต้ามค ามัน่สัญญาท่ีให้ไว้
ต่อผูรั้บบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ขอ้ท่ีให้ผูรั้บบริการติดต่อไดห้ลายช่องทางเพื่อ
ความสะดวก ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ ขอ้ท่ียึดหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในการปฏิบติังาน และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 
ข้อท่ีมีการติดตาม ถามไถ่ และยืนยนัความต้องการจากผู ้รับบริการตลอดช่วงระยะเวลาการ
ใหบ้ริการ  

แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั คือ 

1) การให้ทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมงานหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับด้านวิชาการ ซ่ึง
สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

(1) การให้ทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ  

(2) การให้ทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม หน่วยงาน หรือ
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2) การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นประจ าและใหมี้บ่อยคร้ังข้ึนเก่ียวกบั
การจ าลองสถานการณ์ การรับมือ การตอบโต ้และการปฏิบติัตนต่อผูรั้บบริการ เป็นตน้ เพราะเม่ือ
เกิดเหตุการณ์จริงทรัพยากรมนุษยจ์ะสามารถแสดงสมรรถนะในการแกไ้ขปัญหาได ้แจง้หรือจดัท า
บนัทึกเหตุการณ์ท่ีประสบใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เพื่อจะไดท้ราบถึงปัญหาและน ามาเป็นกรณีศึกษา
ส าหรับวางแนวทาง แกไ้ข 

3) การจดัสรรเวลาให้ทรัพยากรมนุษยเ์ข้ารับการฝึกฝนสมาธิ คือ การสนบัสนุนให้
ท ากิจกรรมหรือจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างจิตใจและพฤติกรรมท่ีดี รวมถึงปฏิบติัศาสนกิจแห่งตน 
เพื่อใหน้ ามาปรับใชแ้ละสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้

4) การจัดท าแบบฟอร์มการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน องค์การต้องด าเนินการจัดท า
แบบฟอร์มการปฏิบติังานท่ีปรากฏชดั ล าดบัเป็นขั้นเป็นตอน และแบบฟอร์มการแจง้รายละเอียด
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ต่างๆ เก่ียวกบัการจดังานในคร้ังนั้นๆ ให้แก่ผูรั้บบริการทราบ รวมถึงสามารถเก็บเป็นหลกัฐานทั้ง
ฝ่ายผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

5) การจัดโครงการอบรมภายในด้านแผนงาน จะท าให้ทรัพยากรมนุษย์รู้จัก
ตรวจสอบให้รอบคอบจากแผนงานวา่เง่ือนไข กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลงขององคก์ารก่อนวา่ส่ิงท่ีจะให้
ค  ามัน่สัญญาสามารถด าเนินการไดจ้ริงหรือไม่  

6) การให้การเรียนรู้นวตักรรมและเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมพฒันาตนเอง ดว้ยใน
ปัจจุบนัสังคมเกิดนวตักรรมใหม่ๆ และมีเทคโนโลยท่ีีล ้าสมยั รวดเร็ว ดงันั้นทรัพยากรมนุษยจึ์งควร
มีการเรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเอง และเปิดช่องทางให้ผูรั้บบริการสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง 
รวมถึงองคก์ารควรใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

7) การก าหนดกรอบสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารตอ้งน ามาตรฐาน
วิชาชีพมาก าหนดเป็นกรอบสมรรถนะ เพื่อทรัพยากรมนุษยจ์ะไดมี้แนวทางท่ีถูกตอ้งและเกิดการ
พฒันาสมรรถนะท่ีดีในท่ีสุด 

8) การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียด ขั้นตอน ช่วงการติดตาม 
หรือระยะเวลาท่ีถามไถ่ ทั้งน้ีจะไดเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบติังานและทราบถึงสมรรถนะขอ้น้ี
อยา่งแน่ชดั อีกทั้งเป็นการยืนยนัความตอ้งการ การไม่เปล่ียนแปลงในขอ้ตกลงระหวา่งกนัระหวา่ง
ผูใ้ห ้บริการและผูรั้บบริการ 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 
5.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวจิยัพบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามเป็นดงัน้ี 

1) เพศ  
ผลการศึกษาพบวา่ เพศของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 85.50 ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบังานวิจยัของ วชัราภรณ์ สุรภี (2556) โดย
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มบริษัทท่ีรับจัดกิจกรรมการประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.6 

2) อาย ุ
ผลการศึกษาพบว่า อายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ

30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.50 ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบังานวิจยัของ วชัราภรณ์ สุรภี (2556)  
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โดยพบว่า บุคลากรในกลุ่มบริษทัท่ีรับจดักิจกรรมการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลัของประเทศไทยมีอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.2  

3) วฒิุการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า วุฒิการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 76.75 ซ่ึงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบังานวิจยัของ วชัราภรณ์ สุรภี (2556) โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มบริษทัท่ีรับจดั
กิจกรรมการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศไทย ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Celuch and 
Davidson (2008) ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นสมาชิก ICCA (the International Congress and 
Convention Association) ซ่ึงเป็นองค์กรสากลของธุรกิจ Event ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

4) ประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู ่
ผลการศึกษาพบว่า ประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู่ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะงาน Tour Operations คิดเป็นร้อยละ 41.75 เน่ืองจากงานวิจยัเร่ือง
น้ีเป็นประเภทงานท่ีระบุเฉพาะในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลัตามท่ีไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ และทบทวนวรรณกรรม จึงยงัไม่พบงานวิจยัใดท่ีมีการระบุ
ประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยูใ่นแนวทางเดียวกนัหรือใกลเ้คียงและมีความแตกต่าง 

5) ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่
ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ของ

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ 5 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 56.25 ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากงานวจิยัของ วชัราภรณ์ สุรภี (2556) ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มบริษทัท่ีรับจดั
กิจกรรมการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศไทย ส่วนใหญ่มีอายุ
การท างานอยูท่ี่ 1-5 ปี  
 

5.2.2 สมรรถนะทีจ่ าเป็นต้องมีของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการ
ด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 
1) สมรรถนะดา้นความรู้ 
จากผลการศึกษาสมรรถนะดา้นความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก หมายความว่า 

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ าเป็นตอ้งมี
สมรรถนะดา้นความรู้เป็นอยา่งมาก 
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2) สมรรถนะดา้นทกัษะ 
จากผลการศึกษาสมรรถนะดา้นทกัษะโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก หมายความว่า 

ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้ บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ  าเป็นตอ้ง
มีสมรรถนะดา้นทกัษะเป็นอยา่งมาก 

3) สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ 
จากผลการศึกษาสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หมายความ

ว่า ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
จ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะเป็นอยา่งมาก 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ของสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีทั้ง 3 ดา้น สามารถสรุปไดว้่า
สมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปใน
แนวทางเดียวกบัผลการวิจยัของวชัราภรณ์ สุรภี (2556) ท่ีพบว่าสมรรถนะหลกัของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ท่ีผูป้ระกอบการแสดง
ความตอ้งการดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น โดยดา้น
คุณลกัษณะมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.61 รองลงมา คือ ดา้นทกัษะ มีค่าเฉล่ีย 4.51 และดา้นความรู้
มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 4.37 

 
5.2.3 สมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่

ให้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวัล 
1) สมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
จากผลการศึกษาสมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึงสมรรถนะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการอยูบ่่อยๆ 
ซ่ึงความเป็นรูปธรรมของบริการท่ีปรากฏนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกบัท่ี พิสิทธ์ิ พิพฒัน์โภคากุล 
(2553: 26) ไดอ้ธิบายว่า การน าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ สถานท่ี รวมถึงการตกแต่งมาใช้ใน
ช่วงเวลาท่ีมีผูม้ารับบริการ แสดงถึงภาพลกัษณ์ขององค์การและนบัเป็นการส่งมอบบริการท่ีดีแก่
ผูรั้บบริการ เพราะหากองค์การส่งมอบบริการท่ีดีแล้ว ย่อมเป็นผลให้ผูรั้บบริการเกิดความ
ประทบัใจและความผูกพนัในระยะยาวดว้ย ทั้งน้ีผลการศึกษามีความแตกต่างจากผลการวิจยัของ 
วิโรจน์ ระจิตดา (2553) ท่ีสรุปในประเด็นคุณสมบติัดา้นการสร้างส่ิงจบัตอ้งได ้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมด้านบุคลากรในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก
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ผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัใหค้วามเห็นวา่ การบริการมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสินคา้ประเภทอ่ืนๆ 
คือ ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ (Intangibility) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการได ้ (Inseparability) 
เน่ืองจากการผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน การบริการมีลักษณะไม่แน่นอน 
(Variability) ข้ึนอยูก่บัว่าผูข้ายบริการจะเป็นใคร จะให้บริการเม่ือใด ท่ีไหน อยา่งไร และการ
บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perishability) 

2) สมรรถนะดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
จากผลการศึกษาสมรรถนะดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก หมายความว่า ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึงสมรรถนะด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้อยู่บ่อยๆ ซ่ึง
เป็นไปแนวทางเดียวกบัผลการวิจยัของ วิโรจน์ ระจิตดา (2553) ท่ีสรุปในประเด็นคุณสมบติัดา้น
ความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมดา้นบุคลากรในศูนยป์ระชุมในระดบัสูง เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
เป็นผูใ้ห้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป็นคุณสมบัติของบุคลากรในศูนย์ประชุมท่ีจะ
สะทอ้นถึงความพร้อมดา้นบุคลากรในการให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน โดยจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบกบัการสั่งสมประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงจะ
ช่วยเพิ่มระดบัความน่าเช่ือถือของบุคลากรไดม้ากยิง่ข้ึน 

3) สมรรถนะดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 
จากผลการศึกษาสมรรถนะดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึงสมรรถนะดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการอยูบ่่อยๆ 
ซ่ึงเป็นไปแนวทางเดียวกบัผลการวจิยัของ วโิรจน์ ระจิตดา (2553) ท่ีสรุปในประเด็นคุณสมบติัดา้น
การตอบสนองดว้ยความพร้อมและเต็มใจให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมดา้นบุคลากรใน
ศูนย์ประชุมในระดับสูง โดยผู ้บริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัโดยเทียบไดก้บั
ค าวา่ “จิตส านึกแห่งการบริการ” หรือ “Service Mind” นัน่เอง 

4) สมรรถนะดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ 
จากผลการศึกษาสมรรถนะดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียว
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เพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึงสมรรถนะด้านการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการอยู่
บ่อยๆ  

5) สมรรถนะดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 
จากผลการศึกษาสมรรถนะดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก หมายความวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั ในปัจจุบนัมีการแสดงออกถึงสมรรถนะดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการอยูบ่่อยๆ 

จากผลการศึกษาโดยรวมขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่สมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการให้
ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ ภทัรา ภทัรมโน (2556) ท่ีศึกษาการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของรีสอร์ท 
ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพอยูใ่น
ระดบัมากทั้ง 5 ดา้น โดยดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.04 
รองลงมาคือ ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.03 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
มีค่าเฉล่ีย 4.02 ดา้นการตอบสนองลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.96 และการรับรู้คุณภาพในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นความใส่ใจในลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.94  

 
5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีกับสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบันของ

ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวลั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้กบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
ดา้นต่างๆ พบว่า ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้แต่
อยา่งใด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นทกัษะกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
ดา้นต่างๆ พบวา่ ตวัแปรอิสระดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งมีดา้นทกัษะ ส่วนตวัแปรอิสระดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมี
ดา้นทกัษะแต่อยา่งใด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีด้านคุณลกัษณะกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันด้านต่างๆ พบว่า ตัวแปรอิสระด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมีความสัมพนัธ์กับ
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีด้านคุณลักษณะ ส่วนตัวแปรอิสระด้านอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นคุณลกัษณะแต่อยา่งใด 

จากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั Thurstone (1970:  102) ท่ีกล่าวไวว้่า พฤติกรรมของมนุษย์
จะเป็นเคร่ืองช้ีทศันคติไดดี้กว่าการแสดงออกทางค าพูด แต่พฤติกรรมก็อาจไม่ตรงตามความเป็น
จริงก็ได ้ นัน่คือ ทศันคติอาจไม่มีความสัมพนัธ์กบัการแสดงออกทางพฤติกรรม  อีกทั้งเป็นไป
แนวทางเดียวกบั จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย  ์(2551: 103) ท่ีไดก้ล่าววา่ ทศันคติสามารถปรับเปล่ียนได้
ด้วยอิทธิพลของปัจจยัแวดล้อมตัวบุคคล ซ่ึงผลการศึกษาน้ียงัมีความไม่สอดคล้องกับทฤษฏี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ Ajzen (1991) ท่ีอธิบายไวว้า่ บุคคล
พร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยพฤติกรรมตามแนวคิดของทศันคติ ท่ีเป็นความรู้สึกในดา้น
บวกหรือลบของแต่ละบุคคล หมายความวา่ ทศันคติและพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง และ
ผลการศึกษายงัมีความแตกต่างจากท่ี พิสิทธ์ิ พิพฒัน์โภคากุล (2553: 10) กล่าวไวว้า่ ทศันคติของผู ้
ใหบ้ริการถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะทศันคติจะเป็นตวัก าหนดการกระท าหรือพฤติกรรม คือ หากผู ้
ให้บริการมีทศันคติไม่ดีต่อการบริการแล้ว ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมการ
ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีดีได ้

5.2.5 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน 
Event ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 
1) การอบรม ได้แก่  การจัดส่งไปอบรมพื้นฐานการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน

นอกเหนือจากสายงานของตน ประกอบดว้ยการอบรมโปรแกรมเก่ียวกบัตัว๋เคร่ืองบิน การอบรม
ภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ หรือการสนบัสนุนให้เรียนภาษาองักฤษจนเช่ียวชาญ และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ให้ทรัพยากร
มนุษยท่ี์ตรงกบัสายงานท่ีปฏิบติั โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยาย ให้ความรู้ แนะเทคนิค และทดลอง
ปฏิบติั  

2) การศึกษาดูงานภายในประเทศและการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
3) การให้ทุนสนบัสนุนแก่ทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน

จากวุฒิการศึกษาท่ีมีอยู่ รวมถึงการศึกษาหลกัสูตรประเภทประกาศนียบตัรวิชาชีพระยะสั้ น ใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การบริการ MICE และ Event ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

4) การไดรั้บมอบโอกาสจากผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา ให้ปฏิบติังานท่ีมีความทา้
ทาย เพื่อพฒันาทกัษะ ประสบการณ์ และส่งผลต่อการส่งเสริมคุณลกัษณะดว้ย 
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5) การเปล่ียนถ่ายหมุนเวียนงานภายในประเภทงานหรือต่างประเภทงาน เพื่อ
พฒันาความรู้และทกัษะใหม่ๆ ท่ีเกิดจากบุคคลภายในองคก์ารเอง 

ซ่ึงการอบรม การศึกษาดูงาน และการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ การมอบโอกาสให้
พฒันาทกัษะ และการเปล่ียนถ่ายหมุนเวยีนงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัท่ี Nadler นกัวิชาการ
ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาของการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดก้ล่าวไวว้า่ การพฒันาบุคลากรโดย
จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ในลกัษณะให้การศึกษา เป็นการสร้างการเรียนรู้เพื่องานท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมายการเติบโตทั้งในอนาคตและในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีก าหนด (Nadler, 1970 อ้างถึงใน           
ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี, 2556:  142) ซ่ึงการศึกษานั้นเกิดไดจ้ากทุกกระบวนการในการปฏิบติังาน 
 

5.2.6 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่
ให้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวัล 

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และด้านคุณลกัษณะอยู่ใน
ระดบัมาก ธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัควรมีการผลกัดนัให้
สมรรถนะเหล่านั้นเกิดข้ึนจริงและปรากฏชดัเจน ดว้ยการบริหารจดัการ สร้างกลยุทธ์ การวางแผน
หรือนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีนั้นๆ และในส่วนของผลการศึกษาสมรรถนะ
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น จึงควรมีการส่งเสริม สนบัสนุน และ
จดัท าแบบประเมินสมรรถนะข้ึนส าหรับองคก์าร เพื่อการรักษาสมรรถนะต่างๆ ให้คงไวแ้ละพฒันา
ใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

แต่สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีดา้นความรู้รายขอ้ในส่วนท่ีควรมีความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบั
การจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั สมรรถนะด้านทกัษะในส่วนควรมีความสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะในส่วนควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ยงัมี
ค่าเฉล่ียน้อย นอกจากน้ีสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด ได้แก่ ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ ในการจดัท ากระบวนการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแต่ละขั้นตอนให้
ผูรั้บบริการเห็น อีกทั้งดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ ขอ้ท่ีให้บริการไดต้ามค ามัน่สัญญาท่ีให้ไวต่้อ
ผูรั้บบริการ และด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ท่ีให้ผูรั้บบริการติดต่อได้หลายช่องทางเพื่อ
ความสะดวก รวมถึงดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ ส่วนยึดหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในการปฏิบติังาน และด้านการรู้จกัและเขา้ใจ
ผูรั้บบริการ เก่ียวกับมีการติดตาม ถามไถ่ และยืนยนัความต้องการจากผูรั้บบริการตลอดช่วง
ระยะเวลาการใหบ้ริการ 
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ดงันั้น แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั คือ 

1) การใหท้รัพยากรมนุษยเ์ขา้ร่วมงานหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัดา้นวิชาการ โดยการ
ให้ทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ รวมถึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม 
หน่วยงาน หรือองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไปแนวทางเดียวกบัผลการวิจยัของ วิโรจน์ ระจิตดา (2553) ท่ีสรุปในประเด็น
คุณสมบัติด้านความสามารถด้านวิชาการและการบริการมีความสัมพนัธ์กับความพร้อมด้าน
บุคลากรของศูนยป์ระชุมในระดบัสูง โดยผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ค่อนขา้งให้ความส าคญั 
โดยให้เหตุผลว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ควรเป็นผูท่ี้มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
ไมซ์เพื่อให้บริการได้อย่างถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ หากบุคลากรมีความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลายและมีความเช่ียวชาญในงานท่ีท าแล้วจะยิ่งสร้าง ความพึงพอใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการไดม้ากยิง่ข้ึน 

2) การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นประจ า ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลัจะเกิดข้ึนไดน้ั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารงานระดบัสูงควรการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
(Workshop) เป็นประจ าและให้มีบ่อยคร้ังข้ึนเก่ียวกบัการจ าลองสถานการณ์ การรับมือ การตอบโต ้
และการปฏิบติัตนต่อผูรั้บบริการ เป็นตน้ เพราะเม่ือเกิดเหตุการณ์จริงทรัพยากรมนุษยจ์ะสามารถ
แสดงสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาได้ หรือทรัพยากรมนุษย์แจ้งหรือจดัท าบนัทึกเหตุการณ์ท่ี
ประสบให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพื่อจะไดท้ราบถึงปัญหาและน ามาเป็นกรณีศึกษาส าหรับวางแนว
ทางแกไ้ข ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไปแนวทางเดียวกบัผลการวิจยัของ วิโรจน์ ระจิตดา (2553) ท่ีสรุปวา่
การอบรมมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมดา้นบุคลากรในศูนยป์ระชุมเป็นอย่างมาก โดยถือเป็น
ขั้นตอนส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์ประชุมต่อการรองรับงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ บุคลากรในธุรกิจ
น้ีควรไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างานให้ดียิ่งข้ึนท าให้
พนกังานเกิดความรอบรู้และปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพราะการฝึกอบรมและพฒันา
เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอยูต่ลอดเวลา 

3) การจดัสรรเวลาให้ทรัพยากรมนุษยเ์ขา้รับการฝึกฝนสมาธิ การสนบัสนุนให้ท า
กิจกรรมหรือจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างจิตใจและพฤติกรรมท่ีดี มีสติ รวมถึงปฏิบติัศาสนกิจแห่งตน 
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เพื่อให้น ามาปรับใช้และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ซ่ึงการควบคุมอารมณ์นบัเป็นส่ิงส าคญั
ส าหรับทรัพยากรมนุษย์ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการบริการ ท่ีต้องพบปะกับผูรั้บบริการท่ีมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัเสมอ ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบัท่ี สมิต สัชฌุกร (2554: 101-103) 
อธิบายไวว้่า การแสดงอารมณ์อยา่งรุนแรงจะเป็นตวัท าลายบุคลิกภาพท่ีดี การท่ีจะควบคุมอารมณ์
ได ้ตอ้งอาศยัหลกัธรรมท่ีต่างศึกษากนัมาเป็นเคร่ืองช่วยดบั ทั้งสติ สัมปชญัญะ และใชว้ิธีการต่างๆ 
ท่ีตอ้งทดลองเลือกใชแ้ละปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพราะไม่มีวิธีใดท่ีใช้ไดผ้ลกบัทุก
คนทุกคร้ัง ดงันั้นจึงตอ้งมีการฝึกฝนและปฏิบติัในการควบคุมอารมณ์ 

4) การจดัท าแบบฟอร์มการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ
ในการจดัท ากระบวนการจดังานการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแต่ละขั้นตอนให้ผูรั้บบริการเห็น 
องค์การตอ้งด าเนินการจดัท าแบบฟอร์มการปฏิบติังานท่ีปรากฏชัด ล าดบัเป็นขั้นเป็นตอน และ
แบบฟอร์มการแจง้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการจดังานในคร้ังนั้นๆ ใหแ้ก่ผูรั้บบริการทราบ รวมถึง
สามารถเก็บเป็นหลกัฐานทั้งฝ่ายผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ทั้งน้ีเพื่อจะท าให้ทรัพยากรมนุษยใ์ส่ใจ
ปฏิบติัสมรรถนะขอ้น้ีเพิ่มมากข้ึนและความมีระเบียบแบบแผน ดว้ยการจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ต้องท าให้ผูรั้บบริการเกิดความเข้าและเห็นภาพตามในแต่ละ
กระบวนการจัดงาน ซ่ึงสอดคล้องกับนิยามของ ISO (International Organization for 
Standardization) (พิสิทธ์ิ พิพฒัน์โภคากุล, 2553: 72) ท่ีกล่าวไวว้่า การบริการ คือ ผลลพัธ์ของ
กระบวนการ หมายความวา่ การบริการจะดีหรือไม่นั้น ย่อมข้ึนอยู่กบักระบวนการ และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกบัท่ี สมิต สัชฌุกร (2554: 55-56, 79) อธิบายวา่ งานบริการเร่ิมตน้และด าเนินการได้
ทุกขณะ ทั้งในตอนตน้ ท่ามกลาง และในตอนทา้ย เพราะไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งให้บริการเฉพาะใน
เวลาใดเวลาหน่ึง และมาตรฐานบริการท่ีดีควรมีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งจ าและจะได้
เป็นเคร่ืองช่วยเตือนความจ าของทั้งสองฝ่าย  

5) การจดัโครงการอบรมภายในดา้นแผนงาน ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ ในส่วน
ให้บริการไดต้ามค ามัน่สัญญาท่ีให้ไวต่้อผูรั้บบริการ การรักษาส่ิงท่ีแจง้ต่อผูรั้บบริการทั้งทางวาจา
และลายลกัษณ์อกัษรนบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ เพราะเป็นทั้งช่ือเสียงบริษทัและ
ความน่าเช่ือถือท่ีผูรั้บบริการจะมีต่อองคก์าร ดงันั้นการจดัโครงการอบรมภายในดา้นแผนงาน จะท า
ให้ทรัพยากรมนุษยรู้์จกัตรวจสอบให้รอบคอบจากแผนงานว่าเง่ือนไข กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลงของ
องค์การก่อนว่าส่ิงท่ีจะให้ค  ามัน่สัญญาสามารถด าเนินการได้จริงหรือไม่ ดงัท่ี สมชาติ กิจยรรยง 
(2556: 30-31) กล่าวไวว้า่ การวางแผนงานบริการช่วยให้การด าเนินธุรกิจสามารถด ารงอยูไ่ด ้อีกทั้ง
เป็นการก าหนดทิศทางและการปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงช่วยให้เกิดการประสานงาน
ระหวา่งระดบัต่างๆ ช่วยใหเ้กิดแกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6) การใหก้ารเรียนรู้นวตักรรมและเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมพฒันาตนเอง ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ท่ีให้ผูรั้บบริการติดต่อไดห้ลายช่องทางเพื่อความสะดวก ดว้ยในปัจจุบนั
สังคมเกิดนวตักรรมใหม่ๆ และมีเทคโนโลยีท่ีล ้าสมยั รวดเร็ว ดงันั้นทรัพยากรมนุษยจึ์งควรมีการ
เรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเอง และเปิดช่องทางให้ผูรั้บบริการสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง รวมถึง
องค์การควรให้การสนบัสนุนในเร่ืองดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เพื่อการตอบสนองต่อผูรั้บบริการได้
ตามความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Rollinson et al. (1998: 212 Quoted in Leopold, 2002: 174) 
กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีไดม้าจากประสบการณ์อนัเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ค่อนขา้งถาวรของแต่ละบุคคล รวมถึงการเปล่ียนแปลงค่านิยมพื้นฐานของพฤติกรรม เพื่อให้บุคคล
นั้นสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้

7) การก าหนดกรอบสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้ความมัน่ใจต่อ
ผูรั้บบริการ ส่วนยึดหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
บริการในการปฏิบติังาน สมรรถนะขอ้น้ีจะมีความส าคญัข้ึนไดต้อ้งเกิดจากความร่วมมือ จิตภายใต้
ส านึกในการรักษาจรรยาบรรณ และผู ้บริหารต้องน ามาตรฐานวิชาชีพมาก าหนดเป็นกรอบ
สมรรถนะ เพื่อทรัพยากรมนุษยจ์ะไดมี้แนวทางท่ีถูกตอ้งและเกิดการพฒันาสมรรถนะท่ีดีในท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบัท่ี จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย  ์ (2551: 152-153) กล่าวไว ้คือ จริยธรรมมี    
2 ประเภท ไดแ้ก่ จริยธรรมในตวับุคคลและจริยธรรมในอาชีพ ซ่ึงจริยธรรมมีความส าคญัต่อการ
ประกอบอาชีพต่างๆ หรือเรียกวา่ จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีผูป้ระกอบอาชีพนั้นๆ ตอ้งพึงยึดถือปฏิบติั 
เพื่อเป็นมาตรฐานคุณค่าแห่งความดีงามของการกระท าและไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามเป้าหมายโดยมีหลกั
ยดึ 

8) การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ เก่ียวกบัมีการ
ติดตาม ถามไถ่ และยืนยนัความตอ้งการจากผูรั้บบริการตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการ ควรมี
การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียด ขั้นตอน ช่วงการติดตาม หรือระยะเวลาท่ี
ถามไถ่ ทั้งน้ีจะไดเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบติังานและทราบถึงสมรรถนะขอ้น้ีอยา่งแน่ชดั อีกทั้ง
เป็นการยืนยนัความตอ้งการ การไม่เปล่ียนแปลงในขอ้ตกลงระหว่างกนัระหว่างผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบัศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555: 3) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า คู่มือการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานกิจกรรมกระบวนการต่างๆ ขององค์การ เกิด
ผลงานท่ีไดม้าตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ไดก้ารบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุขอ้ก าหนดท่ีส าคญั
ของกระบวนการ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
จากผลการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 

Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อสามารถน าไป
ปฏิบติั ดงัน้ี 

1) น าไปพฒันาและปรับปรุงสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานให้มีคุณภาพท่ีดี
ยิง่ข้ึน 

2) น าไปเป็นแนวทางสร้างเป็นมาตรฐานสมรรถนะทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดั
งาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เพื่อรองรับการเป็นหน่ึงในประชาคม
อาเซียน 

3) น าไปประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีผลิตบณัฑิตด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

4) น าไปแนะแนวใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้น
การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เกิดความตระหนกัและรับทราบถึงสมรรถนะต่างๆ 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวจัิยคร้ังต่อไป 
การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) ควรศึกษาในเร่ืองเดียวกันน้ี แต่เพิ่มเติมประชากรและกลุ่มตวัอย่างจากด้าน
ผูรั้บบริการในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีขยายวงกวา้ง ครบถ้วน แม่นย  า และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2) ควรศึกษาในเร่ืองเดียวกนัน้ี แต่ศึกษาเจาะจงสมรรถนะการปฏิบติังานท่ีเฉพาะใน
แต่ละต าแหน่งของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั เพื่อความชดัเจนในการรับรู้สมรรถนะของตนในการปฏิบติังาน 

3) ควรศึกษาในเร่ืองเดียวกนัน้ี แต่มีการขยายพื้นท่ีศึกษาให้ครบแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
และส่งผลต่อการสร้างมาตรฐานสมรรถนะส าหรับธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
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4) ควรมีการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั แต่
ปรับเปล่ียนประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ด้านการจัดงานประชุมและนิทรรศการ ท่ีตั้ งสถานประกอบการและจดทะเบียนในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบวา่ในธุรกิจรับจดังาน Event ซ่ึงนบัอยูใ่นกลุ่ม MICE 
เหมือนกนั แต่ต่างประเภทกนั มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีแตกต่าง
กนัหรือไม่และอยา่งไร เพื่อจะไดเ้กิดความชดัเจนในการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์น
แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน 

5) ควรมีการศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษาจากภายนอกและภายใน
องคก์ารถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือไดรั้บต่อธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั รวมถึงปัญหาในการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อจะได้มีการพฒันา
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์หส้ามารถป้องกนั รองรับ หรือแกไ้ขไดต้รงประเด็น 

6) ควรใช้ทฤษฎีทางวิชาการอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับหลาย
ศาสตร์ อนัจะท าใหก้ารวจิยัมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกจิรับจัดงาน Event 
ทีใ่ห้บริการด้านการท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั 

 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีและสมรรถนะท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั เพื่อน ามาหาความสัมพนัธ์และก าหนดเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั โดยแบบสอบถามมี
ทั้งหมด 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้ค าถามถึงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากร

มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั รวมจ านวน 27 ขอ้ 
ประกอบดว้ย 

 • ดา้นความรู้    จ านวน   7 ขอ้ 
 • ดา้นทกัษะ    จ านวน  8 ขอ้ 
 • ดา้นคุณลกัษณะ    จ านวน  12 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 ขอ้ค าถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของทรัพยากร

มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั รวมจ านวน 25 ขอ้ 
ประกอบดว้ย 

 • ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ จ านวน  5 ขอ้ 
 • ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้  จ านวน  5 ขอ้ 
 • ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ จ านวน  5 ขอ้ 
 • ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ จ านวน  5 ขอ้ 
 • ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ จ านวน  5 ขอ้ 
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ตอนท่ี 4 ขอ้ค าถามถึงขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั จ านวน 1 ขอ้ 

         2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ี จะน าไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัให้กบัธุรกิจรับจดังาน 
หน่วยงานของภาครัฐ องคก์ารต่างๆ และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังานดา้นการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั 

           3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทุกฉบบั จะด าเนินการจดัเก็บโดยรักษาเป็นความลบัอย่าง
สูงสุด การน าเสนอขอ้มูลจะน าเสนอเป็นภาพรวมและจะน าไปใช้เฉพาะในการศึกษาคน้ควา้เชิง
วชิาการเท่านั้น ดงันั้นค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานและท าให้ท่านเสียหายแต่
ประการใด จึงขอความกรุณาท่านตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัอยา่งแทจ้ริง 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 
             นางสาวสุวดี บุญมาจรินนท ์
                                                                    นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว  
                                                                                  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบ  ในขอ้ความท่ีเป็นความจริงท่ีสุดเก่ียวกบัตวั
ท่านเพียงค าตอบเดียว 

1. เพศ    (1) ชาย                        (2) หญิง 

2. อาย ุ    (1) 20 – 29 ปี    (2) 30 – 39 ปี 
    (3) 40 – 49 ปี    (4) 50 – 59 ปี 

 
3. วฒิุการศึกษา              (1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี (โปรดระบุ…………………………………… 

  (2) ปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)   
  (3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4. ประเภทงานในปัจจุบนัท่ีท าอยู ่ 
 (1) Tour Operations 
 (2) Sales & Marketing 
 (3) Reservation 
 (4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………… 

5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่
    (1) ต ่ากวา่ 1 ปี       (2) 1–3 ปี     

 (3) มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี      (4) 5 ปีข้ึนไป 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
โดยความหมายของค าตอบมีดงัน้ี 
สมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้น

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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   ระดบั 5  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัสมรรถนะขอ้น้ี 
   ระดบั 4  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัสมรรถนะขอ้น้ี 
   ระดบั 3  หมายถึง  เฉยๆ กบัสมรรถนะขอ้น้ี 
   ระดบั 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยกบัสมรรถนะขอ้น้ี 
  ระดบั 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัสมรรถนะขอ้น้ี 
 ค าอธิบาย 

สมรรถนะที่จ าเป็นต้องมี หมายถึง สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัท่ีตอ้งประพฤติและควรเป็นลกัษณะนั้นในการ
ปฏิบติังาน และท าให้เกิดผลงานท่ีถึงหรือสูงกว่าเกณฑ์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ประกอบดว้ย 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ 
 
ค าอธิบาย  

สมรรถนะด้านความรู้ หมายถึง หลักการ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และสาระส าคญัท่ีทรัพยากร
มนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัควรมีและสามารถน ามา
เช่ือมโยงกนัออกมาเป็นองคค์วามรู้เฉพาะหรือความรู้ในเร่ืองต่างๆ ได ้ 
 

 

รายการสมรรถนะด้านความรู้ 

ระดบัสมรรถนะทีจ่ าเป็นต้องม ี

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 

1. ควรมีความรู้ทางวชิาการเก่ียวกบัการจดังาน
การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

    
 

2. ควรมีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ      
3. ควรมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั      
4. ควรมีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ลกัษณะต่างๆ 

    
 

5. ควรมีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

    
 

6. ควรมีความรู้ในงานของตน      
7. ควรมีความรู้รอบดา้นในเร่ืองตา่งๆ      
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ค าอธิบาย  
สมรรถนะด้านทกัษะ หมายถึง ความสามารถในการลงมือปฏิบติัหรือแสดงให้เห็นถึงความ

เช่ียวชาญหรือความช านาญ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งการให้ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการสมรรถนะด้านทกัษะ 

ระดบัสมรรถนะทีจ่ าเป็นต้องม ี

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 

1. ควรมีทกัษะในการส่ือสาร      
2. ควรมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Office 

    
 

3. ควรมีทกัษะการใชอิ้นเตอร์เน็ตและส่ือ
สงัคมออนไลน ์

    
 

4. ควรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านต่างๆ       
5. ควรมีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้
กบัผูรั้บบริการท่ีมีความแตกต่างกนั 

    
 

6. ควรมีความเป็นมืออาชีพดา้นการจดังาน
การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

    
 

7. ควรมีความสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ได ้

    
 

8. ควรมีความสามารถในการใหข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง  
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ค าอธิบาย  
 สมรรถนะด้านคุณลักษณะ หมายถึง ความคิด ความรู้สึก เจตคติ ทศันคติ แรงจูงใจ ความ
ตอ้งการส่วนบุคคล ซ่ึงควรเป็นส่ิงท่ีติดตวัทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการ
ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมา 
 

รายการสมรรถนะด้านคุณลกัษณะ 

ระดบัสมรรถนะทีจ่ าเป็นต้องม ี

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 

1. ควรมีใจรักงานบริการ      
2. ควรมีความรับผดิชอบตามภาระผกูพนั
ของตน 

     

3. ควรมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ      

4. ควรมีการยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

     

5. ควรมีการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการตามท่ี
ก าหนดไวใ้นเง่ือนไขได ้

     

6. ควรมีการกระท าดว้ยความรับผดิชอบ
โดยไม่เลือกปฏิบติั 

     

7. ควรมีความตรงต่อเวลา      

8. ควรมีความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของ
ตน 

     

9. ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี      

10. ควรมีการพฒันาและแสวงหาความรู้
ดา้นการจดังาน 
การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

     

11. ควรมีความช่างสงัเกตรายละเอียดงาน
ในทุกขั้นตอน 

     

12. ควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได ้      
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความถ่ีในการกระท าพฤติกรรม
นั้นของท่าน โดยความหมายของค าตอบมีดงัน้ี 
สมรรถนะทีม่ีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้น

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ระดบั 5  หมายถึง  ท าสมรรถนะขอ้น้ีเป็นประจ า 
   ระดบั 4  หมายถึง  ท าสมรรถนะขอ้น้ีบ่อยๆ 
   ระดบั 3  หมายถึง  ท าสมรรถนะขอ้น้ีบา้งเป็นบางโอกาส 
   ระดบั 2  หมายถึง  ท าสมรรถนะขอ้น้ีนอ้ยคร้ัง 
   ระดบั 1  หมายถึง  ไม่เคยท าสมรรถนะขอ้น้ีเลย 
 
 ค าอธิบาย 

 สมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมายถึง สมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดั
งาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ท่ีก าลงัมี ก าลงัประพฤติ และปรากฏอยู ่ซ่ึง
แสดงออกเป็นปกติในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู ้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจต่อ
ผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 
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ค าอธิบาย  
 สมรรถนะด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพ
ท่ีทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัมีพฤติกรรม
ท่ีปรากฏใหเ้ห็นหรือสัมผสัไดใ้นการใหบ้ริการท่ีจบัตอ้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ระดบัสมรรถนะทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

ท า 
เป็นประจ า 

ท าบ่อยๆ ท าบ้าง 
เป็นบางโอกาส 

น้อยคร้ัง 
ทีจ่ะท า 

ไม่เคยท า
เลย 

5 4 3 2 1 

1. จดัท ากระบวนการจดังานการท่องเท่ียว
เพ่ือเป็นรางวลัแต่ละขั้นตอนให้
ผูรั้บบริการเห็น  

     

2. เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารมี
ความเรียบร้อย 

     

3. ใชอุ้ปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ี
ทนัสมยัในการใหบ้ริการ 

     

4. ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ภายใน
พ้ืนท่ีปฏิบติังานของตน 

     

5. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ในการ
ปฏิบติังาน 
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ค าอธิบาย  
 สมรรถนะด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง พฤติกรรมในการมอบบริการ
ของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั เพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการตามสัญญา ถูกตอ้ง ตรงวตัถุประสงค์  เป็นไปภายในเวลา และไดผ้ล
ออกมาเช่นเดิมทุกคร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 

ระดบัสมรรถนะทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

ท า 
เป็นประจ า 

ท าบ่อยๆ ท าบ้าง 
เป็นบางโอกาส 

น้อยคร้ัง 
ทีจ่ะท า 

ไม่เคยท า
เลย 

5 4 3 2 1 

1. ใหบ้ริการไดต้ามค ามัน่สญัญาท่ีใหไ้ว ้
ต่อผูรั้บบริการ 

     

2. ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรก      

3. ใหบ้ริการครบถว้น ไม่มีขอ้ผิดพลาด      

4. ใหบ้ริการไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์
ผูรั้บบริการตอ้งการ 

     

5. ใหบ้ริการไดภ้ายในกรอบเวลาท่ี
ก าหนด 
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ค าอธิบาย  
 สมรรถนะด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง พฤติกรรมของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัในการมุ่งมัน่ 
เตม็ใจ และพร้อมใหบ้ริการอยา่งทนัท่วงที โดยผูรั้บบริการสามารถรับบริการไดง่้ายและสะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 

ระดบัสมรรถนะทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

ท า 
เป็นประจ า 

ท าบ่อยๆ ท าบ้าง 
เป็นบางโอกาส 

น้อยคร้ัง 
ทีจ่ะท า 

ไม่เคยท าเลย 

5 4 3 2 1 

1. ใหบ้ริการโดยยดึความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการเป็นท่ีตั้ง 

     

2. แจง้รายละเอียดต่างๆ อยา่งครบถว้น
ใหผู้รั้บบริการทราบ ก่อนด าเนินการ 

     

3. ใหบ้ริการไดฉ้บัไวตามท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งการ  

     

4. ตอบรับการร้องขอของผูรั้บบริการ      

5. ใหผู้รั้บบริการติดต่อไดห้ลาย
ช่องทางเพื่อความสะดวก 
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ค าอธิบาย  
สมรรถนะด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้รับบริการ (Assurance) หมายถึง ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญ การติดต่อส่ือสาร มารยาท จริยธรรม และการปฏิบติัตามมาตรฐาน
วิชาชีพของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
ท่ีมีและแสดงออกในการใหบ้ริการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการสมรรถนะ 
ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้รับบริการ 

ระดบัสมรรถนะทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

ท า 
เป็นประจ า 

ท าบ่อยๆ ท าบ้าง 
เป็นบางโอกาส 

น้อยคร้ัง 
ทีจ่ะท า 

ไม่เคยท า
เลย 

5 4 3 2 1 

1. แสวงหาความรู้ดา้นการจดังานการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัเพ่ิมเติม 

     

2. ตอบขอ้สงสยัของผูรั้บบริการได้
ทนัที 

     

3. ใหบ้ริการดว้ยมารยาท สุภาพ อ่อน
นอ้ม 

     

4. การติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บบริการมี
ความชดัเจน 

     

5. ยดึหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วชิาชีพในอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวและบริการในการ
ปฏิบติังาน 
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ค าอธิบาย  
 สมรรถนะด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) หมายถึง ความเอาใจใส่ ความสามารถ
ดูแลและแกปั้ญหาของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลั ท่ีมีใหผู้รั้บบริการแต่ละรายซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนัได ้

 

ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะแนวทางทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน 
Event ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
 ท่านคิดว่าจะมีแนวทางการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจรับจดังาน Event 
ท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัอยา่งไร 
 
           

           

            

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

รายการสมรรถนะ 
ด้านการรู้จกัและเข้าใจผู้รับบริการ 

ระดบัสมรรถนะทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

ท า 
เป็นประจ า 

ท าบ่อยๆ ท าบ้าง 
เป็นบางโอกาส 

น้อยคร้ัง 
ทีจ่ะท า 

ไม่เคยท า
เลย 

5 4 3 2 1 

1. เขา้ใจความคาดหวงัและความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการแตล่ะราย 

     

2. คน้ควา้หาขอ้มูลของผูรั้บบริการแต่
ละรายเพ่ิมเติม 

     

3. มีการติดตาม ถามไถ่ และยนืยนั
ความตอ้งการจากผูรั้บบริการตลอด
ช่วงระยะเวลาการใหบ้ริการ 

     

4. แจง้ขอ้มูลใหผู้รั้บบริการทราบ
ทนัที เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียด 

     

5. ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของ
ผูรั้บบริการไดด้ว้ยตนเอง 
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