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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีได้เก็บข้อมูลไปแล้ว 
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ประชุม ยังขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ ภาระการท างานหนักขึ้น 
เนื่องจากมีอัตราการลาออกสูงเพราะบุคลิกภาพและความต้องการของบุคคลไม่สอดคล้องกับงาน  การ
พัฒนาสมรรถนะจึงไม่ต่อเนื่องและมีข้อจ ากัดด้านเวลาซึ่งเป็นจุดอ่อนของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ อีก
ท้ังบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในประเทศไทยมีโอกาสน้อยในการเป็นผู้จัดงานหลักท าให้ผู้ปฏิบัติงานใน
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพของไทยขาดโอกาสท างานหลากหลายและงานระดับนานาชาติ 
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อย่างไรก็ตามบริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีความต้องการพัฒนาผู้ประสานงานการจัดประชุมให้มี
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในการท างานและมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย
การเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า การพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยบุคคล
ประกอบด้วย ทัศนคติ ความรู้และทักษะ บุคลิกภาพความใฝ่รู้ ความต้องการแรงจูงใจ และช่วงวัยของผู้
ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเป็นกลุ่มเจนเนอเรช่ัน วาย (Y) และ ซี (Z)  ปัจจัยกลุ่มประกอบด้วย การ
ท างานเป็นทีมและความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร และปัจจัยองค์กรประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร 
เป้าหมายทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ขอบข่ายลักษณะงาน การสนับสนุนการเรียนรู้และปัจจัยภายนอก
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงน าไปสู่การออกแบบกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการ
จัดประชุม โดย 1) การคัดเลือกบุคลท่ีมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 2) การน าเข้าสู่
กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาผ่านการสร้างความตระหนักรู้ของบุคคล 3) การก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร 4) การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลและทีม 5) การสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาในทุกระดับ 6) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ และ 7) การให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์และผลการปฏิบัติงานท่ีดี 
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Competency Development Process of Coordinator in Meeting and Convention 

Business: Case Study Professional Convention Organizer in Bangkok was aimed to 1) study 

the context and situation of work and competence related to the coordination of the 

meeting coordinator; 2) study the components of individual, team, and organization level 

of competency development, and 3) to study the competency development process of 

the coordinator in Professional Convention Organizer (PCO) through the human resource 

development concepts and organizational behavior theory in terms of individual, team, 

and organization related to competency development as well as other relevant context 

studies in the meeting and convention industry. This research was conducted through 

qualitative research methodology by analyzing data from documents and in-depth 

interviews collected from 1) experts in the field, including project managers and 

coordinators in the operational level, 2) Experts from MICE capabilities in governmental 

and educational institutes 3) Certified Meeting Professional: CMP and 4) Non-PCO experts. 
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The samples were totally 25 key informants selected by purposive sampling and 

snowball sampling based on recommendations from the previous interviewers. 

The results of the research show that the working context and relevant situation 

of meeting coordinator were earned by several reasons such as lacking qualified workers, 

heavy workloads, high turnover rate, their inconsistent expectation with the job. 

Therefore, competency development is quite discrete and has time constraints which 

are considered as the weaknesses of PCO. In addition, there is little chance of being the 

Core PCO in international meeting and convention for the practitioners in Thai PCO. As a 

result, they have few opportunities in fields getting jobs in more diversity and internal 

setting. However, PCO needs to develop coordinator competency to achieve the goals 

of being accepted both locally and internationally. The findings from this study found 

that the component of competency development for meeting coordinators include 

personal factors which are attitudes, knowledge and skills, proactive personality, 

motivation and generation Y and Z of coordinator, group factors which are teamwork and 

relationships within the team and organization, and organizational factors which are 

organizational culture, business goals, organizational structure, job characteristics, 

learning support and external factors about stakeholders. Therefore, lead to the design 

of the development process of desirable competency for the coordinator by 1) selecting 

people who are competent in accordance with the needs of the organization, 2) bringing 

them into the learning process through individual awareness, 3) determining the goals of 
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individual, team and organization development, 4) motivating people and teams, 5) 

supporting learning process in all levels 6) practical guideline and bringing knowledge 

into practice and 7) providing feedback in order to promote desirable competence and 

good performance. 
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ท่ีให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ระบบอิเล็กทรอนิค 

ขอขอบคุณ เพื่อนๆปริญญาโทภาคปกติรุ่น 8 พี่ๆ น้องๆ คณะการจัดการการท่องเท่ียว 
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ช่วงเวลาท่ีท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 ท่ีมาและความส าคัญ 

อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ หรืออุตสาหกรรม
ไมซ์ (MICE : Meeting, Incentive, Convention and Exhibition ) ในปัจจุบันมีบทบาทในการเป็น
กลไกขับเคล่ือนและพัฒนาเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม  (ส านักงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ,  2554) โดยอุตสาหกรรมการจัดประชุม (Meeting and Convention) เป็นส่วนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมไมซ์ ท่ีมีการเติบโตสูงและรวดเร็ว จากรายงานของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ช้ีให้เห็นว่า จ านวนการจัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ท่ีเดินทางมาประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีจัดงานกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเข้าร่วมการจัดประชุม ในปีพ.ศ.2558-
2560 มีการจัดงานประชุมเติบโตขึ้น โดยแบ่งเป็นงานประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชน 
(International Cooperate Meeting : M ) เพิ่มขึ้น 0.39%  และ งานประชุมนานาชาติของกลุ่ม
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรท่ีไม่ใช่บริษัทเอกชน  (International Non-Cooperate Meeting : C) 
เพิ่มขึ้น 0.32% และมีจ านวนผู้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติท้ังสองประเภท 560,174 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ.2558 จ านวน 39,552 คน มีจ านวนมากเป็นอันดับหนึ่งและสร้างรายได้สูงสุดในกลุ่ม
อุตสาหกรรมไมซ์ (ส านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ,  2560) จากรายงานโดยองค์กรการ
จัดประชุมระหว่างประเทศ International Congress and Convention Association (ICCA) ในปี
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการจัดประชุมระดับสมาคมนานาชาติมากเป็นอันดับท่ี 4 ในภูมิภาคเอเชีย 
รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตามล าดับ โดยมีจ านวนการจัดงานมากกว่าประเทศสิงคโปร์ซึ่ง
เป็นอันดับท่ี 5  ในขณะท่ีสถิติของ ICCA ในปี 2559 พบว่าเมืองในเอเชียท่ีได้รับความนิยมสูงสุดคือ 
สิงคโปร์ รองลงมาคือกรุงโซล และกรุงเทพฯได้รับความนิยมเป็นอันดับท่ี 3 ส่วนเชียงใหม่และพัทยา
ได้รับความนิยมเป็นอันดับท่ี 29 และอันดับท่ี 97 ของเทวีปเอเชีย ตามล าดับ (ส านักงานส่งเสริมการ
ประชุมและนิทรรศการ,  2560) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการจัด
ประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมงานท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคเอเชียก็มี
การเติบโตสูงขึ้นและสูงกว่าประเทศไทย จึงท าให้อุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติของประเทศ
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ไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน สะท้อนได้ถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะความเป็นมืออาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งต่าง ๆของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดประชุม สอดคล้องกับ
การศึกษาวิเคราะห์รายงานขององค์กรการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ICCA) รายงานถึงผลการ 
ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมไมซ์ 

ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน คือ ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,  2546 อ้างใน ภูริวัจน์ เดชอุ่ม,  2556) 
ทวีป ศิริรัศมี (2553) กล่าวในรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจการจัดการจัด
ประชุมและนิทรรศการของกรุงเทพฯ โดยการเทียบสมรรถนะกับสิงคโปร์และฮ่องกง พบว่า ผู้
ให้บริการหลักท่ีเกี่ยวข้อง( Key Service Providers) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจรับจัดประชุมมืออาชีพ 
(PCO : Professional Convention Organizer) ยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของ
บุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมมี
สมรรถนะตามท่ีอุตสาหกรรมต้องการเพื่อเป็นมาตรฐานระดับประเทศท่ีทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 
สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(สสปน.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย (ส านักงานส่งเสริม
การประชุมและนิทรรศการ,  2553)และมีการด าเนินโครงการต่าง ๆรวมท้ังการจัดท าคู่มือมาตรฐาน
สมรรถนะและการปฏิบัติงานส าหรับประสานงานและผู้ปฏิบัติการไมซ์(ไทย ) ( MICE Working 
Standard Manual for MICE Coordinator and MICE Operation Planner (Thailand))  เ พื่ อ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและผลิตภาพของธุรกิจไมซ์ให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียม
กับประเทศจุดหมายปลายทางไมซ์  (MICE Destination) ระดับโลก อีกท้ังสมรรถนะดังกล่าวมี
ความส าคัญในการใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก การมอบหมายงาน การพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรม และ
การเล่ือนต าแหน่ง ส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 

สมรรถนะของพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรจึงเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร สมรรถนะของพนักงานท่ีองค์กรต้องการสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงเป้าหมายขององค์กร (Athey and Orth,  1999) การ
แสดงผลของสมรรถนะท่ีองค์กรต้องการ จึงเป็นการแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และวัดผลในระดับของผลการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสมรรถนะของอุตสาหกรรม เป็นการร่วมมือขององค์กร หน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมให้
เกิดภาพลักษณ์และผลผลิตท่ีมีคุณภาพในวงกว้าง ท าให้อุตสาหกรรมนั้นมีขีดความสามารถในการ
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แข่งขันที่โดดเด่น เช่นเดียวกันกับในส่วนของอุตสาหกรรมจัดประชุมของประเทศไทย Davidson and 
Cope (2003) กล่าวว่า บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ (PCO)  และสถานท่ีจัดประชุม (Venue) เป็น
ตัวกลางซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการจัดประชุมท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ประชุมประสบ
ความส าเร็จ จากการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเลือกสถานท่ีและรูปแบบการจัดประชุมของลูกค้า 
(Buyer) พิจารณาถึงสามารถของผู้ให้บริการต่าง ๆในการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการจัดงานของ
องค์กรหรือธุรกิจได้ เงื่อนไขในการพิจารณานอกจากความปลอดภัย ส่ิงอ านวยความสะดวก การ
เข้าถึง และการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์แล้วนั้น ยังให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาถึง
ความสามารถในการท างานบรรลุผลส าเร็จของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ซึ่งบทบาทของ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมผู้มีหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการประสานงานโครงการ ท่ีมีความส าคัญท่ีช่วยให้
งานขับเคล่ือนไปได้อย่างราบรื่น เป็นตัวเช่ือมประสานท่ีน าเสนอให้ลูกค้าเข้าใจถึงความสามารถของ
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ มีผลต่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจอันดีให้กับลูกค้า รวมถึงผู้ให้บริการ 
ผู้สนับสนุนในภาคส่วนต่าง ๆ  นอกจากนี้ต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมเป็นต าแหน่งเริ่มต้น
ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ซึ่งอาจมีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมไม่มาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้ประสานงานการจัดประชุมให้มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างานเพื่อให้สามารถท างานได้สอดคล้องกับบริบทของงานและอุตสาหกรรม 
(Ferdinand and Kitchin,  2017)  ดังท่ีกล่าวข้างต้น ผู้วิ จัยเห็นถึงความส าคัญของต าแหน่ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมซึ่งจ าเป็นต้องมีสมรรถนะการท างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญในการสร้าง
ขีดสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและอุตสาหกรรมการจัดประชุม จึงเป็น
เป้าหมายของการศึกษาในขอบขเตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ  

ท่ีผ่านมาการศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ปัญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพยังคงมีอยู่อย่างต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
หลายงานวิจัยกล่าวถึงตัวบ่งช้ีสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ (วัชรา
ภรณ์ สุรภี และ ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์,  2556; ธนพล รุ่งเรือง และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล,  2558; ชล
ลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์,  2560) แนวทางการแก้ไขในประเด็นของการส่งเสริม
การศึกษา การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรักษาพนักงานให้มีความผูกพันต่อ
องค์กร  (Ladkin and Weber,  2010; Sandy Sou and McCartney,  2015) การศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การศึกษาโดยมุ่งไปท่ีการจัดท า
หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ไ ม ซ์  ( Fenich and Hashimoto, 2010; Kim and Qu, 2 0 1 1; Cecil, Fenich, Krugman 
and Hashimoto,  2013) แต่ยังขาดการศึกษาในมิติของกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึง
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ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันท่ีอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันประเทศไทยกลับมีจ านวนธุรกิจให้บริการ
จัดประชุมมืออาชีพอยู่น้อย และยังคงขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ (TICA and TCEB,  2014) ยิ่ง
ไปกว่านั้น ต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมซึ่งต าแหน่งเริ่มต้นของการท างานหรือต าแหน่ง
ปฏิบัติการ มีอัตราการลาออกจากงานสูงและผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์น้อยท่ีสุด (Ferdinand 
and Kitchin,  2017) การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเจาะลึกในต าแหน่ง ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบท สถานการณ์ปัจจุบันในการท างานของผู้
ประสานงานการจัดประชุม รวมถึงการศึกษากระบวนการการพัฒนาใหผู้้ประสานงานการจัดประชุมมี
สมรรถนะในการท างานท่ีดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
โดยประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดสมรรถนะ ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร และแนวคิดการเรียนรู้
ขององค์กร อีกท้ังยังศึกษาร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประสานงานการจัดประชุม (Project 
Coordinator) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
จากภาครัฐและภาคการศึกษา เพื่อเสนอกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้
ประสานงานการจัดประชุมให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีพึงประสงค์และน าไปสู่การมีผลการปฏิบัติงาน
ท่ีดีความต้องการขององค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถมีของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย  
 

 ค าถามการวิจัย 

1.2.1  บริบทและสถานการณ์ของงานและสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสานงานการจัด
ประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพเป็นอย่างไร 

1.2.2  องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมมีอะไรบ้าง 

1.2.3  กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพควรเป็นอย่างไร 
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 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.1  เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์ของงานและสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงาน
ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 

1.3.2  เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรในการพัฒนา
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม 

1.3.3  เพื่อ ศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ ท่ีพึงประสงค์ของผู้
ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 

 

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ ของผู้ให้บริการใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม ผลจากการวิจัยท้ังในมิติบริบทงานและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ องค์ประกอบปัจจัยในการ
พัฒนาสมรรถนะ และมิติของกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานใน
ธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ ล้วนมีประโยชน์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมและบุคลากรในองค์กร 

 
 ประโยชน์ในมิติเผยแพร่ข้อมูล  

การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้สามารถท าได้ท้ังในรูปแบของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริบทงานและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของ ผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพ, องค์ประกอบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ และ
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจให้บริการจัดประชุมมือ
อาชีพ เพื่อความเข้าใจและสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  

 
 ประโยชน์ในมิติของประยุกต์ใช้  

การน ากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานในธุรกิจ
ให้บริการจัดประชุมมืออาชีพมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

1.4.2.1  ธุรกิจผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการจัดประชุม น าผลการวิจัยไปปรับใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 
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1.4.2.2  หน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมต่าง ๆ และผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการจัดประชุม น าผลการวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับจัดงาน
ประชุมหรือเลือกบุคคลกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประชุม 

1.4.2.3  สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรการจัดการจัดประชุมและนิทรรศการ   
(MICE and Event Management) น าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะตรงตามท่ีอุตสาหกรรมการจัดประชุมต้องการ 

1.4.2.4  ผลการวิจัยเรื่อง “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของ ผู้
ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” 
อ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ท่ีสนใจได้ใช้ประกอบการศึกษางานวิชาการและเป็นกรอบแนวทางในการต่อ
ยอดการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้ประสานงานการจัดประชุม (Coordinator) หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน 
การส่ือสารระหว่างผู้ให้บริการจัดประชุมกับลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของงานประชุม  มีหน้าท่ีในการส่ือสาร 
ประสานงานกับลูกค้าต้ังแต่ขั้นตอนการเสนอประมูลงาน (Bidding) หรือการเสนอขายบริการจัด
ประชุม การประสานงานในรายละเอียดของงานขั้นตอนการวางแผนการจัดงานต่าง  ๆ การ
ประสานงานและอ านวยความสะดวกในวันงาน (Conference day) และการติดต่อลูกค้าหลังการจัด
งานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (TICA and TCEB,  2014) 

บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ( PCO : Professional Convention Organizer)  หมายถึง 
ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้บริการรับจัดงานประชุมอย่างมืออาชีพ (ส านักงานส่งเสริมการ
ประชุมและนิทรรศการ,  2560) ท าการเก็บข้อมูลเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

โครงการ (Project)  หมายถึง งานประชุมรูปแบบต่าง ๆท่ีลูกค้าว่าจ้างบริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพ เป็นลักษณะงานท่ีเริ่มต้นและมีจุดส้ินสุดตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ในการท างานของ
บุคคลท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งงานและขอบเขตงานท่ีได้รับมอบหมาย วัดได้จากการปฏิบัติงานและผล
ของงาน ตามเกณฑ์การประเมินขององค์กรหรือตามมาตรฐานสมรรถนะในคู่มือสมรรถนะผู้
ประสานงานการจัดประชุม (TICA and TCEB,  2014) 

กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึ งประสงค์  (Competency Development 
Process) หมายถึง กระบวนการสร้างทัศนคติท่ีดีต่องานและการเรียนรู้พัฒนาของผู้ประสานงานการ
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จัดประชุม เพื่อมุ่งให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับงาน ผ่านการเรียนรู้และพัฒนา
ในระดับบุคคล ทีม และองค์กร 

 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานสมรรถนะส าหรับผู้ประสานงานใน

อุตสาหกรรมการจัดประชุม จาก “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงานและผู้วางแผน
ปฏิบัติการไมซ์ (ไทย)” จัดท าโดย สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) ร่วมกับส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (CPF : Convention Promotion Fund) และ มาตรฐาน
การรับรองผู้จัดประชุมมืออาชีพนานาชาติ (Certified Meeting Professional) โดยท าการศึกษา
บริบทของงานและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมในปัจจุบัน 
และการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสานงานการจัดประชุมของบริษัทจัดประชุมมอาชีพ 

 
 ขอบเขตด้านประชากร และสถานที่ในการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการในขอบเขตของธุรกิจจัดประชุมมืออาชีพ ซึ่งมาจากบัญชีรายช่ือผู้
ให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ ปี พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016  โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.), สมาคมส่งเสริมการระชุมนานาชาติ(ไทย) และ Marshall Cavendish 
Business Information ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ 1) ผู้เช่ียวชาญในสายงานได้แก่ ระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการ และระดับปฏิบัติการท่ี
ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการประสานงาน มีการท างานร่วมกับลูกค้า, ออแกนไนเซอร์ ซัพพลายเออร์และ
บุคลากรในองค์กร  2) ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคการศึกษา 3) ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดประชุม (Certified Meeting 
Professional : CMP) โดยเจาะจงศึกษาในบริบทของบริษัทผู้ให้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพท่ีอยู่ใน
ธุรกิจการจัดประชุมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษานี้ด าเนินการในขั้นตอนศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมและวางแผนการวิจัยในช่วง

พ.ศ. 2559 และท าการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงปี พ.ศ. 2561  
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 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้พบข้อจ ากัดด้านประชากรในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ ซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักได้ท้ัง 2 ต าแหน่งในองค์กรเดียวกัน คือ ผู้จัดการโครงการและ
ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม กล่าวคือ บางองค์กรเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จาก
ผู้จัดการโครงการ ในขณะท่ีบางองค์กรเก็บข้อมลูสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการ
จัดประชุม โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากผู้จัดการโครงการมากกว่าผู้ประสานงานซึ่งอาจมีความคิดเห็น
แตกต่างกันในบางประเด็นท่ีอาจน าไปสู่ผลการศึกษาในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีแตกต่าง ท้ังนี้ 
ผู้วิจัยได้แก้ปัญหาโดยการเพิ่มข้อค าถามสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้องในมิติของการท างาน รายละเอียดของ
งาน ส าหรับค าถามสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ และเพิ่มข้อค าถามมิติเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาจากองค์กร ส าหรับค าถามสัมภาษณ์ผู้ประสานงานการจัดประชุม และการใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีแท้จริง 

 



บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานในบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพ  ผู้วิจัยได้ประมวลเอกสารและงานวิจัย โดยแยกเป็นประเด็นดังนี้ 

2.1. อุตสาหกรรมการจัดประชุม 
2.1.1. ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
2.1.2. โครงสร้างของอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
2.1.3. ขั้นตอนการจัดประชุม 
2.1.4. สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
2.1.5. บทบาทการเป็นผู้ประสานงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม  
2.1.6. ขั้นตอนการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม 
2.1.7    ขอบเขตการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม 
2.1.8    สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม 

2.2. แนวคิดด้านสมรรถนะ  
2.2.1 การน าสมรรถนะมาใช้ในองค์กร 

2.3. แนวคิดการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2.3.1. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.3.2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2.3.3. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.4. ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กร 
 2.4.1 ปัจจัยบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
 2.4.2 ปัจจัยกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
 2.4.3 ปัจจัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
2.5 แนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร 
 2.5.1 การเรียนรู้ขององค์กร 
 2.5.2 การเรียนรู้ของทีม 
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 2.5.3 การเรียนรู้ของบุคคล 
2.6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์และการ
จัดประชุม 
 2.6.1 ปัจจัยบุคคล 
 2.6.2 ปัจจัยกลุ่ม 
 2.6.3 ปัจจัยองค์กร 
2.7 สรุป ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ 
2.8 การเรียนรู้และพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 

2.8.1. การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้ 
2.8.2. การจัดการความรู้ 
2.8.3. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.8.4. บทบาทขององค์กรในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในบริบทของ

อุตสาหกรรมการจัดประชุม 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.9.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยบุคคลในการพัฒนาสมรรถนะ 
 2.9.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปัจจัยกลุ่มในการพัฒนาสมรรถนะ 
 2.9.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปัจจัยองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะ 
 2.9.4 งานวิ จัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปัจจัยองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะ ใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม 
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 อุตสาหกรรมการจัดประชุม และบทบาทของผู้ประสานงานการจัดประชุม 

 ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการจัดประชุม  
การจัดประชุม (Conference) เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน จากหลักฐานการศึกษาด้านวัฒนธรรม 

พบว่า การจัดประชุมเป็นในลักษณะของ การถกเถียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีน่าสนใจ หรือ
การพบปะพูดคุยและการเล้ียงฉลองในโอกาสต่าง ๆ (Spiller,  2002 อ้างใน Karin Weber and 
Chon,  2002)  หลังจากการจัดประชุมสภาคองเกรสแห่งกรุงเวียนนา ในปี ค.ศ. 1814 (Congress 
the Vienna) จบลง การรูปแบบประชุมได้แพร่กระจายออกเป็นวงกว้างผ่านยุโรปตะวันตกและเข้าสู่
อเมริกาในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 และต้นศตวรรษท่ี 20 (Davidson and Cope,  2003; Rogers, 
2013) จากจุดเริ่มต้นของการจัดประชุมในยุโรปและอเมริกาเหนือ รูปแบบการจัดประชุมได้ถูกพัฒนา
มาเป็นลักษณะของการจัดประชุมทางธุรกิจมากขึ้น (Spiller,  2002 อ้างใน Karin Weber and 
Chon,  2002)   ปัจจุบันอุตสาหกรรมการจัดประชุมเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในทุก
ภูมิภาคท่ัวโลก เนื่องจากรูปแบบการจัดประชุมท่ีหลากหลาย ท าให้มีการนิยามค าจ ากัดความของการ
จัดประชุมท่ีแตกต่างออกไป โดย Convention Industry Council (2011 อ้างใน Rogers (2013)  
ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

Congress หมายถึง การจัดประชุมของผู้ท่ีอยู่ในอาชีพหรือสายงานเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวนมาก ต้ังแต่หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นคน  มีระยะเวลาจัดงานหลายวันและหลากหลาย
วาระการจัดประชุมซึ่งแบ่งเป็นการจัดประชุมย่อย ๆถูกจัดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นการจัดประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ  

Convention หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนท่ีมีอาชีพหรือสายงานเดียวกัน เป็นตัวแทนหรือ
สมาชิกขององค์กร หรือสมาคม สาระการจัดประชุมเกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคม การจัดการทาง
ธุรกิจ หรือการจัดประชุมคณะกรรมการ ความถ่ีในการจัดงานขึ้นอยู่กับการก าหนดของเจ้าภาพและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง  

Conference หมายถึง รูปแบบการจัดประชุมท่ีมีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อร่วมถกประเด็น แสดง
ความคิดเห็น ปรึกษาหรือค้นหาค าตอบในประเด็นท่ีเกิดปัญหาหรือมีความส าคัญท่ีน่าสนใจ ซึ่งการจัด
ประชุมในลักษณะนี้จะมีขนาดของการจัดประชุมเล็กกว่า Congress หรือ Convention ความ
แตกต่างของการจัดประชุมแบบ Conference ขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ 

1) องค์กรเอกชน โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดงาน 1-2 วัน เป็นงานระดับทางการ
ผู้เข้าร่วมงานจ าเป็นต้องเข้าร่วมเนื่องจากความจ าเป็น และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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2) สมาคมระดับชาติ สามารถเป็นการจัดประชุมได้ท้ัง Conference Congress และ 
Convention เป็นลักษณะของการจัดประชุมประจ าปีของสมาชิกในสมาคม ซึ่งในระยะเวลาจัดงาน 
2-3วัน  

3) สมาคมระดับนานาชาติ หรือการจัดประชุมระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศ เป็น
ลักษณะการจัดประชุมประจ าปี หรือตามก าหนดเวลา เช่น ทุก ๆ 2 ปี เป็นต้น โดยหมุนเวียนจัดงาน
ไปตามประเทศของกลุ่มสมาชิก ระยะเวลาจัดงาน 3-5 วัน 

4) หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ ระยะเวลาจัดงาน 1-2 วัน โดยเชิญเจ้าหน้าท่ีหรือ
ผู้เข้าร่วมงานจากภูมิภาคหรือหน่วยงานต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

Meeting หมายถึง การจัดประชุมขององค์กร ซึ่งเป็นการจัดประชุมของกลุ่มบุคคลในองค์กร
เดียวกันหรือสมาคมเดียวกัน อาจจะจัดประ ชุมระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
ภายในประเทศก็ได้ โดยเป็นการจัดประชุมเฉพาะกิจหรือวางแผนล่วงหน้า 

ความแตกต่างของการจัดประชุมแบบ Meeting ขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ 
1) องค์กรเอกชน ลักษณะการจัดประชุมนอกส านักงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4

ช่ัวโมง และมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 10 คน ประเด็นการจัดประชุมเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใน
ธุรกิจ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้บริหาร การจัดประชุมด้านการตลาด หรือการ
จัดการอบรมพนักงาน เป็นต้น  

2) สมาคมระดับชาติ ลักษณะการจัดประชุมของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม 
เช่น การจัดประชุมสมาคมระดับภูมิภาคภายในประเทศ 

3) สมาคมระดับนานาชาติ ลักษณะการจัดประชุมระดับผู้บริหารของสมาคมระดับ
นานาชาติท่ีมีการหมุนเวียนจัดงานไปตามประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกรับหน้าท่ีเป็น
ผู้ด าเนินการประสานงานการจัดประชุม ระยะเวลาในการจัดงาน 1-2 วัน  

4) หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ ลักษณะการจัดประชุม เช่น การจัดประชุม
ประจ าปีและการจัดอบรมบุคลากร เป็นต้น 

 
 โครงสรา้งอุตสาหกรรมการจัดประชุม 

Rogers (2013) และ (ส านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ,  2553) กล่าวถึง บทบาท
ของหน่วยงานต่าง ๆในโครงสร้างอุตสาหกรรมการจัดประชุม ดังนี้ 

2.1.2.1  บทบาทของลูกค้าในอุตสาหกรรมการจัดประชุมหรือผู้ซื้อ (Buyers) 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมการจัดประชุมได้แบ่งประเภทของผู้ซื้อเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็น
องค์กรเอกชน (Corporate buyer) กลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็นสมาคม (Association buyer) และ กลุ่มผู้ซื้อท่ี
เป็นหน่วยงานภาครัฐ (Public sector buyer) 
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   1)  กลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็นองค์กรเอกชน หมายถึง บริษัทเอกชนท่ีรับจัดประชุม 
( Conference organizer/ Meeting planner/ Professional conference organizer) ห รื อ
บริษัทเอกชนอื่น ๆท่ัวไปในอุตสาหกรรมต่าง ๆท่ีต้องการจัดงานประชุม เช่น บริษัทในอุตสาหกรรม
น้ ามัน อุตสาหกรรมเครื่องจักกล หรืออุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ในบางบริษัทขนาดใหญ่มีการจัดต้ัง
หน่วยงานภายในรับผิดชอบหน้าท่ีในการจัดงานของบริษัทโดยตรง แต่มีอีกจ านวนมากท่ีนิยมใช้
บริการผู้ให้บริการจัดงานประชุม เพราะมีความช านาญกว่าและคุมค่ากว่าการจัดต้ังหน่วยงานภายใน 
รูปแบบการจัดงานของกลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็นองค์กรเอกชน การตัดสินใจเกี่ยวกับ สถานท่ีจัดงาน งบประมาณ 
ขนาดของงาน จ านวนผู้เข้าร่วมงาน โปรแกรมกิจกรรมและภายในงานประชุม เป็นต้น เหล่านี้
ผู้อ านวยการหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในฝ่ายนั้นเป็นผู้มีอ านาจตัดสิน หรืออาจประวานงานร่วมกับฝ่ายจัดงาน
ประชุมส าหรับบางองค์กรท่ีมีหน่วยงานภายในส าหรับการจัดงานประชุม (Corporate Conference 
Organizer) โดยแต่ละองค์กรมีรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และขนาดขององค์กร  

2)  กลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็นสมาคม สมาพันธ์ มูลนิธิ องค์กรทางการเมือง องค์กร
ทางศาสนาหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับ สังคม การทหาร การศึกษา ศาสนา และเครือญาติ (Social, 
Military, Education, Religious and Fraternal : SMERF) มี งบประมานในการ จัดงานจ ากัด 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ในบางกรณีหน่วยงานเหล่านี้อาจมีการจัดงานเป็น
ประจ าตามช่วงเวลาจะมีฝ่ายจัดงานท่ีดูแลประสานงานการจัดงานขององค์กรโดยตรง หรือมีการใช้
บริการผู้จัดงานประชุมมืออาชีพ การตัดสินใจของเจ้าภาพหรือเจ้าของงานอาจต้องผ่านคณะกรรมการ
และสมาชิกของสมาคม นอกจากนี้ในบางงานประชุมสมาคมท่ีอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆจะเข้าไปท าการ
ประมูล (Bid) จากสมาคมหรือหน่วยงานใหญ่ในระดับสากล เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งการเข้า
ร่วมประมูลงานเช่นนี้สมาคมในระดับภูมิภาคหรือประเทศจะท าการเตรียมข้อมูลความพร้อมร่วมกับ
บริษัทผู้จัดประชุมมืออาชีพส าหรับการจัดเตรียมงานของ Association buyer โดยท่ัวไปมีระยะเวลา
การจัดเตรียมงาน (Lead time) ยาวนานกว่ากลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็นองค์กรเอกชน 

3)  กลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีงบประมาณจ ากัดในการจัดงาน 
โดยส่วนใหญ่การจัดงานมักจะมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานภายในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณีหน่วยงานภาครัฐได้ท าการว่างจ้าง บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยข้ึนอยู่กับรูปแบบ ขนาด
ของงาน และงบประมาณ  

2.1.2.2 ตัวแทนหรือตัวกลาง (Agencies and Intermediaries) บทบาทการเป็น
ตัวกลางหรือตัวแทนในบริบทของอุตสาหกรรมการจัดประชุม หมายถึงเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้มีบทบาทนี้เป็นได้ท้ังธุรกิจ ผู้
ให้บริการและหน่วยงานภาครัฐ 
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1) ธุรกิจผู้ให้บริการ 
(1) บริษัทวางแผนและรับจัดงานประชุมหรือธุรกิจให้บริการจัดประชุม

มื ออา ชีพ  (Professional Convention Organizer: PCO)  หมายถึ ง  บริษัท ท่ีมี ความช านาญ 
เช่ียวชาญเป็นพิเศษในการวางแผนและรับจัดงานประชุม (Congrex Switzerland, n.d.)  ท้ังรูปแบบ
การจัดประชุมระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพท า
หน้าท่ีเป็นผู้จัดการโครงการ (Rogers,  2013) ซึ่งรูปแบบการให้บริการของบริษัทวางแผนและรับจัด
งานประชุมส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ท้ังการให้ค าปรึกษาการจัดประชุม การ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การจัดเตรียมเอกสาร การหาก าลังคน การเลือกสถานท่ี การ
จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม การเงิน และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ 
เช่น งานเล้ียง กิจกรรมท่องเท่ียวก่อนหรือหลังการจัดประชุม (Pre-Post Conference Tour) โดย
ร่วมวางแผนการจัดประชุมกับลูกค้าในรูปแบบของการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ซึ่ง
เป็นตัวแทนของสมาคม หน่วยงานต่าง ๆภาครัฐและเอกชน ท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศ 

จากการน าเสนอภายใต้หัวข้อ First Convention Day : A Sustainable 
Step Forward ผู้จัดการอาวุโสของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กล่าวถึงประเภทของผู้จัดประชุมมือ
อาชีพสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  (TCEB,  n.d.) 

(1)  Commercial PCO คือ องค์กรหรือบริษัทท่ีด าเนินการให้บริการ
จัดการจัดประชุมวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าให้แก่สมาคมเจ้าของงานวิชาชีพและสร้างผล
ก าไรจากการจัดงานนั้น ๆ 

(2)  Non-Commercial PCO คือ องค์กรหรือบริษัทท่ีด าเนินการ
ให้บริการจัดการจัดประชุมวิชาชีพ โดยท่ีไม่ได้มีการคิดค่าบริการในการจัดงาน องค์กรประเภทนี้ส่วน
ใหญ่มักจะเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในสมาคมเอง 

(3)  Single PCO คือ บุคคลท่ีท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
จัดประชุมวิชาชีพให้กับสมาคม 

(4)  Association Management Company คือ องค์กรท่ีมีบทบาทใน
การจัดประชุมวิชาชีพให้แก่สมาคม และสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรท้ังในด้านการบริหาร
จัดการในทุก ๆด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาชีพ เช่น การบริหารจัดการการเงิน การวางแผน
กลยุทธ์ การตลาดเป็นต้น  

บทบาทหน้าท่ีหลักของธุรกิจจัดงานประชุมมืออาชีพ (PCO) ได้แก่ 
(1) การวางแผนและงบประมาณในขั้นต้น การช่วยเรื่องขั้นตอนการ

ประมูลสิทธิ์ การคัดเลือกสถานท่ีจัดงาน การสรรหาบุคลากรท้องถิ่น การส่ือสารกับวิทยากร การ
ประเมินผลการจัดประชุมวิชาชีพ เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการน าเสนอ 
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(2) การให้บริการเรื่องการขนส่ง การดูแลสรรหาและจองสถานท่ีพัก 
รูปแบบการเดินทางของผู้แทนจากสถานท่ีหนึ่งไปยังสถานท่ีหนึ่ง การดูแลเรื่องอาหาร 

(3) การให้ค าปรึกษาด้านสถานท่ีจัดประชุม ได้แก่ การลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการจัดประชุม พิธีเปิด ปิดงาน การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ระบบการแปลและล่ามการ
แปลภาษา 

(4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดประชุมสรุปผลยอดรายได้และรายจ่าย
ในการจัดประชุม จัดท าแบบประเมินผลการจัดประชุม 

2)  บริษัท จัดการ จุดหมายปลายทาง  ( Destination Management 
Company : DMC) เป็นองค์กรมืออาชีพท่ีมีความเข้าใจในทรัพยากรต่าง ๆท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆไม่ว่า
จะเป็นผู้ให้บริการท้ังด้านโรงแรม ระบบขนส่ง รวมไปถึงความเข้าใจในการด าเนินการเตรียมงาน 
วางแผน และจัดงานต่าง ๆ ท้ังกิจกรรมพิเศษ การจัดประชุม แม้ว่าบทบาทของบริษัทจัดการจุดหมาย
ปลายทางจะมีความทับซ้อนกับบริษัทน าเท่ียวในท้องถิ่นแต่การให้บริการของบริษัทจัดการจุดหมาย
ปลายทางซึ่งมีความเช่ียวชาญในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม จะช่วยให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมมากกว่าการท่องเท่ียว  โดยบทบาทหน้าท่ี
หลักของบริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ให้บริการแบบครบวงจรต้ังแต่การจองสถานท่ีพัก 
การเดินทาง กิจกรรมพิเศษ การเตรียมการจัดงาน เป็นต้น สร้างความรู้และความเข้าใจในการ
ให้บริการท่ีดีท่ีสุดท่ีอุตสาหกรรมในพื้นท่ีนั้น ๆ มี เช่น ด้านสถานท่ีจัดงาน ร้านอาหาร ระบบขนส่ง 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ท่ีดี ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมต่าง 
ๆตามความต้องการของลูกค้า 

3) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
(1)  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม (Convention and Visitors 

Bureau : CVB) เป็นศูนย์กลางในการอ านวยความสะดวก สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์
ภายในประเทศ และส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ของประเทศไปสู่ความร่วมมือกับต่างประเทศ ส าหรับ
ประเทศไทยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (TCEB) เป็นองค์กรอิสระภายใต้การดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี มีบทบาท
หน้าท่ี ได้แก่ 

(1.1) เป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์ธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในการช้ีแนะ
แนวทางเชิงกลยุทธ์แก่อุตสาหกรรมไมซ์ โดยส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวางแผน
ในระดับภาคส่วนและให้ค าปรึกษาแก่บริษัทท่ัวไป 
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(1.2) เป็นผู้น าด้านความคิดสร้างสรรค์/ผู้น าทางความคิด เป็นผู้น า
อุตสาหกรรมพร้อมแนะแนวความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจ, เป็นผู้
แนะแนว  

(1.3) ให้การสนับสนุนผู้ให้บริการกิจกรรมทางธุรกิจของเอกชนโดย
มุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดและแนะแนวทางในการสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับความ
ยั่งยืนของภาคส่วนโดยรวมในระยะยาว 

(1.4) เป็นผู้ประสานงานธุรกิจ ให้การสนับสนุนแบบเฉพาะตัวโดยเป็น
ตัวกลางในการสร้างพันธมิตรใหม่  ๆ ให้กับผู้จัดงานอีเวนต์ประเภทไมซ์ และส่งเสริมความร่วมมือ
เชิงกลยุทธ์ภายในภูมิภาคและระดับโลก เครือข่ายพันธมิตรท่ีแข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และกว้างไกลเป็น
รากฐานท่ีส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต  

(1.5) เป็นนักพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่งโดยก าหนดมาตรฐานไว้ในระดับสูงและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรต่าง ๆ ในประเทศ 

(2)  สมาคมส่งเสริมการ จัดประชุมนานาชาติ (ไทย) Thailand 
Incentive and Convention Association (TICA) ประกอบด้วยสมาชิกจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดประชุมและกิจกรรมไมซ์ พัฒนา
หลักสูตรการเรียนด้านไมซ์และอีเว้นท์ บุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ไมซ์และอีเว้นท์ 
ส่งเสริมการประมูลงานเพื่อดึงการจัดงานเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย 

(3)  สมาคม หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ 
(Other Associations and Organizations) ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนั้น ๆ เช่น สมาคม
โรงแรม โดยมีบทบาทหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เช่น เจ้าภาพหรือเจ้าของงาน 
ผู้สนับสนุนการจัดงานหรือท่ีปรึกษา เป็นต้น 

2.1.2.3  บทบาทผู้จัดหา (Suppliers) หรือผู้ให้บริการจากภายนอกองค์กรของ
เจ้าภาพจัดงานท่ีจะเติมเต็มให้การจัดงานมีความสมบูรณ์ โดยผู้จัดหาท่ีมีความส าคัญ 

1) สถานท่ี (Venue) หมายถึง สถานท่ีให้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ ซึ่งปัจจุบัน
สถานท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการสถานท่ีมีความหลากหลายตาม
ลักษณะของกิจกรรมไมซ์ เช่น โรงแรม (Hotel) โรงแรมส าหรับจัดประชุม (Conference Hotel) ศูนย์
แสดงสินค้า (Exhibition) และศูนย์ประชุม (Convention center)  

 วิโรจน์ ระจิตด ารงค์ (2554) ได้อธิบายบทบาทหน้าท่ีของผู้ให้บริการ
สถานท่ีในธุรกิจการจัดประชุมไว้ว่า ธุรกิจการจัดประชุมมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรใน
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องค์กรออกเป็นฝ่ายต่าง  ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการตามขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายนั้น  
ๆ ซึ่งโดยท่ัวไปศูนย์ประชุมและโรงแรมแต่ละแห่งจะมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีแตกต่างกันไป มีการ
แบ่งฝ่ายรวมถึงหน้าท่ีความ รับผิดชอบของบุคลากรในฝ่ายท่ีไม่เหมือนกัน แต่ยังคงมีลักษณะการ
ให้บริการท่ีใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นการให้บริการติดต่อ ประสานงาน จัดเตรียมสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ ในศูนย์ประชุม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่  ๆ 
ได้แก่  

(1) แผนกบริการส่วนหน้า (Front of the House) เป็นแผนกท่ีต้องมี
การติดต่อส่ือสารกับ ลูกค้าและผู้มาใช้บริการในศูนย์ประชุมและโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้บริการ
ทางตรงแก่ลูกค้าเพื่อสร้าง ความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 

ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย (Marketing and Sale Department) 
บุคลากรในฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายมีหน้าท่ีหลักในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือผู้มาใช้
บริการจัดกิจกรรมไมซ์ในศูนย์ประชุม โดยเริ่มต้ังแต่การแนะน าสถานท่ีและบริการให้กับ กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในศูนย์ประชุม เมื่อลูกค้า ตัดสินใจท่ีจะ
มาใช้บริการท่ีศูนย์ประชุมแล้ว ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายจะท าหน้าท่ีประสานงาน เรื่องรายละเอียด
การใช้สถานท่ีและการบริการต่าง  ๆ รวมท้ังจัดท าใบเสนอราคา การต่อรองราคา และการท าสัญญา
เช่าพื้นท่ีกับลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ยังท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานระหว่างลูกค้า
และฝ่ายต่าง  ๆ ภายในศูนย์ประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า จนเสร็จส้ินกิจกรรมไมซ์ 
ดังนั้นทีมพนักงานขายของศูนย์ประชุมจึงต้องท าหน้าท่ีประสานงานกับท้ังลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของงาน ผู้
จัดหาหรือออแกไนเซอร์ท่ีจะเข้ามาใช้พื้นท่ีจัดงานและฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์ประชุม จึงเป็นผู้ท่ีมี
บทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นใจและการตัดสินใจของลูกค้า  

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ (Operation and Services Department) 
ฝ่ายปฏบิัติการและบริการ หรือบางแห่งเรียกว่าฝ่ายอาคารสถานท่ี บุคลากรในฝ่ายนี้จะมีหน้าท่ีในการ
อ านวยความสะดวกเรื่องสถานท่ี รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ต้ังแต่การส่ง มอบพื้นท่ีเพื่อให้
ลูกค้าหรือบริษัทรับจัดงาน (Organizer) เข้าติดต้ังงาน การอ านวยความ สะดวกในช่วงเวลาจัด
กิจกรรม ตลอดจนการรื้อถอนและส่งคืนพื้นท่ีหลังจบงาน โดยบุคลากรในฝ่าย นี้จะประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ีหรือวิศวกร เจ้าหน้าท่ีเทคนิคดูแล
ระบบแสงสว่าง ควบคุมระบบเสียงและเครื่องฉายภาพ เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ัวไปท่ีคอยอ านวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบด้วย 

ฝ่ ายอาหารและ เครื่ อ ง ด่ื ม  (Food and Beverage Department) 
บุคลากรใน ฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืมหรือบางแห่งเรียกว่าฝ่ายจัดเล้ียง (Banquet Department) ซึ่ง
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ถือเป็นฝ่ายท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากธุรกิจการจัดประชุมทุกแห่งจะมีบริการจัดเตรียม อาหารและ
เครื่องด่ืมให้กับลูกค้าและผู้มาร่วมงาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการรูปแบบของอาหาร 
การให้บริการ ตลอดจนปริมาณอาหารและเครื่องด่ืมนั้นจะขึ้นอยู่กับความ ต้องการของลูกค้าเป็น
ส าคัญ ดังนั้นบุคลากรในฝ่ายนี้จึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดเตรียมสถานท่ี รวมถึงอุปกรณ์ต่าง  ๆ ท่ี
จ าเป็นในการรับประทานอาหารของผู้ร่วมงาน การจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อ ประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดจนการจัดเก็บอาหาร และอุปกรณ์หลังเสร็จส้ิน
การรับประทานอาหารแล้ว 

สรุปได้ว่า หน้าท่ีของบุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ ในธุรกิจสถานท่ีจัดประชุม ท้ัง
แผนก บริการส่วนหน้า (Front of the House) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรใน 3 ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับผู้มาใช้บริการในศูนย์ประชุม ท้ัง3 ฝ่ายนี้จะมีบทบาทส าคัญ ในการอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมไมซ์ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบงาน จึงถือเป็นส่วนส าคัญท่ีเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ บุคลากรท้ัง
องค์กรท่ีจะสะท้อนภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายการตลาดและการ
ขาย ต าแหน่งพนักงานขายและประสานงาน (Sale and Coordinator) ดังนั้นเพื่อให้การบริการและ
การจัดงานราบรื่นท้ังฝ่ังลูกค้า ผู้เข้าร่วมงาน ผู้รับจัดงานและผู้ให้บริการสถานท่ีจัดงานจึงต้องมีความ
เข้าใจตรงกันในการท างาน ท าให้บทบาทการประสานงานของผู้ประสานงานหรือพนักงานขายของ
ศูนย์ประชุมจึงมีความส าคัญ ในขณะเดียวกันแผนกสนับสนุนบริการ (Back of the House) แม้จะมี
โอกาสพบปะกับลูกค้าโดยตรงค่อนข้างน้อย แต่ก็เป็นฝ่ายท่ีสนับสนุนในด้านต่าง  ๆ เพื่อให้การท างาน
ของแผนกบริการส่วนหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งท้ัง 2 ฝ่ายจะต้องมีการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริการท่ีเป็นเลิศ 

2)  ธุรกิจให้บริการอื่น ๆ (Other Service Provider) เช่นธุรกิจให้บริการ
อุปกรณ์ในการจัดประชุม ( Conference Production Company), ธุรกิจให้บริการแปลภาษา 
(Translation Service)  ธุรกิจบริการอาหารจัดเล้ียงนอกสถานท่ี (Catering Service)และ ธุรกิจ
ท่องเท่ียว (Travel Agent) เป็นต้น 

 
 ขั้นตอนการจัดประชุม 

การจัดประชุมในแต่ละขั้นตอนมีหน่วยงานและผู้ให้บริการต่าง ๆเข้ามามีบทบาทตามระดับหรือ
รูปแบบการจัดประชุม โดยสามารถอธิบายดังนี้  

2.1.3.1  การประมูลงาน (Bidding) ของบริษัทรับจัดงานประชุมมืออาชีพเพื่อเสนอตัว
เป็นผู้รับจัดงานให้กับองค์กรเจ้าภาพหรือเจ้าของงานซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ซื้อ (Buyer/ End user) โดย
การตัดสินใจของลูกค้าอาจมีผู้สนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย (Rogers,  2013) กล่าวว่า ผู้จัดการ
โครงการ (Project manager) ผู้วางแผนโครงการ (Project planner) ผู้ประสานงานโครงการ 
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(Project Coordinator) และ ตัวแทนฝ่ายขาย (Sales) น าเสนอแผนโครงการ (Proposal) ต่อองค์กร
ผู้ซื้อ โดยเป็นการแข่งขันของผู้รับจัดประชุมมืออาชีพท่ีเข้าร่วมประมูลซึ่งมีได้มากกว่า 1 ราย ผู้ท่ีชนะ
การประมูลจะได้เป็นผู้จัดการจัดประชุม พร้อมท าสัญญาตกลงกับผู้ซื้อ และด าเนินขั้นตอนการเตรียม
งานประชุมต่อไป ส าหรับข้ันตอนการประมูลงานนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเบ้ืองต้นของบริษัทผู้รับ
จัดประชุมท่ีต้องการเป็นผู้จัดงานขององค์กรนั้น ๆ ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูลความรู้ การเตรียมพร้อมท่ีดี 
บทบาทของผู้ประสานงานในขั้นตอนการเตรียมการประมูลงานจึงเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนโครงการ เช่น ข้อมูลลูกค้า ความส าเร็จของงานท่ีผ่านมา กลุ่มผู้เข้าร่วม
งาน สถานท่ีท่ีเคยจัดงาน และการเตรียมข้อมูลน าเสนอของผู้รับจัดประชุม เช่น ประสบการณ์
ความส าเร็จของงานท่ีเคยจัดมา ข้อดีข้อได้เปรียบขององค์กร ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

 

ภาพท่ี 2.1  ขั้นตอนการประมูลของบริษัทรับจัดงานประชุมมืออาชีพต่อองค์กร..................... 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
การประมูลงาน สามารถท าได้ท้ังระดับงานประชุมองค์กรและระดับการจัดประชุม

นานาชาติ อย่างไรก็ตามบทบาทของการเป็นผู้ร่วมประมูลมีความแตกต่างกัน เช่น  การประมูลเพื่อขอ
เป็นผู้จัดงานของบริษัทรับจัดประชุมมืออาชีพ หรือ การประมูลเพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
นานาชาติของประเทศต่าง ๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดประชุมนานาชาติ (Convention) มีรูปแบบการจัดประชุม 
2 ลักษณะ (เทวีวรรณ ปทุมพร,  2549)  ดังนี้ 
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1) การจัดงานประชุมหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกเพื่อขอเป็นประเทศ
เจ้าภาพจัดงานโดยไม่มีการแข่งขัน ดังนั้นประเทศสมาชิกท่ีจะเป็นเจ้าภาพต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการจัดงาน โดยการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเป็นตัวกลางในการให้การสนับสนุน เช่น CVB 
หน่วยงานภาครัฐ สมาคม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น และว่าจ้างบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นท่ี
ปรึกษาในการวางแผนจัดงานและประสานงานกับผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น สถานท่ีจัดงาน เป็นต้น ซึ่ง
ขั้นตอนการเลือก บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ อาจมาจากการขั้นตอนการประมูล ดังท่ีกล่าวข้างต้น 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2  ขั้นตอนการจัดงานประชุมหมุนเวียนเจ้าภาพไปตามประเทศสมาชิก  
ท่ีมา: ประยุกต์จาก เทวีวรรณ ปทุมพร,  2549 

 
2) การจัดประชุมแบบประมูลเพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อคัดเลือก

จุดหมายปลายทางในการจัดประชุมโดยเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกท่ีมีศักยภาพเสนอตัวแข่งขันโดย
ประเทศท่ีต้องการเป็นเจ้าภาพจัดงานต้องส่งตัวแทนของสมาคมเข้าร่วมประมูล จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ายฉะนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพแต่ใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการจัดประชุมขนาด
ใหญ่แต่ละครั้งน ามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ต่อประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม เมื่อท าการประมูล
ได้แล้วก็จะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนั้น ๆขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมงานซึ่งจะมี
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบการเตรียมงานและ
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การจัดประชุมท้ังหมด รวมทั้งมีหน้าท่ีในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานท่ีจัดประชุม 
(Venue) โรงแรม (Accommodation) ผู้จัดการขนส่ง (Transportation) ผู้รับเหมา (Contractor) 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ดังภาพท่ี 2.3 
 

 

ภาพท่ี 2.3  ขั้นตอนการด าเนินงานของธรุกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Convention) 
ท่ีมา: ประยุกตจ์าก เทวีวรรณ ปทุมพร,  2549 

  
สรุปได้ว่า ขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจการจัดประชุมในส่วนของธุรกิจจัดประชุม และ 

ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ มีความคล้ายคลึงกันในส่วนของเจ้าภาพจัดงานหรือเจ้าของงาน
จ าเป็นต้องมีการใช้บริการบริษัทจัดประชุมมืออาชีพหรือสถานท่ีจัดประชุม ซึ่งต้องมีการประสานงาน
ผ่านฝ่ายขายของผู้ให้บริการต่าง ๆ บทบาทของฝ่ายขายจึงมีความส าคัญท้ังในการยื่นข้อเสนอขาย
ให้กับลูกค้าหรือการประมูลเพื่อให้ได้งาน เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้
ให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้งานประชุมสามมารถด าเนินไปสู่ผลส าเร็จ 

ในปัจจุบันบริบทของอุตสาหกรรมการจัดประชุม องค์กรซึ่งเป็นเจ้าของงานประชุม ได้แก่ 
สมาคม องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล ได้ท าการว่าจ้างหรือใช้บริการผู้จัดประชุมมืออาชีพ เพื่อ
วางแผนและจัดการเตรียมงานประชุม (Rogers,  2013) เนื่องจากมีความเช่ียวชาญในการจัดงาน
ประชุม อีกท้ังสามารถจัดการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ีจัดงานการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมงาน การ
จัดการความปลอดภัย และการจัดการในส่วนอื่น ๆ จึงท าให้การจัดประชุมจ าเป็นต้องมีผู้ประสานงาน
ด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ได้ถูกหมายถึงองค์กรหรือบริษัทผู้ให้บริการจัดประชุม
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อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับ Krugman, Cecil, and Fenich (2014); Cecil, Fenich, Krugman, 
and Hashimoto (2013) และ Fenich and Hashimoto (2010) กล่าวถึง ส่วนส าคัญท่ีท าให้บริษัท
รับจัดประชุมมืออาชีพประสบความส าเร็จ คือบทบาทของผู้ประสานงาน ซึ่งเป็นผู้รับฟังความต้องการ
จากลูกค้าหรือผู้ซื้อหรือเจ้าของงานผู้ว่าจ้างโดยตรง นอกจากนี้บทบาทของศูนย์ประชุมเป็นสถานท่ีจัด
ประชุมท่ีมีความส าคัญต่อการจัดประชุมและเป็นปัจจัยหลักในการเลือกจุดหมายปลายทางในการจัด
ประชุม เนื่องจากศูนย์ประชุมมีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก ปลอดภัย และบุคลากรมืออาชีพ ท าให้กล่าวได้ว่าศูนย์การจัดประชุมเป็นหนึ่งในส่ิงอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ศักยภาพของ
ประเทศนั้น ๆ การศึกษาเงื่อนไขในการตัดสินใจของผู้วางแผนการจัดประชุม ในการเลือกสถานท่ีจัด
ประชุม PCMA กล่าวถึงประโยชน์ในการใช้งานส าหรับงานประชุมเป็นส่ิงท่ีพิจารณามากกว่าประโยชน์
ในด้านความบันเทิง เพราะตอบวัตถุประสงค์การจัดงานมากกว่า นอกจากนี้การท่ีผู้ขายพื้นท่ี ผู้
ประสานงานประชุมเข้าใจกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน (Attendees) ของงานท่ีเจ้าของหรือลูกค้าจัด
จะท าให้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ามากขึ้น (DiPietro, Breiter, Rompf, and 
Godlewska,  2008) 

 
 สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 

2.1.4.1  ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

การจัดประชุม นิทรรศการหรืออีเว้นท์ มีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุมมองของผู้สมัครงาน
และผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการหรืออีเว้นท์ พวกเขามองว่าเป็นงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการ
หรืออีเว้นท์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง คือประเด็นการขาดแคลนบุคลากร การศึกษาของ K Weber and 
Ladkin (2011) กล่าวถึงการขาดแคลนบุคลากรในการท างานเนื่องจากมีอัตราการลาออกจากงานสูง 
ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่สมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) โดย
การศึกษาของ (Karin Weber and Ladkin,  2008) ยืนยันว่า ผลจากอัตราการลาออกสูงและความ
ไม่สมดุลของการท างานและชีวิตส่วนตัวยังกระทบถึงภาระงานท่ีหนักขึ้นท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดโอกาส
ในการเรียนรู้และพัฒนา  

อุตสาหกรรมการจัดประชุมยังคงขาดมืออาชีพเนื่องจากการอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น 
ซึ่งเป็นผลมาจากส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมเพิ่มมาขึ้น (Phelan and Mills,  2010) ถือ
จุดอ่อนของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยประการหนึ่ง คือ การขาดผู้ช านาญงานอย่างแท้จริง (กานต์ชนก ดาบ
สมเด็จ,   2555) เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ วัชราภรณ์ สุรภี และ ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ (2556) 
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กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยต้องการบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีคุณลักษณะท่ีตรง
กับสายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งประสานงานโครงการ 

 ยิ่งไปกว่านั้น ทางส านักการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) ยังให้
ความส าคัญและผลักดันการพัฒนาบุคลากรโดยก าหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา อีกท้ัง
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการจัดประชุม มีการเติบโตสูงและการแข่งขันรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีประเทศสมาชิกท่ีมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้น า
อุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และรวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้
ผลกระทบจากการเปิดเสรีบริการทางการท่องเท่ียวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีผลท าให้เกิด
การเคล่ือนย้ายแรงงาน และเกิดการแข่งขันสูง ประเทศไทยอาจเสียงต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานภาค
บริการออกนอกประเทศ จึงเกิดการร่วมสร้างกรอบข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกันของคุณสมบัติ
นักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ซึ่งครอบคลุมถึงด้านบุคลากรวิชาชีพ
ทางการท่องเท่ียวและบริการ (วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2555) 

การพัฒนามาตรฐานของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการสร้าง
ความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ได้ถูก
ให้ความส าคัญมากขึ้น ปัจจุบันได้มีการศึกษาด้านคุณลักษณะส าหรับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องการความต้องการคุณลักษณะของบุคลากรในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมไมซ์ รวมท้ังโครงการวิจัยเรื่อง การระบุคุณลักษณะส าหรับผู้ประสานงานและผู้วางแผน
ปฏิบัติการไมซ์ โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ 
ร่วมกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุม
นานาชาติ (ไทย)  สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานและผู้
วางแผนปฏิบัติการไมซ์(ไทย) เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องน าไปปรับใช้เพื่อพัฒนา
บุคลากร ยกระดับใหม้ีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2.1.4.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
 ในระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัด

ประชุมถูกให้ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องประเด็นทรัพยากรมนุษย์
ของอุตสาหกรรมไมซ์รวมท้ังการจัดประชุมช้ีให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถของบุคลากรและปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
นับเป็นการบริการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ ดังนั้นบุคคลท่ี
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมนี้จึงต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง (McCabe et al., 2002 ; 
Montgomery and Rutherford,  1994 และ Rogers,  1996 อ้างใน Karin Weber and Chon, 
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2002) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะระหว่างบุคคลในการประสานงาน เช่น ทักษะการส่ือสาร การ
ต่อรอง ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่นในการท างาน การจัดการ และความฉลาดทางอารมณ์ 
รวมท้ังความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (Karin Weber and Chon,  2002) นอกจากนี้ Karin Weber 
and Chon (2002) ไ ด้ท าการรวบรวมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะในการท างานของบุคลากร ดังนี้ 

Learning Environment Specialist (LES) ในปี 1994 โดยความร่วมมือระหว่าง 
Hyatt Hotel และ Professional Convention Management Association (PCMA) กระตุ้นให้เกิด
นวัตกรรม ปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดประชุม การวางแผน และความ
เหมาะสมของสภาวะแวดล้อมในการจัดการจัดประชุม (Karin Weber and Chon,  2002) 

ก า ร จั ดป ร ะ ชุ ม ป ระจ า ปี  The International Association of Professional 
Congress Organizers (IAPCO) โดย Professional Congress Organizers Switzerland ในปีค.ศ. 
1975 ได้กล่าวถึงการอบรมผู้บริหารในองค์กรจัดการจัดประชุม และการส่งเสริมการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการจัดประชุม (Conference destination) และในปีค.ศ. 2002 ได้มุ่งประเด็นไปท่ี
ความสัมพันธ์และแนวโน้มในอนาคตของผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ได้แก่ การตลาด 
ลักษณะส่วนแบ่งการตลาด การร่วมธุรกิจกับธุรกิจสนับสนุน(Supplier) การท าสัญญา การเงิน การ
ส่ือสาร เทคโนโลยี และผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) และ European Federation of Conference 
Towns (1987) กล่าวถึงการให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม การให้ความรู้ด้าน
การพัฒนาจุดหมายปลายทาง สถานท่ีจัดงาน การใช้ส่ือออนไลน์ และการประมูลงาน   นอกจากนี้การ
ให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมในทวีปเอเชีย – แปซิฟิค 
การจัดประชุมปะจ าปี IAบริษัทจัดประชุมมืออาชีพโดยThe Asian Association of Convention 
and Visitor Bureaus (AACVB) ในปีค.ศ. 2002 ได้ช้ีให้เห็นถึงประเด็นความส าเร็จในการจัดงาน
ประชุม ได้แก่ ด้านการจัดการ  ด้านการเงิน การจัดการข้อมูล และการพัฒนาการตลาดและการขาย  
Meeting Industry Association of Australia (MIAA) ไ ด้ จั ด อ บ ร ม  Essential for successful 
meeting ซึ่งเกี่ยวกับทักษะการต่อรอง การเป็นผู้น า การใช้เทคโนโลยี การจัดการความปลอดภัย และ
การตลาด  

การศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัด
ประชุม มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

Krugman et al. (2014) กล่าวถึงการปรับใช้มาตรฐานคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
ในงานประชุมและอีเวนท์ทางธุรกิจ( Meeting and Business Events Competency Standard : 
MBECS) ซึ่งเป็นแนวทางของหลักสูตรคุณลักษณะ จัดท าโดย Meeting Professional International 
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(MPI) ในมหาวิทยาลัย คุณลักษณะท่ีจ าเป็นได้แก่ ด้านการประสานงาน(Coordinate) ด้านการจัดการ 
(Management)  และด้านการปฏิบั ติการ (Operation)  สอดคล้องกับ Cecil et al. (2013 ) 
ท า ก า ร ศึ ก ษ า  Review and Analysis of new International Meeting and Business Events 
Competency Standard (MBECS) การวิเคราะห์มาตรฐานCMP-IS แบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ การ
วางแผนซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การ
วางแผนโครงการ และการวางแผนก าลังคน และการผลิต (Producing) ซึ่งครอบคลุม การวางแผน
การจัดงานตามรูปแบบประเภทของงานประชุมในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการ นอกจากนี้ ผลจาก
การศึกษาของ Fenich and Hashimoto (2010) พบว่าหลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นในการสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์  โดยเนื้อหา
หลักสูตรมีความใกล้เคียงกับหลักสูตรด้านธุรกิจท่ัวไป แต่มีความพิเศษซึ่งมุ่งเน้นในการให้ความรู้ 
ฝึกฝนทักษะด้านการวางแผน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงาน การตลาด การวางแผนการจัดงาน 
และด้านการปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการประสานงานในพื้นท่ีขณะปฏิบัติงาน  

S. S. Kim, Sun, and Kang (2015) ท าการศึกษาในหัวข้อ Meeting Planners’ 
Competency, Motivation and Benefits : The Case of Korea กล่าวว่า ท่ีผ่านมาได้มีการใ ช้
คุณลักษณะเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Competency-based approach)ใน
อุตสาหกรรมและการจัดประชุม เพื่อก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ และในทุก ๆการ
อบรมบุคลากรมีการบูรณาการเพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะตามท่ีองค์กรต้องการ นอกจากนี้การ
เลือกใช้วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม จะยิ่งท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดย
หัวข้อหลักในการฝึกอบรมจะเจาะจงไปท่ีการพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรในฝ่ายวางแผนและ
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นท้ังการพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลและพัฒนาคุณลักษณะเพื่อองค์กร 

H.-R. Lee, McKercher, and Kim (2009) อธิบายจากการศึกษาในหัวข้อ The 
relationship between convention hosts and professional conference organizers กล่าวถึง
การให้ความส าคัญกับทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวท่ีดี
ระหว่างผู้วางแผนการจัดประชุมและธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ (Supplier) ท่ี เช่นเดียวกับ M. Kim and 
Qu (2011) กล่าวถึงการให้ความส าคัญกับทักษะการสร้างสัมพันธ์และการประสานท่ีดีในการขายและ
ติดต่อระหว่างผู้วางแผนการจัดประชุม เจ้าของงาน และธุรกิจสนับสนุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทักษะการ
ประสานงานและการสร้างสัมพันธ์ หรือคุณลักษณะท่ีเป็นมิตร มีความจ าเป็นส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม  
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ตารางท่ี 2.1  การศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 

ผู้เขียน ประเด็น 
Carol Krugman, Amanda 
Cecil and George G. 
Fenich (2014)  

ด้านการประสานงาน (Coordinate)  
ด้านการจัดการ (Management)   
ด้านการปฏิบัติการ (Operation)   

George G.Fenich and 
Kathryn Hashimoto 
(2010)  

ด้านการวางแผน(Planning) เกี่ยวข้องกับการประสานงาน 
การตลาด การวางแผนการจัดงาน  
ด้านการปฏิบัติการ(Operation) เกี่ยวข้องกับการประสานงานใน
พื้นท่ีขณะปฏิบัติงาน  

Cecil, Fenich, Krugman 
and Hashimoto (2013)  

การวางแผน (Planning)  
ด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน 
การวางแผนโครงการ และการวางแผนก าลังคน  
การผลิต (Producing) 
การวางแผนการจัดงานตามรูปแบบประเภทของงานประชุมใน
ส่วนของฝ่ายปฏิบัติการ 

Kim, Sun and Kang  
(2015) 

การพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรในฝ่ายวางแผนและ
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นท้ังการพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
พัฒนาคุณลักษณะเพื่อองค์กร 

Lee, Mckercher and Kim 
(2009)  
 

ทักษะการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดี
ระหว่างผู้วางแผนการจัดประชุมและธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ
(Supplier)  

Miyoung Kim and Hailin 
Qu (2011)  

ทักษะการสร้างสัมพันธ์และการประสานท่ีดีในการขายและติดต่อ
ระหว่างผู้วางแผนการจัดประชุม เจ้าของงาน และธุรกิจ
สนับสนุน  

Convention Industry 
Council (2011) 

ความรู้และทักษะ 10 ด้าน ได้แก่  
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
การจัดการโครงการ (Project Management)  
การจัดการความเส่ียง (Risk Management)  
การจัดการการเงิน (Finance Management)  
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  
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ผู้เขียน ประเด็น 
การจัดการคู่ค้า (Stakeholder Management)  
การออกแบบการจัดประชุมและอีเว้นท์ (Meeting and Event 
Management) 
การจัดการพื้นท่ี (Site Management) 
การตลาด (Marketing)  
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

สมาคมส่งเสริมการจัดประชุม
นานาติ (ไทย) (2557) 
 

1)  สมรรถนะหลัก 
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านคุณลักษณะ ต้นทุน และการมีไว้ใช้ 
ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ความต้องการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจปัจจัยความส าเร็จหลัก และกระบวนการ
ตัดสินใจ 
ความรู้เกี่ยวกับข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด 
และข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขัน 
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ 
ทักษะการคิดท่ีเป็นตรรกะ การท าความเข้าใจ การประยุกต์ การ
วิเคราะห์ และการพิจารณ์ 
ทักษะการส่ือสารท่ีชัดเจนกระชับ และมีตรรกะ 
ทักษะการท างาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ 
ทักษะการน าเสนอท่ีชัดเจน และมีตรรกะ 
ทักษะต้นทุนก าไรเบ้ืองต้น 
ทักษะการประสานงาน 
สัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับสูง 
ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เชาวน์ปัญญา 
ความมีเกียรติในตนเอง 
ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด 
ความมีจิตบริการ 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง 
ทักษะการตั้งค าถามเชิงกลยุทธ์ 



28 
 

ผู้เขียน ประเด็น 
ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบ ยุติธรรม และเท่าทัน
สถานการณ์ 
ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
ความประณีต ละเอียดลออ 
ทัศนคติท่ีมุ่งเน้นการบรรลุเป้า 
ทักษะการส่ือสารท่ีมีช้ันเชิงและมีเชาวน์ทางสังคม 
ทักษะการจัดการข้อขัดแย้งท่ีเป็นระบบ และค านึงถึงภาพรวม
ของงาน 
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและประชุมนานาชาติ
ในประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและการแข่งขัน 
ประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม และ
ประชุมนานาชาติ 
2)  สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งผู้ประสานงาน 
ความรู้เกี่ยวกับการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
ทักษะการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผู้รับสารท่ีมีพื้นฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมหลากหลาย 
ทักษะการน าเสนอให้เกิดภาพพจน์ 
ทักษะการบริหารสัมพันธภาพระหว่างคู่ค้าและลูกค้า 
บุคลิกภาพท่ีเป็นมิตรและน่าคบหา 
สัญชาตญาณทางธุรกิจและเชาวน์ทางธุรกิจ 
ความอดทนในการท างานภายใต้ความกดดันสูง 
การมีจิตวิยาบริการ และทัศนคติท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของ
ลูกค้า 
เครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายวิชาชีพ 
การเตรียมความพร้อมในการท างานล่วงหน้า 

วัชราภรณ์ สุรภี และ ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ์ (2556) 

ด้านความรู้ ได้แก ่1) ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 2) ความรู้
ความเข้าใจในงานการให้บริการ 3) ความรู้ความเข้าใจเทคนิค
การจัดงาน 4) ความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการท างาน                         
5) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 
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ผู้เขียน ประเด็น 
ด้านทักษะ ได้แก่ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า2) 
ทักษะการท างานอย่างมืออาชีพ 3) ความสามารถในการปรับตัว 
4) ทักษะการส่ือสาร 5) ความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ 1) มีจิตบริการ 2) อัธยาศัยดี เป็นมิตร                
3)ความสุภาพมีมารยาท 4) ความกระตือรือร้น 5) บุคลิกภาพท่ีดี 
เช่ือมั่นในตนเองมีความน่าเช่ือถือ 

ธนพล รุ่งเรือง (2558) คุณลักษณะของบุคลากรท่ีผลต่อความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านความรู้ ได้แก่ 1) ทักษะการส่ือความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการเป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจัยความส าเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ 2) ข่าว
กรองทางการตลาด แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การแข่งขัน 
ด้านทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2)ทักษะ
การส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ 3) ทักษะการ
ประสานงาน 4) ทักษะต้นทุนก าไรเบ้ืองต้น 
ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ 1) มีจิตบริการ 2) ทัศนคติเชิงบวก
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 3) เชาวน์ปัญญา 

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
จากการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ

จัดประชุมท้ังในด้านของหลักสูตรการเรียนเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมการ
จัดประชุม จากกลุ่มสมรรถนะข้างต้นมีความสอดคล้องกับการก าหนดสมรรถนะของผู้ประสานงาน
และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
ส าหรับผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการการจัดประชุม กล่าวคือ สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการมีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก  สมรรถนะเกี่ยวข้องกับการประสานงานมีความสอดคล้อง
กับ คุณลักษณะตามต าแหน่งงานด้านการประสานงานและการขาย อย่างไรก็ตามจากการถอด
บทเรียน “โครงการ Young MICE Professional 2018” เห็นได้ว่าบทบาทหน้าท่ีของผู้ประสานงาน
เป็นบทบาทท่ีมีความส าคัญมากซึ่งเป็นเสมือนพื้นฐานของการท างานในอุตสาหกรรมไมซ์และการประ
ชถมท่ีจะสามารถต่อยอดความก้าวหน้าในสายงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจผู้ให้บริการจัดประชุม
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มืออาชีพ (PCO) ผู้ประสานงานโครงการจัดประชุมต้องมีความรู้ความสามารถอย่างมากเนื่องจากงาน
ประชุมแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดเฉพาะท่ีซับซ้อนแตกต่างกัน 

เพิ่มเติมจากนี้ ผู้วิจัยทบทวนข้อมูลความรู้ เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมพบว่าปัญหาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญท่ีสมควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติการหรือระดับล่าง อันได้แก่ ปัญหาทัศนคติ ความไม่พึงพอใจต่อ
งาน และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามท่ีอุตสาหกรรมต้องการ (V. McCabe, 2001; K 
Weber and Ladkin,  2011) โดยมุมมองมิติของการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการกล่าววถึงประเด็นเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่ออาชีพ ความ
สนใจในอาชีพ และแรงจูงใจในการท างาน (Chan Suk Ha,  2015; V. McCabe,  2001; V. S. 
McCabe and Savery,  2007; K Weber and Ladkin,  2011)  จึงท าให้การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่ง
ประเด็นของการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
ให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ จึงเป็นบทบาทขององค์กรท่ีต้องหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 

 
 บทบาทการเป็นผู้ประสานงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม  

2.1.5.1 ต าแหน่งในโครงการ (Project management) บทบาทในการประสานงาน
เป็นบทบาทท่ีมีอยู่ ในหลากหลายต าแหน่งของการท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการด าเนินการแผนงานให้ราบรื่น ส าหรับบริบทการท างานของอุตสาหกรรมการจัด
ประชุม แต่ละองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทในภาคส่วนต่าง ๆของอุตสาหกรรมอาจมีแผนการจัดงาน
ประชุมท่ีต้องรับผิดชอบหลายโครงการหรือขนาดของโครงการท่ีแตกต่างกัน รูปแบบการท างานของ
องค์กรส่วนใหญ่จึงเป็นโครงสร้างแบบเมทริกซ์ (Matrix organizational) และมีการแบ่งทีมรับผิดชอบ
งานประชุมหรือเรียกว่าโครงการ โดยลักษณะการบริหารจึงคล้ายกับการจัดการโครงการ ซึ่งมีผู้จัดการ
โครงการ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้วางแผนโครงการ และสมาชิกในทีม เป็นต้น  อธิบายโดยภาพรวม
ของบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

1) ผู้จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร
โครงการให้ด าเนินการตามขอบเขตก าหนดเวลา บริหารการเงิน ความเส่ียง คุณภาพของงานและการ
ใช้ทรัพยากร การจัดการบุคคลและสร้างแรงจูงใจในการท างาน รับผิดชอบในการจัดส่งโครงการ ,
ผลักดันโครงการให้บรรลุผลท่ีต้องการ Elizabeth Harrin (2017) ผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน
โครงการ ท้ังสองต าแหน่งต้องท างานควบคู่กับไป โดยผู้จัดการโครงการมีอ านาจในการตัดสินใจ
มากกว่าผู้ประสานงานและมีบทบาทในการวางแผนการด าเนินการ ส่วนผู้ประสานงานโครงการมี
บทบาทในการติดต่อส่ือสารกับท้ังภายนอกและภายในโครงการหรือองค์กร 
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2) ผู้วางแผนโครงการ (Project planner)   หมายถึง ผู้วางแผนรูปแบบงาน
ประชุม กิจกรรมต่าง ๆในงานประชุม เช่น พิธีเปิด การเดินทาง การลงทะเบียน กิจกรรมต่าง ๆของ
ผู้ร่วมงาน เสนอต่อลูกค้าหรือผู้ซื้อ โดยออกแบบวางแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 
ซึ่งผู้วางแผนการจัดประชุมต้องท างานร่วมกับลูกค้าหรือผู้ซื้อ เพื่อเข้าใจความต้องการอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้อาจต้องท างานร่วมกับผู้สนับสนุน ด้วย โดยผู้วางแผนการจัดประชุมเป็นผู้รู้และเข้าใจ
รายละเอียดของงานท้ังหมด และจะส่งต่อรายละเอียดของงานในส่วนต่าง ๆให้กับผู้ประสานงานการ
จัดประชุมในฝ่ายต่าง ๆติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ ท่ีเกี่ยวข้อง  

3) ผู้ ป ร ะสาน ง าน โครงก าร  ( Project coordinators) Edward Chung 
(2017); Fahad Usmani (2017) และ Victoria Duff (n.d.) อธิบายความแตกต่างในบทบาทของการ
ประสานงานของผู้เร่งรัดโครงการ (Project expediter)  ไม่มีอ านาจในการจัดสินใจ เป็นเพียงผู้
ประสานงานหรือผู้ช่วยผู้ประสานงาน สามารถส่ือสารรายงานความคืบหน้ามีส่วนร่วมในการพูดคุยกับ
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆและสามารถให้ข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจได้ โดยจะพบต าแหน่งนี้มากใน
โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ ในขณะท่ีผู้ประสานงานโครงการ มีอ านาจในการตัดสินใจในบางกรณี
ตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และรายงานไปยังผู้จัดการโครงการและผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ต่อไป โดยจะพบต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการลักษณะนี้มากในรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบเมท
ริกซ์ (Strong matrix organization) 

ต าแหน่งผู้ประสานงานจึงเป็นต าแหน่งทักษะ กล่าวคือ ทักษะในการประสานงานและ
บทบาทหน้าท่ีประสานงานไม่ได้อยู่เพียงแค่ต าแหน่งผู้ประสานงานเท่านั้น แต่อาจอยู่ในต าแหน่งต่าง 
ๆด้วย เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้วางแผนจัดงาน เป็นต้น อีกท้ังต าแหน่งเหล่านี้มีอยู่ในทุกภาคส่วน
โครงสร้างของอุตสาหกรรมการจัดประชุม ได้แก่ สมาคม องค์กรเอกชน ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหา 
สถานท่ีจัดงาน และธุรกิจรับจัดประชุมมืออาชีพ เป็นต้น  

2.1.5.2 บทบาทของผู้ประสานงานในภาคส่วนต่าง ๆ พิจารณาจากขั้นตอนของการ
ด าเนินงานจัดประชุม (Geoff Beers,  2017) บทบาทของผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ มี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจ ควบคุม จัดการให้งานด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว้ ต้ังแต่ขั้นเริ่มต้นของ
การวางแผนงานอีเว้นท์และขั้นส้ินสุดการจัดงาน ซึ่งบทบาทของผู้ประสานงานประชุมมีความส าคัญ
โดยตรงในการจัดการ ด าเนินงานมากกว่าผู้วางแผนการจัดประชุม เพราะต้องควบคุมดูแลทุกขั้นตอน
รายละเอียดของงานท่ีถูกก าหนดโดยผู้วางแผนงานอีเว้นท์และเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในขณะท่ีผู้
ประสานงานอีเว้นท์มีหน้าท่ีในการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจท่ีถูกต้องให้เป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว้  บทบาทหน้าท่ีเฉพาะตามขอบข่ายงายของผู้ประสานงานอีเว้นท์มีความแตกต่างกันตามแต่ละ
องค์กร เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในบทบาทหน้าท่ี Geoff Beers (2017) อธิบายถึง บทบาทท่ีแตกต่าง
กันระหว่างต าแหน่ง ผู้วางแผนอีเว้นท์ และ ผู้ประสานงานอีเว้นท์  
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 ผู้วางแผนการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ (Meeting/Event Planner) หรือบางครั้งอาจ
รวมถึงบทบาทของผู้จัดการโครงการ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ มีการท างานโดยตรงกับลูกค้า
เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ความต้องการและงบประมาณของลูกค้า มีบทบาทในการตัดสินใจ วางแผนว่าจะ
ท าอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ จากนั้น Event Planner จะออกแบบกิจกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เสนอสินค้าและบริการต่าง  ๆเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ (Event 
planner) มุ่งเน้นไปท่ีภาพขนาดใหญ่ของงาน จึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าว่า
สามารถท าให้การจัดงานของลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่นอน หน้าท่ีของ Event planner 
พบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการ จัดการวางแผนกิจกรรมเพื่อเป็นข้อเสนอให้กับลูกค้า สถานท่ี 
ทรัพยากรของท่ีต้องใช้ หาผู้บรรยายหรือวิทยากร ดูเรื่องการลงทะเบียน การต่อรองและการจัดการ
ต่าง ๆ 

ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ (Meeting/Event coordinator)  ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดท้ังหมดให้ได้รับการด าเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
เป็นไปตามเวลาแผนการท่ีก าหนด รับผิดชอบในการจัดการแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้แน่ใจว่า
เหตุการณ์จะด าเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อEvent planner หรือ Project manager ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆส าหรับการจัดงานแล้ว ผู้ประสานงานจะช่วย Event planner 
หรือ Project manager จัดการแผนงานเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริง โดยการจัดหาผู้ให้บริการ ต่าง  ๆ  
องค์กรขนาดใหญ่อาจมีผู้ประสานงานสองคนส าหรับผู้วางแผนทุกรายในขณะท่ีการด า เนินงานท่ีมี
ขนาดเล็กอาจมีผู้ประสานงานเพียงคนเดียวท่ีตอบสนองความต้องการของผู้มีอ านาจตัดสินใจทุกคน 
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโดยท่ัวไปแล้วจะมีสายการก ากับดูแลต าแหน่งผู้ประสานงานโดยตรง 

1)  ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ในบริบทของบริษัทหรือองค์กร
เอกชน (Corporate event coordinators) ผู้ประสานงานมีหน้าท่ีรายงานการท างานโดนตรงต่อ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจตัดสินใจหรือเป็นผู้วางแผนอีเว้นท์ เช่น Project manager หรือ Event 
planner และยังมีหน้าท่ีเป็นคนกลางในการติดต่ประสานงานกับภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้ขาย ซัพพลาย
เออร์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ดังนั้น งานส าคัญของผู้ประสานงานคือการบริหารจัดการให้งาน
ด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2)  ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ในบริบทของผู้ให้บริการสถานท่ี
จัดงาน (Venue coordinator) ได้แก่ ศูนย์การจัดประชุม โรงแรม และสถานท่ีอื่น ๆ มีหน้าท่ี
ประสานงานติดต่อกับลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการของสถานท่ีและรายงานต่อหัวหน้างาน เป็นการ
ประสานงานท้ังภายนอกและภายในองค์กร โดยประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียด ส่ิงท่ีลูกค้า
ต้องการและส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการภายในองค์กร เช่น ฝ่ายจัดเล้ียง Banquet and catering  
และในวันงาน (Event day) ผู้ประสานงานมีหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยของงาน ทักทายลูกค้าและ
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อ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในบางกรณีผู้ประสานงานของสถานท่ีจัดงานอาจ
รวมถึงหน้าท่ีการขายและการประสานงานไว้ในต าแหน่งเดียวกัน (Sales and Coordinator) โดยเป็น
ผู้น าเสนอการบริการของสถานท่ีจัดงานให้กับลูกค้า หรือผู้จัดงาน  

3) ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ในบริบทของสถาบันการศึกษา 
(Seminar and learning institution event coordinators) การประสานงานส าหรับการจัดอบรม 
การเรียน หรือการจัดประชุมส าหรับองค์กรต่าง ๆซึ่งมีการหมุนเวียนไปแต่และเมืองหรือประเทศต่าง 
โดยหากขอบเขตของกิจกรรมไม่กว้างมากนัก อาจมีการด าเนินการจากส านักงานใหญ่ ซึ่ง ผู้
ประสานงานจะมีหน้าท่ีติดต่อจองสถานท่ีจัดงาน ท่ีพัก และจัดการการเดินทาง เป็นต้น 

4) ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ในบริบทของหน่วยงานไม่แสวงหา
ผลก าไร (Non-profit event coordinators) การประสานงานส าหรับการจัดของขององค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร ซึ่งอาจต้องประสานงานจัดการด้านอาสาสมัครท่ีมาช่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆท่ีเข้ามา
สนับสนุน 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า บทบาทเป็นตัวกลางในการประสานงานของ ผู้
ประสานงานเหมือนกันแต่มีรายละเอียดของงานท่ีแตกต่างกันตามบทบาทขององค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยท่ัวไปส าหรับผู้ประสานงานในการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ต่าง ๆ ซึ่งท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ในลักษณะของโครงการ จึงเรียกต าแหน่งว่า ผู้ประสานงานโครงการ (Project coordinator) ส าหรับ
การท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งในการศึกษานี้เจาะจงไปท่ีผู้ประสานงานโครงการ ท่ีมี
บทบาทในการประสานงานโครงการจัดประชุมของธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ จ าเป็นต้อง
ท างานร่วมกับองค์กรและบุคคลหลากหลาย ต้องรับผิดชอบงานต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงจบงาน สอดคล้อง
กับ Linda Ray (2017) กล่าวถึงการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุมหรือนักวางแผนการจัด
ประชุมจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดประชุมนับต้ังแต่ได้รับสัญญาการจัดงาน ไปจนถึง
ขั้นตอนการเตรียมงาน วันท่ีจัดงาน และวันสุดท้ายของงาน  ดังนี้  

 
 ขั้นตอนการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม 

2.1.6.1 ขั้นตอนก่อนการวางแผนงานจัดงาน (Pre planning) ผู้ประสานงาน
รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดท้ังหมดท่ีลูกค้าต้องการโดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในสัญญาจากนั้นส่งต่อข้อมูลเอกสารให้กับฝ่ายปฏิบัติการและผู้ประสานงานด้านต่าง ๆ
ภายในทีมและประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนงานในด้านต่าง ๆ  

2.1.6.2 ขั้นตอนการจัดการ (Organize the meeting) ผู้ประสานงานหลักเป็น
ผู้ติดตามความคืบหน้าของงานในด้านต่าง ๆ รายงานต่อหัวหน้าและลูกค้า โดยท างานร่วมกับผู้
ประสานงานในแต่ละด้าน เช่น ด้านการวางแผนกิจกรรม การเลือกผู้ด าเนินรายการ พิธีกร หรือ
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วิทยากร ด้านการประสานงานและต่อรองราคากับผู้ให้บริการจัดหาหรือซัพพลายเออร์ ด้านสถานท่ี
จัดงาน ด้านท่ีพัก ด้านการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน ด้านอาหาร รวมถึงการท าการประชาสัมพันธ์
หรือการตลาดกับผู้ร่วมงาน เป็นต้น ท้ังนี้ขั้นตอนการจัดการงานของแต่ละงานประชุมมีความแตกต่าง
กันตามความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งผู้รับจัดงานต้องท าการตกลงในขั้นต้น 

2.1.6.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมงานก่อนวันงานจริง (Monitor the meeting) โดยผู้
ประสานงานควบคุมการติดต้ังระบบต่าง ๆในสถานท่ีจัดงาน เช่น เวที การจัดวางท่ีนั่ง การจัดแสงสี
เสียง การติดต้ังคูหาเพื่อแสดงนิทรรศการ และทดสอบความพร้อมในด้านต่าง ๆ  

2.1.6.4 ขั้นตอนหลังจบงาน (Follow up) ผู้ประสานงานการจัดประชุมติดตามผล
กับลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดงาน ความส าเร็จของงาน และติดตามการช าระเงิน 
รวมถึงการพบปะกับลูกค้า ผู้ประสานงาน ตัวแทนผู้จัดหาเพื่อสร้างเครือข่ายในการท างาน  

ขั้นตอนและขอบเขตการท างานของผู้ประสานงานโครงการการจัดประชุมในบริบท
ของธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ จึงสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.2 

 
 ตารางท่ี 2.2  ขั้นตอนและขอบเขตการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม 

ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

ขั้นตอนก่อนท าสัญญาว่าจ้างจัดงาน 
การเตรียม
ความพร้อม
และความ
เป็นไปได้
ของ
โครงการ  
ระยะเวลา 
18-24 
เดือน 

การประสานงาน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง 
ๆ รวมทั้งการ
ประมาณการ 
งบประมาณและ
ความคุ้มค่าของ
โครงการเพื่อเตรียม
เสนอตัวเป็นผู้จัดงาน 
โดยท าการศึกษา
ข้อมูลลักษณะของ
งาน, องค์กรท่ีจัด
งาน, วัตถุประสงค์
รูปแบบ ส่ิงท่ีลูกค้า

• รับข้อมูลแผนงานโครงการจาก
Project Manager และ 
Project Planner 
• สืบค้น จัดเตรียมข้อมูลท่ี
จ าเป็นให้กับProject manager
และ Project Planner เพื่อ
เตรียมการน าเสนอโครงการ 
• ประสานงานกับผู้สนับสนุนท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
สมาคม บริษัทอื่น ๆ (Sponsor/ 
Supporter/ vendor) เพื่อ
ส่ือสารรับทราบข้อมูลต่าง ๆ 

• ประสานงานกับ 
Project manager 
และ Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของ
ผู้สนับสนุน 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

ต้องการ, ส่ิงท่ี
ผู้เข้าร่วมงาน
ต้องการ, 
ความส าเร็จของงาน
ท่ีผ่านมาและอื่น ๆ
เกี่ยวกับงานท่ีจะ
ประมูลเพื่อเตรียม
ข้อมูล วางแผน
น าเสนอต่อลูกค้าใน
การประมูลจัดงาน 

• ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายใน เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่าย
การเงิน เพื่อส่ือสารรับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ 
• สืบค้นศึกษาข้อมูล จัดเตรียม
เอกสารและข้อมูลเพื่อน าเสนอ
ลูกค้า 
• กระจาย อัพเดท ข้อมูลให้กับ
สมาชิกในทีมทราบ 
• ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
ความคืบหน้าจากการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา  
• ติดตามProject Manager 
และ Project Planner ในการ
เข้าพบลูกค้า 

การประมูล
โครงการ  
ระยะเวลา 
18-24 
เดือน 

การน าเสนอ
โครงการท่ีได้
วางแผนไว้ต่อลูกค้า
หรือคณะกรรมการผู้
จัดงาน ซึ่งเป็นผู้มี
อ านาจในการ
ตัดสินใจของ
หน่วยงานหรือ
เจ้าของโครงการท่ี
จะเป็นลูกค้า 

• ตรวจสอบความพร้อมในการ
น าเสนอ และจัดเตรียมข้อมูล 
เอกสารต่าง ๆเพื่อตอบค าถาม
ของลูกค้า 
• อ านวยความสะดวกให้กับ 
Project Manager และ 
Project Planner ในการ
เตรียมการประมูล 
• บันทึกรายละเอียดระหว่างการ
น าเสนอและความคิดเห็นจาก
ลูกค้า 

• ประสานงานกับ 
Project manager 
และ Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีจ าเป็น 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของ
ผู้สนับสนุน 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

 

ขั้นตอนเตรียมการจัดงานก่อนวันงาน (Pre-Event) 
การ
วางแผน 
พัฒนาแผน
โครงการ
หลังท า
สัญญาตก
ลงว่างจ้าง
จากลูกค้า
และ
วางแผน
บุคลากร  
ระยะเวลา 
18 เดือน 
 

การท าสัญญาตกลง
ว่างจ้างจากลูกค้า
หรือหน่วยงาน
เจ้าภาพงานเพื่อ
ว่าจ้างให้เป็นผู้จัด
งาน (Organizer)  
จากนั้นเป็นขั้นตอน
การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การจัด
งาน, รูปแบบการจัด
งาน, ความต้องการ
ของลูกค้า และ
ผู้ร่วมงาน รู้วิธีการ
ท างานการตลาดกับ
ผู้ร่วมงานและ
ผู้สนับสนุนโดย
พัฒนาข้อเสนอ, 
concept ของงาน, 
ความเป็นไปได้, 
ความคุ้มค่า, 
ความสามารถในการ
บรรลุวัตถุประสงค์
ของงาน การ
ด าเนินการน าเสนอ
การจัดงานท่ี
ตอบสนองความ

• รับข้อมูลแผนงานโครงการจาก
Project Manager และ 
Project Planner 
• อัพเดท กระจายข้อมูลท่ีได้จาก
การพบลูกค้าให้กับสมาชิกในทีม
ทราบและเข้าใจตรงกัน 
• ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการโดย
การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
ภายในองค์กร 
• ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการโดย
การประสานงานกับฝ่ังผู้
ประสานงานของลูกค้าและ
ผู้สนับสนุน 
• ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการโดย
การประสานงานกับฝ่าย
ประสานงานของผู้จัดหาผู้
ให้บริการต่าง ๆ เช่น สถานท่ีจัด
งาน, โรงแรม 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project 
Manager และ Project 
Planner) และสมาชิกในทีม

• ประสานงานกับ
Project Managerและ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การตลาด การเงิน 
operation 
• ประสานงานกับ
Coordinator ของฝ่ัง
ลูกค้า และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับ 
suppliers เช่น 
สถานท่ีจัดงาน, 
โรงแรม 
• ประสานงานกับ
สมาชิกในทีม 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

ต้องการของ
ผู้ร่วมงาน/เป้าหมาย
ของการจัดงาน , 
ความเป็นไปได้ใน
การด าเนินการและ
คาดการณ์ถึงผลท่ีจะ
ได้รับ, การจัดการ
กับปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้น 
การ ว า ง แผน ด้ าน
บุ ค ล า ก ร ท า ก า ร
กระจายข้อมูล ให้กับ
ทีมงานฝ่ายต่าง ๆ  

รับทราบ เตรียมเอกสาร ข้อมูล
เพื่อน าเสนอลูกค้า 

การ
ประสาน 
งานกับผู้
สนับ-สนนุ  
ระยะ 
เวลา 12-18 
เดือน  

การประสานงานกับ
ผู้สนับสนุน เป็นได้
ท้ังภาครัฐ สมาคม
และเอกชน ท้ังนี้ 
Organizerอาจเป็น
ท้ังบทบาทในการหา
ผู้สนับสนุนรายใหม่ 
หรือประสานงานกับ
ผู้สนับสนุนท่ีเป็น
partner ของลูกค้า
อยู่แล้ว ข้ึนอยู่กับ
ข้อตกลงของลูกค้า  

• ประสานงานข้อมูล เอกสาร
ต่าง ๆท่ีจ าเป็นให้กับผู้สนับสนุน 
• อัพเดท กระจายข้อมูลท่ีได้จาก
การพบลูกค้าให้กับสมาชิกในทีม
ทราบและเข้าใจตรงกัน 
• ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการโดย
การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
ภายในองค์กร 
• ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการโดย
การประสานงานกับฝ่ังผู้
ประสานงานของลูกค้าและ
ผู้สนับสนุน 

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การตลาด การเงิน หรือ
ผู้ประสานงานฝ่ายขาย 
(Sales Coordinator) 
ของโครงการหรือภายใน
องค์กร 
• ประสานงานกับ
สมาชิกในทีม 
• ประสานงานกับ
Coordinatorของฝ่ัง
ลูกค้า และผู้สนับสนุน 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

การประสานงาน
ด้านการตลาด 
ส่ือมวลชน 
(Marketing and 
Media) การท า
การตลาดเพื่อส่ือสาร 
โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายงาน  

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก 
Project manager และ 
Project Planner เกี่ยวกับ
รายละเอียดของงาน 
• ท างานร่วมกับฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานเพื่อข้อมูลท่ีถูกต้อง 
• ประสานงานกับลูกค้าและ
ผู้สนับสนุนเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์
ของงาน 
• ประสานงานกับฝ่ายขายของ
ทีมหรือองค์กร 
• เชิญส่ือมวลชน 

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ฝ่ายการตลาด 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 

 การประสานงาน
ด้านการจัดสรร
บุคลากร เช่น 
อาสาสมัคร และผู้
ให้บริการลูกค้าหรือ
ผู้ร่วมงานในวันงาน 
(Customer 
Service) (อาจ
รวมอยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ายท่ีมีความจ าเป็น) 

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก 
Project manager และ 
Project Planner เกี่ยวกับ
รายละเอียดของงาน 
• วางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ต าแหน่งต่าง ๆท่ีต้องเพิ่มเติม
นอกเหนือจากสมาชิกหลักในทีม 
• ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ
ท่ีจ าเป็นต้องใช้บุคลากรจาก
ภายนอกเพิ่มเติม 
• ประสานงานกับฝ่ายการเงิน
เพื่อจัดการงบประมาณ 
• แจ้งขอบข่ายงาน หน้าท่ีให้กับ
อาสาสมัครหรือผู้ให้บริการลูกค้า 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ฝ่ายลงทะเบียน 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การเงิน, Operation, 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

ผู้บังคับบัญชา (Project 
managerและ Project 
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ 

 การประสาน งาน
ด้านสถานท่ีจัดงาน 
(Venue) การเ ลือก
ส ถ า น ท่ี จั ด ง า น ท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ตถุประสง ค์ขอ ง
ง า น ส า ม า ร ถ จั ด
กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กั บ Themeง าน ไ ด้  
และสะดวกต่อการ
เดินทาง รวมท้ังด้าน
เทคนิคแสง สี เสียง 
และการรักษาความ
ปลอดภัย 

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
Project manager และ 
Project Plannerเกี่ยวกับ
สถานท่ีจัดงาน 
• ประสานงานกับสถานท่ีจัดงาน
และsupplier/ contractor/ 
Freight forwarder ในการเข้า
ติดต้ังและจัดพื้นท่ี  
• ประสานงานกับผู้ให้บริการ
สถานท่ีจัดงานเพื่อน าลูกค้าและ
ผู้สนับสนุนในการเข้าส ารวจพื้นท่ี 
• ตรวจสอบความพร้อมของ
พื้นท่ีส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ 
ระหว่างระยะการวางแผน 
• ตรวจสอบความพร้อมของ
พื้นท่ีในช่วงการติดต้ังหรือเตรียม
งาน (set up) ควบคุม การ
จัดเตรียมพื้นท่ีของงานให้เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ก่อนวันงาน 
(Show Day) 
• รายงานผลการด าเนินงาน
ขั้นตอนต่าง ๆต่อผู้บังคับบัญชา, 
ลูกค้า, ผู้สนับสนุนและสมาชิกใน
ทีม 

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การเงิน, Operation, 
พิธีการ 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า 
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงาน และฝ่าย
ต่าง ๆของสถานท่ีจัด
งาน เช่น ฝ่าย
Operation  
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว  
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
พื้นท่ีในช่วงเวลาหลังจบงาน 
(Tear down)  

 การประสาน งาน
ด้านส่ือเทคนิค เช่น 
การแปลภาษา การ
บันทึกภาพนิ่ งและ
เ ค ล่ื อ น ไ ห ว  ก า ร
ถ่ายทอดผ่านส่ือ 

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
Project Manager, Project 
Planner, ลูกค้าและผู้สนับสนุน 
รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานและฝ่ายกิจกรรม  
• สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ให้บริการด้านส่ือเทคนิคท่ี
เหมาะสมกับงานและ
งบประมาณ 
• ประสานงานร่วมกับสถานท่ีจัด
งานในการติดต้ังอุปกรณ์ 
• แจ้งข้อมูลท่ีถูกต้องให้กับ 
Supplierเตรียมความพร้อมใน
การท างาน 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project 
managerและ Project 
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กบัลูกค้าและ
ผู้สนับสนุน 

• ประสานงานกับ
Project Managerและ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กร เช่น 
การเงิน 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงาน และฝ่าย
ต่าง ๆของสถานท่ีจัด
งาน เช่น ฝ่ายเทคนิค 
• ประสานงานกับช่าง
เทคนิคของSupplier  
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว  
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 

 การประสานงาน
ด้านผู้เข้าร่วมงาน 
(Delegates)  การ

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
Project Manager และ 

• ประสานงานกับ
Project Managerและ 
Project Planner 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

จัดการข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้เข้าร่วมงาน เช่น 
กลุ่มต่าง ๆ, จ านวน, 
ข้อจ ากัดเฉพาะแต่
ละบุคคล, สถานท่ี
พัก,การเดินทาง รวม
ไปถึงการดูแลแขก
พิเศษ(VIP)และ
วิทยากร (Speaker)  
เป็นต้น เพื่อเตรียม
จัดการในการ
ลงทะเบียน การ
เดินทาง การบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 
และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น 

Project Plannerหรือลูกค้า
เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงาน 
• แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม
งานให้ฝ่ายต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อเตรียมการวางแผน 
• อัพเดทข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้เข้าร่วมงานกับฝ่ายต่าง ๆอย่าง
ต่อเนื่อง 
• ประสานงานการลงทะเบียน  
• รายงานความคืบหน้าใน
ขัน้ตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project 
managerและ Project 
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ 
 

• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
ฝ่ายลงทะเบียน, ฝ่าย
จัดหาท่ีพักและการ
เดินทาง,ฝ่ายอาหารและ
เครื่องด่ืม, ฝ่ายกิจกรรม 
เป็นต้น 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า 
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับ 
supplier เช่น สถานท่ี
จัดงาน, ท่ีพัก, การ
เดินทาง เป็นต้น  
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว  
• ประสานงานกับ
สมาชิกในทีม 

 การประสานงาน
ด้านการเดินทาง 
(Transportation / 
Logistic) การ
เดินทางมางานของ
ผู้ร่วมงาน แขกVIP 
และลูกค้า(ทีมงาน) 
รวมถึงการขนส่ง
ติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ 

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก 
Project Manager, Project 
Planner, ลูกค้าหรือฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานมาประสานงานกับ
ผู้ให้บริการ 
• ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
เช่น ฝ่ายจัดการท่ีพัก ฝ่ายละ
ทะเบียน 

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การตลาด การเงิน 
operation 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
บริการขนส่ง เดินทางของ
ผู้เข้าร่วมงาน(หรือลูกค้า)  
• เปรียบเทียบข้อมูล ราคาของผู้
ให้บริการแต่ละราย หรือต่อรอง
ราคาเงื่อนไขอย่างเหมาะสม 
• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
สถานท่ีจัดงานการรองรับท่ีจอด
รถ จุดรับส่ง 
• ประสานงานการต้อนรับ 
ลงทะเบียนเข้างาน 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project 
manager และ Project 
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ 

• ประสานงานกับ 
suppliers เช่น สถานท่ี
จัดงาน, โรงแรม ผู้
ให้บริการขนส่ง, DMC 
• ประสานงานกับฝ่าย
จัดการผู้เข้าร่วมงาน 
ฝ่ายต้อนรับ/ ดูแลแขก
VIP / ฝ่ายลงทะเบียน 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว  

 การประสานงาน
ด้านท่ีพัก
(Accommodation) 
ส าหรับ ผู้ ร่ วม ง าน 
แขกVIP เ จ้าหน้า ท่ี
และอื่น ๆ 

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก 
Project Manager, Project 
Planner, ลูกค้าหรือฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานมาประสานงานกับ
ผู้ให้บริการ 
• สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับท่ีพักท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ร่วมงาน และ
ลูกค้าจากผู้ให้บริการ 
• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับท่ี
พักของผู้เข้าร่วมงาน(หรือลูกค้า)  

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การตลาด การเงิน 
operation 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

• เปรียบเทียบข้อมูล ราคาของผู้
ให้บริการแต่ละราย หรือต่อรอง
ราคาเงื่อนไขอย่างเหมาะสม 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project 
managerและ Project 
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ 

• ประสานงานกับ 
suppliers เช่น โรงแรม, 
DMC 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว  

 การประสานงาน
วางแผนจัดกิจกรรม 
(Activities) ท่ี
เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของ
งาน เช่น รูปแบบ
การจัดงาน 
(Content, Theme, 
Key Speaker) 
รวมทั้งด้านพิธีการ 
(Protocol) 
 

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก 
Project Manager, Project 
Planner หรือลูกค้ามา
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆและผู้
ให้บริการ 
• ประสานงานในการจัดกิจกรรม 
รูปแบบกิจกรรม  
• ประสานงานองค์ประกอบท่ี
ต้องใช้ในกิจกรรม เช่น Key 
Speaker/ MC/ Moderator ,
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้โดยจัดหาแหล่ง
ผู้ให้บริการ supplier ต่าง ๆท่ี
จ าเป็น ในกิจกรรม  
• เปรียบเทียบเงื่อนไขสินค้าและ
บริการ ราคา ของผู้ให้บริการ
supplier แต่ละราย 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project 
manager และ Project 

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การเงิน, Operation 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับ 
suppliers เช่น สถานท่ี
จัดงาน teambuilding 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

Planner) และสมาชิกในทีมฝ่าย
ต่าง ๆรับทราบ 

 การประสานงาน
ด้านการให้บริการ
อาหารและเครื่องด่ืม
ในงาน (Food 
catering/ 
Banquet)   

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก 
Project Manager, Project 
Planner, ลูกค้าหรือผู้สนับสนุน  
• ประสานงานในรายละเอียด
ของรายการอาหาร ความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า / 
ผู้เข้าร่วมงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบ  
• ท างานร่วมกับฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานและฝ่ายกิจกรรม
เพื่อวางแผนให้บริการท่ี
เหมาะสม 
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project 
managerและ Project 
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ 
• รายงานความคืบหน้าของงาน
ให้กับลูกค้าและผู้สนับสนุน
รับทราบ  

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การเงิน  
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับ 
supplier เช่น สถานท่ี
จัดงาน, ฝ่าย Banquet  
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว  

 การประสานงานการ
ให้บริการส่ิงของท่ี
ระลึก รวมทั้งส่ือและ
เ อ ก ส า ร จ า ก ง า น
ประชุม 
 

• ประสานงานกับลูกค้าหรือ
ผู้สนับสนุนในการจัดท าเอกสาร
ข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมงาน  
• ประสานงานกับฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานเพื่อจัดเตรียม
เอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การเงิน, Operation  
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

• ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงาน 
เช่นอาสาสมัครหรือ Customer 
Service หรือพนักงานช่ัวคราว
ส าหรับการแจกจ่ายเอกสาร ของ
ท่ีระลึกหรือการให้บริการ
ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงข้อมูล 
• รายงานความคืบหน้าของงาน
กับ Project Manager, Project 
Planner, ฝ่ายต่าง ๆและสมาชิก
ในทีมรับทราบ 

• ประสานงานกับ
Suppliers เช่น โรง
พิมพ์, Production/ 
Digital content, 
บริษัทจัดท าของท่ีระลึก 
เป็นต้น ในการจะท า
เอกสาร ส่ือ 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว  

 การประสานงาน
ด้านโครงสร้างและ
Artwork การจัดการ
เกี่ยวกับป้ายต่าง ๆ 
แบคดรอป เวที และ
ส่ืออื่น ๆ (อาจใช้
บริการของสถานท่ี
จัดงานหรือว่าจ้างผู้
ให้บริการจาก
ภายนอก) 

• รับข้อมูลรายละเอียดจาก 
Project Manager, Project 
Planner,ลูกค้าและผู้สนับสนุน 
• รายงานความคืบหน้าให้ 
Project Manager, Project 
Planner ฝ่ายต่าง ๆและสมาชิก
ในทีมรับทราบ 
• รายงานความคืบหน้าของงาน
ให้กับลูกค้าและผู้สนับสนุน
รับทราบ 
• ประสานงานกับผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียดท่ี
ลูกค้าและผู้สนับสนุนต้องให้
ถูกต้องชัดเจน 
• ประสานข้อมูลเกี่ยวกับขนาด 
การติดต้ัง และอื่น ๆร่วมกับ
สถานท่ีจัดงาน 

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การเงิน, การตลาด, 
Operation 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับ 
Supplier เช่น ผู้
ให้บริการบริษัท 
Contractor และ
สถานท่ีจัดงาน  
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

• ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง
มอบงาน 

การ
ตรวจสอบ
ความพร้อม
ก่อนวันงาน  
ระยะเวลา 
7 วัน ถึงวัน
สุดท้ายก่อน
วันงาน 

 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ฝ่ายทุกคนตรวจสอบ
ความพร้อมตามท่ี
วางแผนไว้และแจ้ง
ข้อมูลให้ทุกฝ่ายใน
ทีมรับทราบรวมท้ัง
หั วหน้ า  ผู้บริหา ร
และลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 

 

• ผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย
ตรวจสอบความพร้อมของการ
จัดเตรียมงานก่อนส่งมอบงานใน
วันจัดงาน (Event Show Day) 
• รายงานความพร้อมกับ 
Project Manager, Project 
Planner, ฝ่ายต่าง ๆและสมาชิก
ในทีมรับทราบ รายงานความ
พร้อมกับลูกค้าและผู้สนับสนุน 
ดูแลความพร้อมในการท างาน
ของอาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว 

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น 
การเงิน, การตลาด, 
Operation 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
• ประสานงานกับ 
Supplier ท่ีเกี่ยวข้อง
ของแต่ละฝ่าย
ประสานงานกับฝ่ายต่าง 
ๆและสมาชิกในทีม 
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ช่ัวคราว 
 

หลังวันงาน (Post-Event) 
การ
ตรวจสอบ
ความ
เรียบร้อย
หลังจบงาน
และการ
ดูแลลูกค้า 

ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของงานให้
เป็นไปตามเงื่อนไข
ของการจัดงานของ
ลูกค้า ผู้สนับสนุน 
และสถานท่ีจัดงาน 
ดูแลลูกค้า รับฟัง

• ผู้ประสานงานแต่ละฝ่าย
ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
งานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
การจัดงานของลูกค้า ผู้สนับสนุน 
และสถานท่ีจัดงาน  
• ติดตามรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมงานติดตามรับฟังความ

• ประสานงานกับ
Project Manager และ 
Project Planner 
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน 
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ระยะของ
งาน 

มิติของงาน 
ความรับผิดชอบของ Project 

Coordinator 
การประสานงาน 

ความคิดเห็นความ
พึงพอใจและ
ความส าเร็จของงาน 
ติดตามการจ่ายเงิน
จากลูกค้า 

คิดเห็นจากลูกค้าและผู้สนับสนุน 
ผู้ประสานงานแต่ละฝ่าย  
• ติดตามการจ่ายเงิน ตาม
เงื่อนไขสัญญา  
• ผู้ประสานงานแต่ละฝ่าย
ติดตามการจ่ายเงินให้กับ 
supplier ตามเงื่อนไขสัญญา
ติดตาม ส่งมอบข้อมูลและ
รายงานความส าเร็จของงาน
ให้กับลูกค้าและผู้สนับสนุนตาม
เงื่อนไขสัญญาหลังจบงานจัดท า
รายงานความส าเร็จของการจัด
งาน ให้กับองค์กร 

• ประสานงานกับ 
Supplier ท่ีเกี่ยวข้อง
ของแต่ละฝ่าย 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม 
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กร เช่น 
การเงินและการตลาด 

    
ท่ีมา: ประยุกตจ์าก Dowson and Bassett, 2015; Shone and Parry, 2004; Silvers , 2004 

 
จากมิติการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการ

ประสานงานกับท้ังภายในและภายนอกทีมรวมทั้งภายนอกองค์กร จึงสามารถอธิบายภาพรวมของการ
ประสานงานภายในทีมโครงการ โดยมีผู้ประสานงานโครงการ ท่ีท าหน้าท่ีในการประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆของโครงการท้ังหมด รายงานภาพรวมของการด าเนินงานให้กับผู้จัดการโครงการ รวมท้ัง
ประสานงานกับลูกค้า และรายงานความคืบหน้าของงานให้กับผู้จัดการโครงการ ผู้วางแผนโครงการ 
รวมท้ังส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ประสานงานโครงการและสมาชิกในทีม เนื่องจากการประสานงานมี
หลากหลายมิติ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีผู้ประสานงานแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆเพื่อให้งานด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น ดังภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4  ตัวอย่างโครงสร้างโครงการ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 

นอกจากนี้การประสานงานของผู้ประสานงานโครงการตามโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ ผู้
ประสานงานด้านต่าง ๆในโครงการมีหน้าท่ีประสานงานกับสมาชิกภายในทีม ฝ่ายต่าง ๆภายในองค์กร 
และประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายนอก เช่น ผู้จัดหาหรือซัพพลายเออร์ ดังภาพท่ี 2.5  
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ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีประสานงาน ติดต่อ ส่ือสารกับฝ่ายต่าง  ๆท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยแต่ละต าแหน่งการประสานงานมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องแตกต่างกันในรายละเอียดตามหน้าท่ีหรือฝ่ายท่ีรับผิดชอบ เช่น ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาด
และการขาย ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ ตามในบาง
องค์กรบทบาทของผู้ประสานงานอาจรวมถึงหน้าท่ีการขาย ด้วย ส าหรับผู้ประสานงานโครงการใน
ส่วนของบริษัทรับจัดประชุมมืออาชีพ สามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 2.6 

 

 

ภาพท่ี 2.6  ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสานงานส าหรับ บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ (PCO) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 

 ขอบข่ายงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม  
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ขอบข่ายงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม TICA and 

TCEB (2014); Silvers (2004) และ Convention Industry Council (2011) ดังนี้ 
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2.1.7.1 เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
1)  ติดต่อส่ือสารและแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดรับทราบต้ังแต่เริ่มต้นการ

ด าเนินโครงการ รวมท้ังในกรณีการเตรียมการประมูลงาน 
2)  ติดตามผลการท างานของทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ

รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ลูกค้า หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
3)  เป็นส่ือกลางระหว่างลูกค้ากับส่วนปฏิบัติการเมื่อลูกค้าร้องเรียนหรือมีข้อ

สอบถาม 
4)  เปิดรับปัญหาหรือข้อสงสัยจากทุกฝ่ายและโน้มน้าวให้ส่วนปฏิบัติการท า

ตามความต้องการของลูกค้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญา 
5)  ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากลูกค้าอย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 
6)  ไกล่เกล่ียข้อพิพาทและค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อม

ท้ังสร้างความพึงพอใจให้ทุกฝ่าย 
2.1.7.2 เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอการขายและเจรจาธุรกิจ 

1)  น าเสนอความสามารถขององค์กร 
2)  ประเมินศักยภาพของธุรกิจของลูกค้า 
3)  แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า  
4)  เจรจากับลูกค้าเน้นประเด็นทางธุรกิจท่ีลูกค้าต้องการหรือปัญหาท่ีลูกค้า

เผชิญอยู่ 
5)  น าเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า 
6)  ติดตามผลของข้อเสนอท่ีน าส่งต่อลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 

2.1.7.3 เพิ่มยอดขาย โดยใช้การขายต่อเนื่องและการขายต่อยอด 
1)  น าเสนอภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
2)  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ข้อจ ากัดของลูกค้าองค์กรท่ีเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
3)  คาดการณ์ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นและน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีมูลค่า

สูงกว่าเพื่อแก้ไขปัญหา 
4)  จัดหาบริการเสริมเพื่อรองรับความต้องการพิเศษของลูกค้าผ่านเครือข่าย

ขององค์กร  
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2.1.7.4 การจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอราคา 
1)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของการจัด

ประชุม งบประมาณ แนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพ และคู่แข่ง 
2)  พัฒนาข้อเสนอตามความต้องการและข้อจ ากัดของลูกค้า 
3)  ระบุประเด็นหรือหัวข้อท่ีจ าเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากลูกค้าใน

ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ 
4)  แจ้งส่วนงานปฏิบัติการให้ทราบถึงรูปแบบการท างานของลูกค้าและผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 
5)  ติดตามความคืบหน้าของส่วนงานปฏิบัติการหลังจากท่ีได้ส่งข้อมูลไปให้

แล้วอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะท างานท้ังหมดด าเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญาก าหนดไว้ 
2.1.7.5 การส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการจัดประชุมไปยังส่วนงานปฏิบัติการ 

1)  รวบรวม เรียงล าดับ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการงานประชุมท้ังหมด 
รวมถึงจดหมายโต้ตอบกับลูกค้า เพื่อนร่วมงานและผู้จัดหาสินค้าและบริการ จากนั้นส่งผ่านแฟ้มข้อมูล
ท้ังหมดให้กับส่วนงานปฏิบัติการ 

2)  คาดการณ์ถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานของ
โครงการ และแจ้งให้ส่วนงานปฏิบัติการรับทราบอย่างชัดเจน 

3)  ติดตามความคืบหน้าของส่วนงานปฏิบัติการ หลังจากการส่งข้อมูลไปให้ 
เพื่อให้มั่นใจว่าคณะท างานท้ังหมดด าเนินตามข้อตกลงหรือสัญญาท่ีก าหนดไว้ 

4)  แนะน าแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
2.1.7.6 การติดตามการช าระเงินล่าช้า 

1)  ตรวจสอบสัญญาท่ีได้ระบุเงื่อนไขการช าระเงินท้ังหมดก่อนวันจัดงาน 
2)  สามารถสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาให้แก่ลูกค้าในการเร่งช าระค่าบริการ

แต่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้ (ติดตาม แจ้งเตือนการช าระเงินจากลูกค้าอย่างสุภาพ 
และยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดี) 

2.1.7.7 เอกสารโต้ตอบและการจัดเก็บเอกสาร 
3)  ส่ือสาร โต้ตอบกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยภาษาท่ีเป็นทางการอย่างเหมาะสม

จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและส่ือต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล หลักฐานส่งต่อไปยังบุคคลอื่น 
ๆท่ีเกี่ยวข้อง  
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 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม 
จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม

ตามขอบข่ายงานของผู้ประสานงาน สรุปได้เป็นสมรรถนะด้านต่าง ๆ ดังตารางท่ี 2.3 
 

ตารางท่ี 2.3  สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม  

ระดับ สมรรถนะ ค าอธิบาย 
ความรู้ 

Generic  ความรู้เกี่ยวกับ
องค์กรและธุรกิจ  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
ความพร้อมในการให้บริการขององค์กร  

Functional  ความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันท้ังในและ ต่างประเทศความ
เป็นไปของสังคม เศรษฐกิจ เพื่อการติดต่อเจราจาทางธุรกิจได้
อย่างราบร่ืน  

Specific  ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการจัดประชุม
และ อุตสาหกรรม
ไมซ์ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ข้ันตอนของ การจัดการจัด
ประชุมและความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในด้าน
การตลาด คู่แข่ง กระบวนการตัดสินใจและวัตถุประสงค์การจัด
งานของลูกค้า  

ทักษะการสื่อสาร 
Generic ทักษะการสื่อสาร

ชัดเจน กระชับมี
ตรรกะ 

ความสามารถในการสื่อสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล 

Functional ทักษะการสื่อสารกับ
บุคคลหลากหลาย
วัฒนธรรม 

ความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรมท่ีมา
จากพืน้ฐานท่ีแตกต่างให้เข้าใจตรงกัน 

Specific ทักษะการ
ประสานงาน 

ความสามารถในการประสานงานกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดหา
สินค้าและผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงาน และ
ป้องกันการเกิดปัญหา 

Specific ทักษะสื่อสารการโน้ม
น้าวให้ผู้อื่นท าตาม 

ความสามารถในการสื่อสารในเชิงบวกโน้มนา้วให้ผู้อืน่ปฏิบัติตาม 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
Generic ทักษะการคิด

วิเคราะห์ 
 

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เหตุการณ์
อย่างมีเหตุมีผล สามารถประเมินเหตุการณ์และน าไปสู่การ
ตัดสินใจท่ีถูกต้อง 
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ระดับ สมรรถนะ ค าอธิบาย 
Generic ทักษะการตัดสินใจ การตัดสินใจอย่างรอบคอบ และคาดการณ์ถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนได้ 
Functional ทักษะการวางแผน การวางแผนตามล าดับข้ันตอนของงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือต่อ

การท างานร่วมกับผู้อืน่และท าให้งานด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 
ทักษะการเข้าสังคม 

Generic ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 

ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างราบร่ืน 

Functional ทักษะการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้าและคู่ค้า 

การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้าและคู่ค้า การสร้างเครือข่าย
วิชาชพี 

Functional ทักษะการสร้าง
เครือข่าย 

ความสามารถในการสร้างเครือข่ายในสายงาน 

ทักษะการขาย 
Generic ทักษะการค านวณ

ต้นทุนก าไรเบื้องต้น 
ความสามารถในการลดค่าใชจ้่าย ควบคุมงบประมาณและเพิ่ม
ก าไรให้กับโครงการได้ 

Functional ทักษะการขาย  
เจราจาต่อรอง 

ความสามารถในการเสนอขาย เจราจาต่อรอง และปดิการขายได้
ในเวลาท่ีคาดการณ์ 

Functional ทักษะการต้ังค าถาม
เชิงกลยุทธ์ 

ความสามารถในการต้ังค าถามอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลและ
ความเข้าใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อข้อเสนอทางการขาย 

Functional ทักษะการน าเสนอให้
เกิดภาพพจน ์

ความสามารถในการโน้มน้าวให้ผูฟ้ังเข้าใจ เห็นภาพและเห็นพ้อง
คล้อยตาม 
ทักษะการแก้ไขปัญหา 

Generic ทักษะการแก้ไข
ปัญหา 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
ท าให้งานสามารถด าเนินต่อไปได้ 

Functional ทักษะการจัดการข้อ
ขัดแย้งอย่างเป็น
ระบบและค านึงถึง
ภาพรวมของงาน 

การรับมือกับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรักษาความต่อเนื่องของการด าเนินงานได้ 

ทักษะการใช้สื่อและข้อมูล 
Generic ทักษะการสืบค้น

ข้อมูล 
ความสามารถในการสืบค้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่องาน การประสานงานและการตัดสินใจ 

Generic ทักษะการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี 

ความสามารถในการใช้เครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับงาน 
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ระดับ สมรรถนะ ค าอธิบาย 
Generic ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่องาน แสดงออก ตอบสนองเชิงบวก มีความ

ยืดหยุ่นในการท างาน 
  คุณลักษณะ 
Generic ความมีจิตบริการ การแสดงออกถึงความยินดีในการให้บริการอย่างจริงใจ ซื่อตรง 

และบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตร 
Generic ทัศนคติมุ่งบรรลุ

เป้าหมาย 
ทัศนคติการท างานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความกดดันและอุป
สรรค์ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นใจในตนเอง 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย ประยุกต์จาก TICA and TCEB, 2014 
 
จากมาตรฐานสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ก าหนดโดยสมาคมส่งเสริมการจัด

ประชุมนานาชาติ (ไทย) ผู้วิจัยได้น ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ท่ีมีอยู่จริงในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกใน
การประเมนิความจ าเป็นของการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายการมีสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน  
  

 แนวคิดด้านสมรรถนะ 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะถูกเริ่มต้นคิดค้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 1970 โดย David C. 
McClelland (อธิพงศ์ ฤทธิชัย,  2554) จากบทความวิจัยเรื่อง “Testing for competence rather 
than for Intelligence” ของ McClelland (1973) อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกของคนท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในตัวบุคคล ซึ่งมีความส าคัญต่อการประสบความส าเร็จในการท างานมากกว่าความรู้
หรือสติปัญญา (ธ ารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ,  2548) และมีการศึกษาต่อยอดเรื่อยมา สมรรถนะ ถูกให้
ความหมายโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพ.ศ. 2542  หมายถึง ความสามารถ และ 
Oxford Dictionary ใ ห้ ค ว า ม ห ม าย ข อ ง  “ competency” ห รื อ  “ competence” ว่ า เ ป็ น
ความสามารถท่ีจะท าบางส่ิงบางอย่างให้ส าเร็จ   

จุดเริ่มต้นแนวคิดสมรรถนะของ McClelland (1973) ท่ีช้ีให้เห็นว่าคุณลักษณะภายในของ
บุคคลมีผลต่อการประสบความส าเร็จในการท างานมากกว่าความรู้และทักษะ ซึ่ งสอดคล้องกับ 
Burgoyne (1989) อธิบายในบทความ “Creating the managerial portfolio : Building on 
competency approaches to management development” ว่า สมรรถนะ (Competence) 
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เป็นความสามารถและความเต็มใจในการท างานให้ส าเร็จ (Burgoyne, 1989 อ้างใน นิสดารก์  เวชยา
นนท์,  2549) และ Boyatzis (1982) กล่าวว่า สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะส่วนลึกของบุคคลท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุผลของการปฏิบัติงาน จากค าจ ากัดความของท้ัง (Boyatzis,  1982; Burgoyne, 
1989; Hayes,  1979) สามารถอธิบายสมรรถนะได้ด้วยทฤษฏีบุคลิก ลักษณะของบุคคลเปรียบเทียบ
กับแบบจ าลองภูเขาน้ าแข็ง (The Iceberg Model)  ดังภาพท่ี 2.7 

 

ภาพท่ี 2.7  แบบจ าลองภูเขาน้ าแข็ง (The Iceberg Model) 
ท่ีมา: McCelland,  1973 อ้างใน Hay Group,  2013 

 
จากภาพท่ี 2.7 อธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคล ส่วนบนของภูเขาน้ าแข็ง เปรียบเหมือนส่วน

ท่ีสังเกตและวัดผลได้ชัดเจน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญ
ในตัวแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเชาว์ปัญญาและเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ส่วนนี้เป็นส่วน
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนล่างท่ีซ่อนอยู่ใต้น้ า ซึ่งเปรียบเหมือนส่วนท่ีอยู่ภายในจิตใจ ท่ีสังเกตและ
วัดผลได้ยาก ต้องใช้ระยะเวลา เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญต่อการแสดงออกของพฤติกรรมและมีผลต่อ
การปฏิบัติงานท่ีโดดเด่นและท าให้เกิดผลของงานท่ีมีความชัดเจนและมีคุณค่าต่อความส าเร็จของ
องค์กร ได้แก่ บทบาทท่ีแสดงออกทางสังคม (Social Role) หมายถึง การแสดงออกต่อสังคมหรือการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงความรู้สึก ความกดดัน  ภาพลักษณ์แห่งตนเอง (Self-Image) หมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและการให้คุณค่าต่อตนเอง  ลักษณะนิสัย (Traits) หมายถึง ความเคย
ชินหรือพฤติกรรมซ้ า ๆ และแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน (Motives) หมายถึง จินตนาการ แนวคิด และ
ประสบการณ์  ซึ่ งสอดคล้องกับ Spencer and Spencer (1993) ไ ด้ขยายความเพิ่มเติมว่า 
“สมรรถนะซึ่งเป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับเกณฑ์ท่ีอ้างอิงได้ และท า
ให้มีปฏิบัติงานท่ีได้ผลสูง” (Spencer และ Spencer,  1993 อ้างใน นิสดารก์  เวชยานนท์,  2549) 
คุณลักษณะท่ีกล่าวถึง คือคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพท่ีแสดงความเป็นตัวเอง ประกอบด้วย 
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1) แรงจูงใจ ท่ีกระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อตอบสนอง
ส่ิงท่ีต้องการ 

2) ลักษณะนิสัย หรือคุณลักษะเป็นบุคลิกภาพท้ังภายนอกและภายในจิตใจ ท่ี
ตอบสนองต่อบุคคลอื่น ข้อมูล หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

3) การรับรู้ตนเอง เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยมและภาพลักษณ์ท่ีมีต่อตนเอง ซึ่งเป็น
แรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม 

4) ความรู้ หรือข้อมูลต่าง ๆท่ีได้มีส่ังสม ผ่านการศึกษาเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล 
5) ทักษะ หมายรวมถึงท้ังทักษะด้านกายภาพและทักษะด้านความคิด เป็นความ

เช่ียวชาญ ช านาญ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ท่ีได้พบเจอมา  
องค์ประกอบท้ัง 5 ข้างต้น สามารถอธิบายความสัมพันธ์ ดังภาพท่ี 2.8 

 

ภาพท่ี 2.8  Central and Surface Competencies 
ท่ีมา: Spencer and Spencer,  1993 

 
จากภาพ แสดงให้เห็นว่า ความรู้ซึ่งอยู่บริเวณนอกสุดของวง สะท้อนถึงข้อมูล องค์ความรู้ท่ี

ส่ังสมมา เป็นส่วนพื้นผิวภายนอกท่ีสามารถพัฒนาและวัดผลได้ง่าย โดยการอ่าน การเรียนการสอน
แบบถ่ายทอดข้อมูล และท าแบบทดสอบ ส่วนพื้นท่ีตรงกลางของวงเป็นแรงขับหรือแรงจูงใจ และ
ลักษณะนิสัย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีมีผลการแสดงออกพฤติกรรม แนวคิด ทัศนคติ และการให้คุณค่าต่อ
ตนเอง เป็นองค์ประกอบท่ีสังเกตวัดผลได้ยากกว่าและต้องใช้เวลาในการพัฒนา โดยการอบรม ขัด
เกลา การปรับเปล่ียนและสร้างประสบการณ์ (M. R. Weber, Finley, Crawford, and Rivera, 
2009) 

จึงกล่าวได้ว่า ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ เป็นองค์ประกอบของ
สมรรถนะส่วนบุคคลท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม สมรรถนะส่วนบุคคลเหล่านี้มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
หากบุคคลมีสมรรถนะส่วนบุคคลสอดคล้องกับงานหรือองค์กรก็ยิ่งส่งเสริมให้การปฏิบัติงานได้ดี 
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อย่างไรก็ตาม สมรรถนะส่วนบุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาไ ด้ตามล าดับ การท่ีองค์กรต้องการ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานได้ดีเย่ียมในต าแหน่งงานจึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  

นิสดารก์  เวชยานนท์ (2549) กล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างมีเหตุมีผล (causal relationship) 
ระหว่างพฤติกรรมและผลของงาน ซึ่งเป็นผลมาจากแรงขับ คุณลักษณะ และการรับรู้ตนเอง กล่าวคือ 
แรงขับ คุณลักษณะนิสัย การรับรู้ตนเองรวมถึงองค์ความรู้ มีผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านั้นย่อมมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน ดังภาพ 2.9 

  

 

ภาพท่ี 2.9  ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุมีผลระหว่างพฤติกรรมและผลของงาน 
ท่ีมา: นิสดารก์  เวชยานนท์,  2549 

 
จึงกล่าวได้ว่า แรงขับ คุณลักษณะนิสัย การรับรู้ตนเองรวมถึงองค์ความรู้ เป็นปัจจัยท่ี

ก่อให้เกิดแรงจูงใจและมีผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งแสดง
ออกมาเป็นค่าผลลัพธ์ (Valence of Outcome) หมายถึง คุณค่าหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล
และแสดงพฤติกรรมออกไปแบ่งเป็นค่าผลลัพธ์ส่วนบุคคล (Personal Outcome) เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อ
ความรู้สึก พฤติกรรมส่วนตัวของพนักงาน เช่น การได้รับเงินค่าจ้างหรือเงินเดือน การได้รับการ
ยอมรับ และอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น และค่าผลลัพธ์องค์กร (Organizational Outcome) เป็นการ
ให้คุณค่าโดยองค์กรเช่น การท างานเป็นทีม ผลิตภาพการท างาน (Productivity) และ คุณภาพของ
งาน   

 การน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์กร   
ธ ารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2548) ให้ความหมายว่า สมรรถนะหมายถึง คุณลักษณะความรู้ทักษะ 

ความเช่ือ ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมท่ีจะท าให้คนท างานได้ประสบความส าเร็จ 
Hayes (1979) ให้ค าจ ากัดความของสมรรถนะว่าเป็นความสามารถและความเต็มในการ

ปฏิบัติงาน พร้อมกับประกอบด้วย การมีความรู้  มีแรงขับหรือแรงจูงใจ มีคุณลักษณะ มีบทบาททาง
สังคม และมีทักษะ 
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สมรรถนะถูกให้ความส าคัญและน ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่าง
แพร่หลาย เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานของพนักงานและก าหนดความต้องการความสามารถ
ของพนักงานท่ีตรงกับหน้าท่ีรวมท้ังพัฒนาทักษะใหม่ ๆในการปฏิบัติงาน (นิสดารก์  เวชยานนท์, 
2549) อีกท้ังเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร (Vazirani,  2010) 
หลักการสมรรถนะถูกน ามาปรับใช้ท้ังในรูปแบบการใช้สมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรเข้า
ท างาน การก าหนดกรอบความสามารถหรือความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะและความรู้ท่ีบุคคล
จ าเป็นต้องมีส าหรับการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ี  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะ และความรู้ท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีการปฏิบัติงาน และ
รูปแบบการประเมินพนักงานโดยใช้สมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ  Bloom et al. (1956 อ้างใน Harden 
(2002) อธิบายถึงทฤษฏีหลัก 3ประการของการเรียนรู้  (The Three Domains of Learning) 
ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมด้านสมองท่ีเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cognitive) 2) พฤติกรรมด้านจิตใจ 
(Affective) และ 3) พฤติกรรมด้านกายภาพร่างกาย (Psychomotor) ดังนี้  

1)  ความรู้ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ความหมายว่า ความรู้ หมายถึง สาระ 
ข้อมูล แนวคิด หลักการ ท่ีบุคคลรวบรวมได้จากประสบการณ์ในวิถีชีวิต ความรู้เป็นผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและเทคโนโลยี บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ 
การศึกษา อบรม การรับถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การรับรู้ การคิดและการฝึกปฏิบัติ จนสามารถสรุป
สาระความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom 
et al. (1956) พฤติกรรมด้านสมองท่ีเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cognitive) ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ดัง
ตารางท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4  ระดับของความรู้ 

ระดับพฤติกรรม ค าอธิบาย 
 ความรู้ความจ า   
(Knowledge) 

ความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูล ประสบการณ์ต่าง  ๆ จากการท่ีได้
รับรู้ไว้และจดจ า นึกถึงความรู้ต่าง ๆท่ีรับรู้มาได้ 

ความเข้าใจ 
(Comprehension) 

ความสามารถในการจับใจความส าคัญของส่ือ และสามารถแสดงออกมา
ในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความหรือการกระท าอื่น  
ๆ 

การน าความรู้ไปใช้  
(Application) 

ความสามารถในการน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ 
ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ  

การวิเคราะห์  
(Analysis) 

ความสามารถในการคิด แยกแยะเรื่องราวส่ิงต่าง ๆออกเป็นส่วนย่อย เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 

การสังเคราะห์  
(Synthesis) 

ความสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อย  ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน
อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการ
ด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันท่ีจะสร้างความสัมพันธ์
ของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 

 การประเมินค่า  
(Evaluation) 

ความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของส่ิงต่าง  
ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไป
ตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น  ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับก็ได้ 

 
ท่ีมา:  Bloom et al.,  1956 

 
Brown and Duguid (1998 อ้างใน Chaubey (2015) ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีเป็นนามธรรม ผ่านการพิสูจน์ วิเคราะห์มาแล้ว เช่น หลักการ กฎ 
ระเบียบ คู่มือ ทฤษฏี ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีมาจากเฉพาะตัวบุคคลมา
จากประสบการณ์ ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็นความรู้ ท่ีรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร เกิดจาก
วิจารณญาณการใช้ปฏิภาณของแต่ละคนในพฤติกรรมท่ีมากกว่าความจ าความเข้าใจแต่เป็นในระดับ
ของการน าความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน เป็นความรู้ท่ีสามารถฝึกฝนได้แต่ต้องใช้
ระยะเวลา สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะท่ีประกอบด้วยความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ว่าความรู้
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แบบชัดแจ้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมรรถนะท่ีง่ายต่อการเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นระดับพฤติกรรมของ
ความรู้ในค าจ ากัดความของการก าหนดสมรรถนะหรือความรู้ความสามารถจึงเป็นในระดับของ
ความจ าและความเข้าใจ แต่ในระดับการน าความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ซึ่ง
เป็นความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ท่ีต้องได้รับการฝึกฝนโดยตามแนวคิดสมรรถนะและการ
วิจัยนี้จึงน าความรู้แบบฝังลึกมาใช้ในการก าหนดสมรรถนะในส่วนของทักษะ 

2)  ทักษะ หมายถึง ทักษะ ความสามารถท่ีเกิดจากการฝึกฝน หรือการท าซ้ าบ่อย ๆ 
ความเช่ียวชาญในทักษะการท างานจึงเกิดจากประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องและการฝึกฝนเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom et al. (1956) พฤติกรรมด้านกายภาพร่างกาย (Psychomotor) 
พฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว เช่ียวชาญ ซึ่งแสดงออกมา
โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้วัดหรือเรียกว่าทักษะ 
 

ตารางท่ี 2.5  ระดับของทักษะ 

ระดับพฤติกรรม ค าอธิบาย 

การรับรู้ 
(Imitation) 

เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติท่ีถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหา
ตัวแบบท่ีสนใจ 

กระท าตามแบบ 
(Manipulation) 

เป็นพฤติกรรมท่ีผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบท่ีตนสนใจและพยายาม
ท าซ้ า เพื่อท่ีจะให้เกิดทักษะตามแบบท่ีตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า 

การหาความถูกต้อง  
(Precision) 

พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ  
เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว  ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 

 การกระท าอย่างต่อเน่ือง 
 (Articulation) 

หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป็นของตัวเองจะกระท าตามรูปแบบ
นั้นอยา่งต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานท่ียุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว  การท่ีผู้เรียนเกิดทักษะได้  ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท า
อย่างสม่ าเสมอ 

ก า ร ก ร ะท า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น
ธรรมชาติ (Naturalization) 

พฤติกรรมท่ีได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติ ได้
คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็น
ความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 

 

 
ท่ีมา:  Bloom et al.,  1956 
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3)  คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ ความคิด ทัศนคติ ความเช่ือ 
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพท่ีมีต่อการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom et al. (1956) 
พฤติกรรมด้านจิตใจ เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรม
เหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่จะเกิดหลังจากได้รับความรู้หรือได้มีประสบการณ์ (Affective) ดังตาราง
ท่ี 2.6 

 
ตารางท่ี 2.6  ระดับของคุณลักษณะ 

ระดับพฤติกรรม ค าอธิบาย 
การรับรู้ 
(Receive) 

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปใน
ลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาใน
รูปของความรู้สึกที่เกิดข้ึน 

การตอบสนอง 
(Respond) 

การกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น 
ซึ่งเป็นการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแล้ว 

การเกิดค่านิยม 
(Value) 

การเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีเป็นท่ียอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น  
ๆ หรือปฏิบัติตามในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติ
ท่ีดีในสิ่งนั้น 

การจัดระบบ 
(Organize) 

การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยความสัมพันธ์ถ้าเข้ากัน
ได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โ ดย
ยกเลิกค่านิยมเก่า 

บุคลิกภาพ 
(Characterize/ 
Personality) 

การน าค่านิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัยประจ าตัว ให้ประพฤติปฏิบัติ
แต่สิ่งท่ีถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่ม
จากการได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็น
ความรู้สึกด้านต่าง  ๆจนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดม
คติ ซึ่งจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไรนั้น ก็เป็นผล
ของพฤติกรรมด้านนี้ 

 
ท่ีมา:  Bloom et al., 1956 
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ตารางท่ี 2.7  ประเภทของสมรรถนะบุคคล 

ผู้เขียน 
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สุรชัย พรหมพันธุ์ (2554)      
กีรติ  ยศยิ่งยง (2549)      

ณรงค์วิทย์  แสนทอง (2547)      
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548)      

เทื้อน ทองแก้ว (2553)      
UBALT (2005)      

นิสดารก์  เวชยานนท์ (2549)      
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551)      

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

  
จากการศึกษาประเภทของสมรรถนะ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1)  สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะท่ีสะท้อนถึงความรู้ ทักษะ 

และทัศนคติโดยรวมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร (ณรงค์วิทย์  แสนทอง,  2547) สมรรถนะหลัก
เป็นคุณลักษณะพื้นฐานท่ีทุกคนในองค์กรต้องมี (ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสด์ิ,  2548) สามารถสะท้อนได้ถึง
วิสัยทัศน์ คุณค่า บทบาท ภาพลักษณ์และลักษณะขององค์กร เนื่องจากสมรรถนะหลักท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์กรมีความแตกต่างและสอดคล้องกับท่ีองค์กรก าหนด ส าหรับในการศึกษานี้ผู้วิจัยไม่ได้เจาะจงท่ี
สมรรถนะหลักขององค์กรแต่ศึกษาถึงสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงานผู้ประสานงานในอุตสาหกรรมการ
จัดประชุม จึงประกอบสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานดังนี้  

2)  สมรรถนะงานท่ัวไป (General Competency) หมายถึง สมรรถนะพื้นฐานท่ีบุคคลพึงมี
ในการท างาน (Woodruffe,  1991) เป็นความรู้ความสามารถและคุณลักษณะในการท างานแบบ
กว้าง ซึ่งบุคคลท่ีจะปฏิบัติงานในองค์กรและส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมี (UBALT,  2005) เช่น 
การส่ือสาร การเข้าสังคม การเรียนรู้ การมีเหตุผล เป็นต้น  
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3) สมรรถนะต าแหน่งงาน (Functional Competency) หมายถึงสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ ทัศนคติและอุปนิสัยท่ีใช้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้มี
ผลการปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน (ณรงค์วิทย์  แสนทอง ,  2547) เป็น
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งท่ีบุคคลในต าแหน่งงานนั้นจ าเป็นต้องมีและมีความเช่ียวชาญ เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง 

4)  สมรรถนะเฉพาะในบริบทของการท างาน (Specific Functional Competency) 
หมายถึงสมรรถนะท่ีเฉพาะเจาะจงในบริบทของงาน ส าหรับงานวิจัยนี้หมายถึง ผู้ประสานงานใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม 

นอกจากนี้ หากบุคคลมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและอุปนิสัยส่วนบุคคลท่ีโดดเด่นกว่าผู้อื่น และ
เป็นคุณลักษณะท่ีส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีเป็นพิเศษ ยากต่อการลอกเลียนแบบได้  (กีรติ ยศ
ยิ่งยง,  2549; เท้ือน ทองแก้ว,  2553) เรียกว่า สมรรถนะบุคคล (Personal Competency)  

สมรรถนะของพนักงานในองค์กรมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินงานของ
องค์กร ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
Boyatzis (1982) อธิบายพฤติกรรมการท างานกับผลลัพธ์ขององค์กร (Contingency Theory of 
Action and Job Performance ) ท่ีแสดงให้เห็นว่าผลงานท่ีดีเลิศ เกิดจากประกอบด้วย ด้าน
สมรรถนะส่วนบุคคล (Competency of Individual) ได้แก่ ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
แรงจูงใจภายใน ความต้องการ และความรู้ของบุคคล จะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะของงาน ความต้องการในบทบาท ภารกิจและหน้าท่ีในการท างาน (Job Demand) และ 
สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) ได้แก่ บรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์กร โครงสร้างระบบ กลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโตขององค์กร ความสัมพันธ์ของปัจจัยท้ังสาม
ประการจะน าไปสู่การมีสมรรถนะความสามารถขององค์กร จึงต้องการปรับตัวให้เกิดความสอดคล้อง
เหมาะสมเข้าด้วยกัน ดังภาพท่ี 2.10 
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ภาพท่ี 2.10  องค์ประกอบการมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท่ีมา: Boyatzis,  1982 

 
จากแนวคิดองค์ประกอบการมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Boyatzis, 1982)

สอดคล้องกับทฤษฏีความสอดคล้องของบุคคลกับส่ิงแวดล้อม (Person Environment Fit) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ความต้องการของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว มีผลเกิดเป็น
ความพึงพอใจต่อสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ (Colbert, Mount, Harter, Witt, and Barrick,  2004; 

Turban, Lau, Ngo, Chow, and Si,  2001)  การศึกษาของ Kristof‐Brown, Zimmerman, and 
Johnson (2005) อธิบายทฤษฏีความสอดคล้องของบุคคลกับส่ิงแวดล้อม (Person Environment 
Fit) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  

1)  ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับอาชีพ (Person Vocation Fit) กล่าวถึง บุคคลท่ีมี
ความสนใจในอาชีพซึ่งจะมีทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพ มีความต้ังใจท่ีจะท าอาชีพนั้น จะมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานหรือให้เหมาะสมกับอาชีพ 

2)  ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (Person Job Fit) กล่าวถึง บุคคลจะสามารถ
ท างานได้ดีตามต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและ
ความต้องการของบุคคลกับลักษณะงานท่ีท า (Edwards,  1991) หากเป็นไปในทิศทางเดียวก็ก็จะ
ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการท างานและสามารถมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี 
(Feldman, Leana, and Bolino,  2002) 

3)  ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร (Person Organization Fit) กล่าวถึง บุคลิก
และความต้องการของบุคคลท่ีมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมองค์กร (Chatman,  1989) ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้การท างาน การใช้ชีวิตในองค์กรราบรื่น บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการ
ท างานได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  
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4)  ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (Person Group Fit) กล่าวถึง ความเข้ากันได้ของ
บุคคลกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ท้ังในด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม หากกลุ่มเพื่อนร่วมงานมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ก็จะยิ่งส่งเสริมในการท างานบรรลุผลส าเร็จ (Kristof-Brown and Stevens,  2001) ใน
ขณะเดียวกันหากเพื่อนร่วมงานความสนใจหรือมีบุคลิกภาพท่ีสอดคล้อง ส่งเสริมกัน ก็จะยิ่งท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความสุขในการท างาน (Barsade, 
Ward, Turner and Sonnenfeld,  2000 อ้างใน Kristof-Brown and Stevens,  2001) 

5)  ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน (Person Supervisor Fit)  กล่าวถึง 
ลักษณะของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น การให้การ
สนับสนุนด้านต่าง ๆในการท างาน และความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา หากลักษณะ
ของผู้บังคับบัญชาเป็นไปในทิศทางท่ีส่งเสริมการท างาน มีความสัมพันธืท่ีดีต่อพนักงาน และ
เอื้ออ านวยต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการปรับใช้องค์ประกอบด้านสมรรถนะส่วนบุคคลเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมขององค์กร โดยการน าแนวคิด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการมีผลการปฏิบัติงานสูงโดย Boyatzis (1982) มาประยุกต์ใน
บริบทการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในต าแหน่งงานของบุคคล  

 

 แนวคิดการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ  (2558) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นค าท่ีใช้ในการ บอก

ถึงกิจกรรม ท้ังหลายท่ีเกี่ยวข้องกับการดึงดูด (Attracting) การพัฒนา (Developing) และการธ ารง
รักษา (Maintaining) ผู้มีความรู้ความสมารถเป็นก าลังส าคัญขององค์กรความเกี่ยวข้องดังกล่าวไม่ 
เพียงแต่การจัดทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถลงในต าแหน่งเท่านั้น ยังรวมถึง 
ผลงานท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตอีกด้วย ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับงานตาม 
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน 

 2.3.1.1 บทบาทหน้าท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
 DeCenzo and Robbins (2002) อธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กร ประกอบด้วย 
  1) การหาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดหาบุคลากร (Procurement) 

ท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมตามท่ีองค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กร
ให้ส าเร็จลุล่วงลง ไปตามท่ีต้ังวัตถุประสงค์ไว้ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ในการจัดหาพนักงานให้ได้
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ตามท่ีต้องกร จะต้อง อาศัยการออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การ
วางแผนก าลังคน (Manpower Plan) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)  

  2) การใช้ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการใช้บุคลากรหรือพนักงานท่ีมีอยู่ให้มี
โอกาสน าความรู้ความสามารถของตนมาใช้ในการท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเอง หมู่คณะและองค์กร ตลอดจนควบคุมดูแลให้บุคคลได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และท าให้ทุกคนเต็มใจท่ีจะทุ่มเทท้ังร่างกายและจิตใจ เพื่อความส าเร็จขององค์กร การ
ใช้คนให้ท างานตามท่ีต้องการ โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุแต่งต้ัง (Placement) 
การ ปฐมนิเทศ (Orientation) และการทดลองงาน (Probation) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) 
การสร้าง ทีมงาน (Teamwork Building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  

  3) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) หมายถึง การ
ให้ความรู้ การฝึกฝนทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์และทัศนคตต่าง ๆเพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการท างานท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งและความรับผิดชอบ เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคคลในการแข่งขันมุ่งหวังให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร 

  4) การดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบ ารุงรักษาพนักงานท่ีมีอยู่
ให้มีสุขภาพ กายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยท้ังหลายมาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วย 
แนะน าให้รู้จัก ป้องกันและหลีกเล่ียงให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บท้ังปวง ตลอดจนอบายมุขและภัยท่ี
จะบั่นทอนชีวิตของพนักงาน เพื่อให้มีชีวิตท่ียืนยาวและมีความสุขสามารถท างานอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการบ ารุงรักษาพนักงาน ได้แก่ การพิจารณา 
ความดีความชอบ (Promotion) การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation) การ 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (Health Care Program) การบ ารุงรักษาสุขภาพอนามัยและการป้องกัน 
อุบั ติภัย (Health care and Safety) การควบคุมด้านวินัยและการลงโทษ (Disciplinary and 
Punishment)  

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ ปัจจัย
ด้านการจัดการและกระบวนทัศน์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการจัดการให้ทรัพยากรมนุษย์ได้
คิดสร้างสรรค์ และคิดค้นส่ิงประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่  ๆ จึงถือเป็นตัวช้ีวัดความมีประสิทธิภาพใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ulrich (1997) ได้เสนอปัจจัยด้านการจัดการซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ี
ท าให้การจัดการมีประสิทธิภาพ 4 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Strategic  Partners - SP) การเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร (Administrative Expert - 
AE) การเป็นตัวแทนในการเปล่ียนแปลง (Change Agent - CA) และการเป็นผู้เช่ียวชาญด้านคนงาน  
(Employee Champion - EC) 
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   1) การมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง 
การท่ีผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลประเภทต่าง  ๆ ในองค์กรเข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดกล
ยุทธ์ หรือกลวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในส่วนหรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งวูดแมน และพาสมอร์ 
(Woodman, Pasmore, and Shani,  2009) ได้เสนอว่า วิธีการนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกความเป็น
เจ้าของการเปล่ียนแปลงในเชิงจิตวิทยา (psychological ownership) จะช่วยให้ลดการต่อต้านได้ 
ผู้บริหารท่ีเปิดโอกาสให้มากก็จะได้ประโยชน์มากตามไปด้วย แต่ท้ังนี้จะต้องมีความเช่ียวชาญในการ
ก ากับการมีส่วนร่วมให้อยู่ในขอบเขตด้วย  

2) การเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร หมายถึง การเพิ่มสมรรถนะให้แก่
ผู้บริหารในการจัดสรรและจัดการทรัพยากร ต้ังแต่กระบวนการวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การ
ก ากับควบคุม การประเมินผล  และการปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนา  ถ้าผู้บริหารไม่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญในกระบวนการบริหารดังกล่าว ก็เป็นการยากท่ีจะท าให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารท่ีไม่มีความสามารถในการวางแผน แม้จะเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้เสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ 
เพราะขาดทักษะท่ีจ าเป็นทางการบริหาร 

  3) การเป็นตัวแทนในการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวแทนในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหาร หรือปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมท่ีเอื้อต่อการ
ท างาน ก็เป็นการยากท่ีจะให้คนงานปรับตัวเอง เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่  ๆ และ
แม้แต่จะมีความสามารถในการเป็นตัวอย่างท่ีดี แต่ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกหรือเข้าถึงใจของคนงาน
ได้ ก็เป็นการยากท่ีจะท าให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพได้ 

  4) การเป็นผู้เช่ียวชาญด้านคนงาน ผู้บริหารท่ีจะละเลยเรื่องการก ากับ
ควบคุมการปฏิบัติงาน และสวัสดิการของคนงาน จะไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของคนงานได้ สถานการณ์
เช่นนี้ ถือเป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิภาพได้เกิดจากผู้บริหารท่ี
สามารถสร้างสภาวะท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถคิดสร้ างสรรค์และ
คิดค้นนวัตกรรม นอกเหนือจากการท างานตามปกติ ถือว่าเป็นผู้บริหารท่ีมีกระบวนทัศน์ทุนมนุษย์ 
ดังนั้น ตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงสามารถวัดได้ ดังนี้ 1) ทรัพยากร
มนุษย์ปฏิบัติงานได้ครบทุกภารกิจท่ีมอบหมาย และได้ผลงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีก าหนด 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 2) ทรัพยากรมนุษย์ได้เรียนรู้ และมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
จนสามารถคิดค้นวิธีการปฏิบัติงานใหม่  ๆ ท่ีดีขึ้นกว่าเดิม และ 3) ทรัพยากรมนุษย์สร้างนวัตกรรม 
และมีส่ิงประดิษฐ์ใหม่  ๆ เกิดขึ้นจากการท างาน  
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จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเป็นการ
ด าเนินการภายใต้วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร มีบทบาทส าคัญในการ
จัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผล มีการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถ และบุคลากรได้รับการดูแลให้ท างานอย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในองค์กร เพื่อใหบุ้คลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมอันจะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย  ดังนั้น หากองค์กรมีวัฒนธรรม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กรในทิศทางท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนา ก็จะยิ่ง
เป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถขององค์กรในการท างาน และหากมีการดูแลรักษาบุคลากร
อย่างดียิ่งท าให้บุคลากรต้ังใจท างานและอยู่กับองค์กรนาน ซึ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีองค์กรปรถนา  

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิ จัยมุ่งประเด็นหนึ่งบทบาทของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การสรรหาและคัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
จะท าให้องค์กรมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

 
 การสรรหาและคัดลือกบุคลากร 

2.3.2.1  การสรรหาบุคลากร (Recruitment) 
DeCenzo and Robbins (2002) กล่าวว่า การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ

ในการค้าหาผู้สมัครท่ีมีศักยภาพในต าแหน่งงานท่ีองค์กรต้องการท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
Bohlander, Snell, and Sherman (2001 )  ก ล่ า ว ว่ า  ก า รสร รหา  หมาย ถึ ง

กระบวนการสนับสนุนให้บุคคลท่ีมีศักยภาพเข้ามาสมัครงานเข้าสู่ต าแหน่งท่ีว่างท่ีองค์กรต้องการท้ังใน
ปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะต้องมีในอนาคต 

นงนุช วงษ์สุวรรณ (2553) กล่าวว่า การสรรหาเป็นกระบวนการแสวงหาและจูงใจ
ให้ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและเจตคติท่ีดีตรงกับความต้องการขององค์กรมาสัครงานเพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าท างาน 

จึงสรุปได้ว่า การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการแสวงหาให้ได้มีซึ่งบุคคลท่ีมี
ความรู้ ทักษะและทัศนคติท่ีสอดคล้องกับองค์กรและลักษณะของต าแหน่งงานท่ีจะต้องรับผิดชอบ 
โดยใช้การจูงใจให้ผู้ท่ีมีศักยภาพเข้ามาสมัครงาน  

1) ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร 
เป้าหมายของการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาบุคลากรไม่พึงพอใจบรรยากาศขององค์กร 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจท้ังฝ่ังนายจ้างและลูกจ้าง และเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลท่ีเข้ามา
ท างานให้มีความรู้ความสามารถในการท างานมากยิ่งขึ้น องค์กรจึงมีกระบวนการสรรหา ดังนี้ 
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(1) การตัดสินใจสรรหา (Decision to Recruit) โดยการประมวลข้อมูลท่ี
จ าเป็นเพื่อสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีต้องการ ต้องมีความชัดเจนในลักษณะงานของ
ต าแหน่งท่ีต้องการ ซึ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นตัวก าหนดว่าองค์กรมีความต้องการบุคคลท่ีมีลักษณะ
และความรู้ความสามารถแบบใด 

(2) นโยบายการสรรหา (Recruiting Policies) การก าหนดว่าต้องการ
บุคลากรแบบใดท่ีสอดคล้องกับลักษณะงาน วิธีการสรรหา การประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันอย่าง
โปร่งใส 

(3) แหล่งสรรหา (Source of Recruitment) ประกอบด้วย แหล่งสรรหา
จากภายในองค์กร  เช่น การเลือกพนักงานในองคการขึ้นมาด ารงต าแหน่งใหม่ ข้อดี คือ เป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับพนักงานในการทุ่มเทท างานและพัฒนาตนเองเพื่อให้เติบโตในสายงาน และองค์กร
มีความเส่ียงน้อยเนื่องจากพนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและระบบการท างานแล้ว ในขณะเดียวกัน 
ข้อเสีย คือ องค์กรอาจเสียโอกาสท่ีจะได้บุคลากรใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน  และ
แหล่งสรรหาจากภายนอกองค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้ให้บุคคลภายนอกเข้ามาสมัครงานในต าแหน่ง
ท่ีองค์กรต้องการ ข้อดี คือ มีโอกาสมากขึ้นท่ีจะเลือกบุคคลท่ีดีท่ีสุดเข้ามาท างาน ข้อเสีย คือ อาจเป็น
การไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีความก้าวหน้าในงาน องค์กรต้องใช้เวลาในการฝึกฝนส าหรับผู้ท่ี
เข้ามาท างานใหม่และเมื่อเข้ามาท างานแล้วอาจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ 

2.3.2.2 การคัดเลือกบุคลากร (Selection) 
การคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากร โดยเป็น

กระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตามต าแหน่งท่ีองค์กรต้องการ (Bohlander et al., 
2001) ใช้เครื่องมือต่าง ๆท่ีคาดว่าจะสามารถพยารกรณ์ได้ใกล้เคียงท่ีสุดว่าบุคคลน่าจะประสบ
ผลส าเร็จตามมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนด (สุนันทา เลาหนันทน์,  2542) ดังนั้น การคัดเลือกจึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีโอกาสสร้างคุณภาพส าหรับองค์กรในอนาคต Milkovich and Boudreau (1991 
อ้างใน นงนุช วงษ์สุวรรณ (2553) อธิบายถึงกระบวนการข้อมูลสองทาง (Two-Way Signaling 
Process) ท่ีองค์กรใช้พิจารณาคัดเลือกบุคลากร ดังตารางท่ี 2.8 
  



71 
 
ตารางท่ี 2.8  การคัดเลือกบุคลากรด้วยกระบวนการข้อมูลสองทาง (Two-Way Signaling Process) 

ผู้สมัคร องค์กร 

ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลที่ให้ ข้อมูลที่ให้ ข้อมูลที่ต้องการ 

• ลักษณะงานที่ท า 
• ความม่ันคงในการ

ท างาน 

• สภาพของงาน 

• หัวหน้างาน 

• เพื่อนร่วมงาน 

• ค่าจ้าง 
• ผลประโยชน์อื่น ๆ 

• ความยุติธรรม 

• ประสบการณ์ท างาน 

• ข้อมูลเบ้ืองต้นส่วน
บุคคล 

• การแสดงถึง
บุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับงาน 

• ความกระตือรือร้น 

• ความรู้ ทักษะ 

• ความสนใจในงาน 

• ทัศนคติท่ีมีต่อ
ลักษณะงาน 

• ภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
• ลักษณะของงาน 

• ค่าตอบแทน 

• การให้ความสนใจ
แก่ผู้สมัคร 

 

• ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ 

• ทัศนคติท่ีมีต่องาน
และองค์กร 
• ความจงรักภักดี 

• ความคิด
สร้างสรรค์ 

• ความยืดหยุ่น 

• สามารถเรียนรู้
และพัฒนาได้ 

• ท างานเป็นทีมและ
ท างานแบบเด่ียวได้ 

 
ท่ีมา: ประยุกต์จาก Milkovich and Boudreau,  1991 อ้างใน  นงนุช วงษ์สุวรรณ,  2553 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสรรหาและคัดเลือกบุคคลาการ ขั้นตอนเริ่มต้นท่ีส าคัญของการมี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพส าหรับองค์กร การจะได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีศักยภาพนั้นจ าเป็นต้องผ่านการ
พิจารณาอย่างถี้ถ้วน สอดคล้องกับ Boyatzis (1982) กล่าวถึงหนึ่งในองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะท าให้
บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะหรือความรู้ความสามารถคือการท่ีองค์กรได้บุคลากรท่ีมีสมรรถนะส่วน
บุคคลท่ีเหมาะสมกับองค์กรและลักษณะต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น บุคคลท่ีจะเข้ามา เป็น
พนักงานขององค์กรจึงควรมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจท่ีสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรและงานท่ีท า และท่ีส าคัญควรเป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้  
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 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
Bohlander et al. (2001) อธิบายแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า  พนักงานจะต้อง

ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง รวดเร็ว 3 ด้าน 
คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ  

Peter M  Senge, Roberts, Ross, Smith and Kleiner (1 9 9 4 )  ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร พั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวทางเป็นการท าให้มนุษย์มีคุณค่ายิ่งขึ้น ด้วยวิธีการต่าง  ๆ และถือได้ว่าเป็น
อีกกลยุทธ์หนึ่งท่ีน า มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพราะ ทรัพยากรมนุษย์เป็นบุคลากรท่ีเป็นปัจจัย
ขับเคล่ือนหลัก อันน า ไปสู่ความส าเร็จต่อไปในอนาคตได้ 

Mathis and Jackson (2008) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นการพัฒนา
พนักงานให้ปรับปรุง และเพิ่มความสามารถ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
จัดการกับงาน ท่ีหลากหลาย โดยการพัฒนานี้จะมีประโยชน์ต่อท้ังองค์กรและพนักงานและยังช่วยใน
การ ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพิ่มความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

2.3.3.1 ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  อธิบายถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรซึ่งมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาฝึกฝนบุคลากรในองค์กรให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง มิติของ
สภาพแวดล้อมขององค์กรน าไปสู่ความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ,  
2558)  ดังนี้  

1) ความเปล่ียนแปลงทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ  ในปัจจุบันระบบธุรกิจ
และเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดและเติบโตขึ้นขององค์กร
จึงต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง โดยแผนการท่ีดีและยั่งยืนท่ีสุดคือการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาจากองคฺประกอบเล็กคือทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนา
องค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระบวนการเปล่ียนถ่ายขององค์กรในมิติของความรู้
ความสามารถของบุคคล 

2) ความเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีมีส่วนอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้องค์กรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโต หากแต่
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถด าเนินกิจการไปได้ องค์กรจึงยังต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์ในการท างาน 

3) ความเปล่ียนแปลงขององค์กร เป็นปัจจัยหลักส าคัญท่ีท าให้องค์กรต้องมี
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง Stone (2008) กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลท าให้องค์กรต้องพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวข้องกับ 1) การเปล่ียนแปลงแนวทางการผลิตและบริการ เช่น การควบคุมคุณภาพ การ
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พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า การขยายธุรกิจในมิติต่าง ๆ เป็นต้น 2) การปรับแนวทางการด าเนินงาน
ให้เช่ือมโยงกับบุคลากรในองค์กรเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพความ
เป็นอยู่ของพนักงาน 

2.3.3.2 ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Jery W. Gilley, Steven A. 

Eggland และ Ann Aaycunicj Gilly ในการศึกษาของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550) แบ่งรูปแบบของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  การพัฒนาราย บุคคล ( Individual 
Development), การพัฒนาอาชีพ (Career Development), การบริหารผลการปฏิบั ติ ง าน 
(Performance Management) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development) 

1) การพัฒนารายบุคคล เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาท่ีตัวบุคคลในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและปรับพฤติกรรมการท างานให้สามารถท างานในปัจจุบันได้เพื่อเป้าหมายระยะส้ัน 
โดยผ่านการฝึกอบรม (Training) 

2) การพัฒนาอาชีพ หมายถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานหรืออาชีพ 
เป็นกระบวนการวางแผน และการก าหนดทิศทางการท างานกับเป้าหมายในชีวิตของบุคคลให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้ ฝึกฝนทักษะ ได้รับโอกาสจากการจัดสรรค์ต าแหน่งขององค์กร ซึ่งการ
พัฒนาแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กับภาระหน้าท่ี,อายุของการท างาน เป็นต้น Hall (1986 อ้างใน
Hedge, Borman and Bourne (2006) การพัฒนาอาชีพมองได้ 2 มุม คือ มุมมองของพนักงาน
ระดับบุคคลท่ีวางแผนพยายามพัฒนาตนเองเพื่อผลตอบแทน ความก้าวหน้า ซึ่งกระบวนการนี้
ประกอบได้ด้วยการรับรู้ถึงโอกาสและข้อจ ากัด ส่วนในมุมมองขององค์กรเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก 
การให้การส่งเสริม พัฒนาให้พนักงานบรรลุเป้าหมายองค์กร รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ถึงโอกาสใน
ความก้าวหน้าเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเช่นกัน การพัฒนาอาชีพจึงควรเป็น
กระบวนการต่อเนื่องมีเป้าหมายของการพัฒนาอาชีพเพื่อให้พนักงานบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการ
ท างาน ในขณะเดียวกันองค์กรก็จะได้บุคลากรท่ีมีความสามารถมาสืบต่อต าแหน่งก้าวหน้าไปด้วยกัน 
ท้ังนี้ในการวางแผนการพัฒนาอาชีพควรค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร สอดคล้อง
กับงาน ต าแหน่งงาน และความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีจ าเป็น รวมไปถึงความต้องการในการพัฒนา
อาชีพของตัวพนักงาน จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาอาชีพมีความส าคัญต่อการพัฒนาพนักงานในองค์กร 
เนื่องจากเป็นการสร้างการรับรู้ว่ าองค์กรเห็นคุณค่าของพนักงาน ปรารถนาให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน สามารถเพิ่มระดับความผูกพัน พนักงานจะมีความผูกพันกับ
องค์กรมากขึ้นเมื่อเป้าหมายของเขาได้รับการยอมรับและส่งเสริมจากองค์กรในขณะเดียวกันก็มี
เป้าหมายร่วมกันกับองค์กร อีกท้ังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมในการเรียนรู้เพราะการพัฒนาอาชีพท า
ให้ต้องเปิดรับความรู้และทักษะใหม ่ๆ เข้ามา (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี,  2557) 
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3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นการมุ่งเน้นท่ีภาพรวมขององค์กรและผล
ในระยะส้ันเพื่อให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการสนับสนุนการท างาน 

4) การพัฒนาองค์กร เกี่ยวข้องการกับการเปล่ียนแปลงระดับองค์กรเพื่อ
พัฒนาสู่สภาวะท่ีดีเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการพัฒนาท้ังระบบองค์กร เช่น การ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) กล่าวถึงการพัฒนาองค์กรแบ่งเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร สอดคล้องการทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร 
กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรได้ 

นอกจากนี้ สุจิตรา ธนานันท์ (2555) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีส าคัญมีอยู่ 4 แนวทาง ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา และการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Nadler (1990 อ้างใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2557) ท่ีระบุให้เห็นถึงขอบเขตท่ีชัดเจน
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การศึกษา การฝึกอบรม และการ
พัฒนา  

1) การศึกษา หมายถึง การให้ความรู้ท่ัว  ๆไป โดยสถาบันการศึกษา และ
เน้นท่ีจะให้บุคคลท่ีรับการศึกษา มีความรู้  ความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพตามสาขาท่ีตนถนัดและ
ศึกษา  โดยมีระยะเวลาการศึกษาท่ีต่อเนื่องและยาวนานกว่าการฝึกอบรม 

2) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
ท างาน  ความรู้ และพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้เป็นในทิศทางท่ีผู้จัดอบรมต้องการ มุ่งเน้นให้ผู้ได้รับ
การอบรม ได้รับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับงานในปัจจุบัน  โดยมักเน้นเป้าหมายระยะส้ัน  ๆ  
และมักเน้นกับพนักงานระดับปฏิบัติการ 

3) การพัฒนา หมายถึง  กิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้รับการพัฒนามีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท างาน ในอนาคต  โดยมุ่งเป้าระยะยาว และมักจะเน้นกับบุคลากรระดับหัวหน้างาน
ขึ้นไป 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนากับการฝึกอบรมมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้
บุคลากรต่าง  ๆ ขององค์กร มีความรู้ ความสามารถ  และมีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดดังตารางท่ี 2.9 
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ตารางท่ี 2.9  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการอบรมและการพัฒนา 

ประเด็น
พิจารณา 

การฝึกอบรม การพัฒนา 

ความหมาย • มุ่ ง เน้ นการก าหนดและพัฒนา
ความสามารถส าคัญท่ีจะส่งผลให้
พนักงานท างานท่ีได้รับมอบหมายใน
ปัจจุบันให้ดีขึ้น 

• การบู รณาการแนว คิดของการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน การ
พัฒนาองค์กร และการพัฒนาสาย
อาชีพให้กับพนักงาน 

• วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของตัว
บุคคล กลุ่มหรือทีมงาน และองค์กร 

เป้าหมาย
หลัก 

• เพื่อปรับปรุงความรู้ ทักษะ และ
ทั ศน ค ติ ข อ ง คน ท า ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายในปัจจุบัน 

• มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท างานผ่านการเรียนรู้ท่ีมี
การวางแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  

ลักษณะทั่วไป • เน้นไปท่ีสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดการ
เรียนรู้   ท่ีมีการก าหนดแผนงานไว้
แล้ว 

• ช่ วย เพิ่ มความรู้ และ ทักษะของ
พนักงานแต่ละคนให้สามารถท างานท่ี
ได้รับมอบหมายได้  
• ช่วยพนักงานให้มีเป้าหมายในอาชีพ/
หน้าท่ีการงาน  
• ให้พนักงานสามารถมีปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างคนในกลุ่มงานอื่น  ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

แรง
ขับเคลื่อนให้
เกิดการ 
เรียนรู้ใน
องค์กร  

• การเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสามารถ
ของแต่ละคนในการรับผิดชอบงานท่ี
ท าอยู่ในปัจจุบัน ผลลัพธ์ของการ
ฝึกอบรมจะมี ผล ต่องาน ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ท าในปัจจุบัน 

• การเรียนรู้และพัฒนาทักษะและ
ความรู้ ท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากงานท่ีท าอยู่
สามารถตอบสนองต่อประสิทธิภาพ
ของผลงานในระดับองค์กร  
• เครื่องมือท่ีถูกน ามาใช้ขับเคล่ือน 
ไม่ ใช่การฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังมี
เครื่องมืออื่น ๆ  ท่ีถูกน ามาใช้ควบคู่กัน
ไปด้วย เช่น เครื่องมือในการพัฒนา
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ประเด็น
พิจารณา 

การฝึกอบรม การพัฒนา 

องค์กร และเครื่องมือในการพัฒนา
สายอาชีพ เป็นต้น 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้เรียน และ
ผู้สอน 

• การเรียนรู้ระยะส้ันท่ีช่วยให้การ
ท างานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   

• ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอนจึงเป็นเพียงรูปแบบของครู
อาจารย์กับนักเรียน/นักศึกษา   

• สอนในส่ิงท่ีผู้เรียนต้องรู้  ต้องท า 
และท าให้ผู้เรียนเกิดความปรารถนา
ท่ีจะรับผิดชอบงานนั้น  ๆ ให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

• การพัฒนามุ่งเน้นไปท่ีการเตรียม
ค ว าม ข อ ง พ นั ก ง าน ให้ ส า ม า ร ถ
รับผิดชอบงานในอนาคตต่อไปได้   

• ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอนมีความซับซ้อนและมีความ
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือ
รูปแบบท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลง และ
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้น  เช่น การ
เรียนรู้ของพนักงานระยะส้ัน ท่ีเน้นไป
ท่ีการฝึกอบรม  
• ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ก ลุ่ ม / ที ม ง า น 

ความสัมพันธ์ เป็น เพื่ อนร่วมงาน , 
บทบาทช่วยเหลือกันและกัน 
• การพัฒนาสายอาชีพ  ความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง  

   

 
ท่ีมา: Rothwell, Lindholm and Wallick,  2003 

 
นอกจากนี้วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีความแตกต่างกันตาม ลักษณะ 

เพศ อายุ วัย ลักษณะนิสัยความมุ่งมั่นในการท างาน และความสามารถในการปฏิบัติงาน ท้ังลักษณะ
ขององค์กรและบุคลากรดังกล่าวจะเป็นปัจจัยท่ีจะต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงความจ าเป็น ความ
คุ้มค่าจากประโยชน์ท่ีจะได้รับ ความเหมาะสมของกิจกรรมการพัฒนากับบุคลากรและเป้าหมายของ
การพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางท่ีองค์กรต้องการจึง
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญ ดังนี้  

1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ท้ังด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ และเจตคติถ้าหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ  
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2) การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ต้ังแต่การสรรหา 
การคัดเลือกน ามาสู่การพัฒนาในระบบขององค์กร  

3) วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
ขององค์กรและบุคลากร  

4) จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะ ๆเพื่อ
ช่วย แก้ไขบุคลากรบางกลุ่ม ให้พัฒนาความสามารถเพิ่มข้ึน และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้มีขีด 
ความสามารถสูงได้ก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งใหม่ท่ีต้องใช้ความสามารถสูงขึ้น  

5) องค์กรจะต้องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน ท่ีสามารถตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าได้เป็นรายบุคคล  

6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าทุกด้านคือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความรู้ 
ความสามารถ ด้านจิตใจ หรือด้านคุณธรรมให้มีควบคู่กันไป  

7) องค์กรจะต้องค านึงถึงความมั่นคง และความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคนใน 
องค์กรควบคู่กับความก้าวหน้าขององค์กร องค์กรจะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากขาดบุคลากรท่ีมีก าลังกาย 
ก าลังใจและสติปัญญาทุ่มเทให้กับองค์กร 

จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กร
พัฒนาตนเองในการท างาน เพิ่มพูนศักยภาพในการท างาน การสร้าง ทัศนคติท่ีดีให้กับบุคลากรใน
องค์กรท้ังในมิติของการท างาน การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้บุคลากรทุ่มเทในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อท้ังองค์กรและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน สอดคล้องกับ 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  (2550) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการระบบท่ี
ประกอบด้วย “คน” เป็นปัจจัยน าเข้า ( Input) “เครื่องมือในการพัฒนาคน” เป็นกระบวนการ 
(Process) และ “ผลส าเร็จของเครื่องมือท่ีใช้และประสิทธิภาพท่ีเกิดขึ้นของพนักงาน” เป็นผลลัพธ์ 
(Output) และท้ายท่ีสุดมีการให้ข้อมุลป้อนกลับ (Feedback) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เกี่ยวข้องการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้ังในมิติของการพัฒนา
ทักษะความรู้ในการท างานปัจจุบัน การเพิ่มพูนความรู้ในการท างานมิติอื่น ๆ และการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติของการพัฒนา 

2.3.3.3 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการน าเอาศักยภาพของบุคลากรแต่
ละคนในองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและบุคคลเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
องค์กร ตระหนักในคุณค่าของ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร    โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ถือเป็นกลยุทธ์ภายใต้การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการขององค์กร ท่ีมีเป้าหมายท้ัง
ในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ (สุพาดา สิริกุตตา,  2543)      
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กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์กรจึงมีความแตกต่างกันตาม วิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และวัฒนธรรมขององค์กร (Organizational Culture) กล่าวคือ 
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
องค์กร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  2541) ซึ่งถูกก าหนดทิศทางจากวัฒนธรรมองค์กรและส่งต่อไปถึงแนวทาง
กลยุทธ์ด้านต่าง ๆขององค์กรท่ีสอดคล้องกัน (วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และ นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ อ้างใน 
พยัต วุฒิรงค์,  2559) ดังนั้น กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะเป็นหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอัน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภายใต้การบริหารจัดการองค์กร  

 

ภาพท่ี 2.11  โมเดลกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ท่ีมา: OCSC,  2004 อ้างใน Vathanophas ,  2007 

 
W. J. Rothwell and Kazanas (1989) เน้นย้ าถึ งการน ากลยุทธ์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมาปฏิบัติควรพิจารณาถึงการเช่ือมโยงให้เข้ากับแผนการท างานขององค์กร 
การให้ความส าคัญกับการเพิ่มสมรรถนะของพนักงานด้วยวิธีการต่าง  ๆ การให้พนักงานทุกคนท่ี
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และควรท าให้เป็นระบบอย่างชัดเจนโดยก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมและ
แผนด าเนินงาน   

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีเป้าหมายเพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะ
ท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจัดประชุมมือาชีพและธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการจัดประชุมน าไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม 

2.3.3.4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ พรชัย เจดา
มาน (2556) กล่าวถึง ปัจจัยท่ีท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จ มีดังต่อไปนี้ 
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1)  นโยบายอง ค์กร  (Policy) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ป ระสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร โดยปกติถ้ามีการก าหนดให้เป็น
นโยบายแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรท้ังหมดจะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนโยบายขององค์กร ซึ่งจะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความส าเร็จได้
ด้วยดี 

2)  ทัศนคติของผู้บริหาร (Management Attitude) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารในองค์กรทุกระดับ 
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับ
บุคลากรในองค์กร ถ้าผู้บริหารทุกระดับมีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ก็จะท าให้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายองค์กร 

3)  การออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
(1)  หลักสูตร (Content) เนื้อหาและหลักสูตรของโครงการในการ

พัฒนาและฝึกอบรมว่าส่ิงท่ีได้รับไปนั้น จ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ ต าแหน่งหน้าท่ีของผู้เข้ารับ
การพัฒนาและฝึกอบรมหรือไม่ สามารถน าส่ิงท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ ถ้าหลักสูตร
และเนื้อหาท่ีได้รับนั้นดี เหมาะสม มีประโยชน์ สามารถน าไปปฏิบัติได้ ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(2)  งบประมาณ (Budget) การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กร กล่าวคือ การจัดท าโครงการพัฒนาและฝึกอบรม ถ้าขาดงบประมาณและการสนับสนุนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการแล้ว จะเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในการ
ด าเนินงาน ถ้ามีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเป็นอย่างดี ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

(3)  สถานท่ี (Place) เช่น การใช้สถานท่ีภายในองค์กรหรือสถานท่ี
ภายนอกองค์กร ความเหมาะสมของสถานท่ีนั้น ๆ กับเนื้อหา หลักสูตรและผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้น ถ้าสถานท่ีมีความเหมาะสม ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายองค์กร 

(4)  วิทยากร (Trainer/Instructor) ผู้ท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดในการให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ถ้าวิทยากรเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบั ติ ช่ือเสียง 
ประสบการณ์และมีความสามารถในการถ่ายทอดแล้ว ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ
องค์กรประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กา 

(5)  ระยะเวลา (Time/Period) การก าหนดวัน เวลาท่ีจะท าการ
พัฒนาและฝึกอบรม เช่นวันเวลาท่ีก าหนด ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึก
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ฝึกอบรม หรือผลผลิตรวมขององค์กร เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีการก าหนดวันเวลา ช่วงเวลา และระยะท่ี
เหมาะสมแล้ว ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายขององค์กร 

(6)  อุปกรณ์ (Equipment) ท่ีใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม เช่น 
เอกสารประกอบ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
เป็นต้น ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมมีความพร้อมและความเหมาะสมแล้ว 
จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประส าความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

4)  ผู้เข้ารับการอบรม (Target Group/Trainee) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะอยู่กับผู้ท่ีเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมว่ามี
ทัศนคติ ท่ีดีต่อการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นอย่างไร เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญหรือไม่ ให้ความ
ร่วมมือหรือปฏิบัติจามด้วยดีหรือไม่ ฉะนั้น ถ้าผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเล็งเห็นความส าคัญและให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะมีผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความส าเร็จ ซึ่งจะ
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท้ังของบุคลากรและขององค์กร 

5)  ผู้ด าเนินการ (Organizer) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภายในองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินงานก็ตาม ถ้าผู้ด าเนินการมีความช านาญ 
และมีประสบการณ์ ในการบริหารจัดท าโครงการพัฒนาแล้วฝึกอบรมแล้ว จะท าให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กรตาม
ต้องการ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย ดังนี้  

1)  ความเต็มใจในการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาของบุคลากร เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยบุคคล เช่น ประสบการณ์ท างาน, การศึกษา และต าแหน่ง สะท้อนถึงการมีสมรรถนะในการ
ท างาน ของบุคคล ส่งผลต่อถึงความเต็มใจหรือแรงจูงใจและความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา เช่น 
พนักงานมีเป้าหมายอบรมและพัฒนาเพื่อเล่ือนต าแหน่ง, เพื่อได้รับรางวัลตอบแทนท่ีต้องการ เป็นต้น 
หรือความจ าเป็นท่ีเกิดจากการประเมินผลการท างานโดยตนเองหรือหัวหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมี
ระดับความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในการท างาน อาจพบว่ามีช่องว่างบางอย่างท่ีบุคคลควรได้รับการ
พัฒนา อาจมาจากมีประสบการณ์ในการท างานไม่เพียงพอ  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องต่อการ
วางแผนการพัฒนา เป็นประเด็นท่ีหัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรศึกษาเพื่อให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บรรลุวัตถุประสงค์  
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2)  การสนับสนุนขององค์กรในมิติของนโยบาย เช่น งานท่ีเอื้อต่อการอบรม
และพัฒนา, ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ และสร้างแรงจูงใจในการอบรมและพัฒนา เป็นต้น ส่ิง
ส าคัญในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ท่ีองค์กรควรพิจารณาคือการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานเห็นความส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนา และวิธีการเรียนรู้และพัฒนาท่ี
เหมาะสม (Naquin and Holton,  2003; Noe and Wilk,  1993) การศึกษาของ Haines, Saba, 
and Choquette (2008) กล่าวถึงมิติขององค์กรในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เป็นการส่งเสริมให้
บุคคลมีแรงจูงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีขับเคล่ือนให้บุคคลมีความต้ังใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมี
เป้าหมาย (Ellemers, De Gilder, and Haslam,  2004) และมิติของการออกแบบกิจกรรมการ
อบรมและพัฒนา เช่น กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการอบรมและพัฒนา เหมาะสมกับ
ผู้เรียน, การเลือกวิทยากรและสถานท่ี เป็นต้น  

ดังนั้น องค์กรหรือผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
จึงต้องให้ความส าคัญท้ังในมิติการศึกษาลักษณะของบุคลากรในองค์กร เกีย่วกับความต้องการในการ
พัฒนา ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนา ส่ิงท่ีบุคคลต้องได้รับการพัฒนา คาดการณ์ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการพัฒนา มิติบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีให้ความส าคัญกับการ
พัฒนา, การสร้างการรับรู้และแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงการเอื้ออ านวยด้านต่าง ๆท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา เป็นต้น  

2.3.3.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร 
1) การพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) เป็นการมุ่งเน้น

พัฒนาท่ีตัวบุคคลในการพัฒนาความรู้ ทักษะและปรับพฤติกรรมการท างานเพื่อเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานในปัจจุบัน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์,  2550) ผ่านการท าก าหนดสมรรถนะบุคคลเพื่อแสดงถึง
เป้าหมายของสมรรถนะท่ีต้องการในตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยในขั้นตอนนี้อ้างอิงถึงสมรรถนะท่ีพึงประสงค์
ในคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะในตัว ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ  สอดคล้องกับ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2561) อธิบายว่า การ
วางแผนพัฒนาบุคลากรควรถูกจัดท าขึ้นบนพื้นฐานของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังจากต าแหน่งงาน 
โดยการเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะในการท างานจริงของพนักงานคนนั้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้อง
เป็นผู้ก าหนดว่าอะไรคือส่ิงท่ีพนักงานจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการพิจารณาคัดเลือก
เครื่องมือในการพัฒนาท่ีเหมาะสมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน  การพัฒนา
สมรรถนะในระดับบุคคลจึงเป็นการเพิ่ม พัฒนา และปรับปรุงระดับสมรรถนะในการท างานของ
พนักงานในปัจจุบัน ซึ่งแผนงานท่ีก าหนดขึ้นจะต้องช่วยให้พนักงานประสบความส าเร็จในงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการ การพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลควรเป็นกระบวนการส่ือสาร
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แบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่ือสารถึงความต้องการ ความคาดหวังใน
การท างานให้สอดคล้องท้ังเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการและเป้าหมายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้จากการน าตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของตนเองและความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ  และในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องมีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชาท้ังในรูปแบบการประเมินหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 
(Skager,  1978; Griffin,  1983) และมีข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่ าง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาถือได้ว่าเป็นแผนงานท่ีช่วยสร้างบรรยากาศในการท าร่วมกัน และ
บรรยากาศการท างานท่ีดีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและก าลังในการท างาน อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาระดับบุคคลจะต้องท าอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน มีการทบทวน ตรวจสอบ และ
เปล่ียนแปลงได้  

2)  การพัฒนาระดับกลุ่ม (Team Development) เป็นกระบวนการท่ีเกิด
จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม เพื่อผลลัพธ์เกิดประโยชน์ร่วมกัน Marks et al. (2001) กล่าวว่า 
กระบวนการของทีมคือการกระท าแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันของสมาชิก ร่วมกันแปลงปัจจัยท่ีมีอยู่เป็น
ผลลัพธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการส่ือสารค าพูดและพฤติกรรมเพื่อจัดระเบียบภารกิจเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วม  กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจากการแลกเปล่ียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของ
บุคคลภายในกลุ่ม โดยการแลกเปล่ียนความรู้จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งในกลุ่ม ขับเคล่ือนโดย
กระบวนการกลุ่ม เกิดการขยายองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้เข้าสู่คลังความรู้ เพื่อน าไปใช้ 
(Sanchez,  2001) ดังนั้น สถานการณ์ท่ีพบเจอในการท างาน ลักษณะการท างานเป็นทีมซึ่งมีการ
ส่ือสาร ประสานงานมีส่วนช่วยพัฒนาบทบาทหน้าท่ีและสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ร่วมกันได้ กระบวนการเรียนรู้ระดับกลุ่มจึงประกอบด้วย 1) การสร้างกรอบความเข้าใจ (Framing) 
การสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้นในแนวคิด สถานการณ์ หรือบุคคลโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจท่ีมีมาใน
อดีต (กิตติยา อินทกาญจน์,  2553)  ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูล (Information acquisition) จากหลาย
แหล่งมาเป็นโจทย์ในการคิด วิเคราะห์และเรียนรู้ (Huber,  1991) เพื่อท าความเข้าใจในสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้น 2) การสร้างความเข้าใจใหม่จากโจทย์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น (Reframing) เป็นการเปล่ียน
จากแนวคิดแบบเก่าไปสู่แนวคิดความเข้าใจแบบใหม่  (กิตติยา อินทกาญจน์,  2553)  ผ่านการแสดง
ความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ส่วนบุคคล การร่วมระดมสมอง และการตีความหาข้อสรุปร่วมกัน 
(Huber,  1991) 3) Integrating หมายถึง สังเคราะห์เป็นมุมมอง วิธีการหรือความรู้ใหม่ท่ีผ่านการ
วิ เคราะห์และตีความจากโจทย์สถานการณ์  และจัดเก็บเป็นข้อมูลความรู้ ใหม่ เพื่อน าไปใช้   
(Information storage and retrieval) (Huber,  1991)    

3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร (Whole Organization 
Development) มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยผ่าน
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีเริ่มต้นจากการเรียนรู้ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและน ามาสู่การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันมีการส่ือสารความรู้ต่าง ๆหรือการแลกเปล่ียนความรู้ไปสู่กลุ่มอื่น ๆ และน าความรู้นั้นไปสู่
การปรับปรุงความสามารถขององค์กร (Sanchez,  2001) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้
ภายในองค์กรกับความเช่ือมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร ความร่วมมือและพฤติกรรมในการมุ่งหา
ปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าในองค์กรท่ีมี
ความเช่ือมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร และมีพฤติกรรมการมุ่งหาปัญหาและแก้ไขปัญหาขององค์กร
สูงจะมีการเรียนรู้ในองค์กรในระดับสูงด้วย (Goh and Kasper,  2002 อ้างใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน 
และคณะ,  2548) เป็นการสร้างความส าเร็จให้กับองค์กรผ่านกระบวนการประสานงานและความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ (Tsang,  1997) เป้าหมายการพัฒนาในระดับองค์กรเพื่อจึงเป็นการใช้
วิธีการหรือกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลและทีมท่ีสะท้อนคุณค่าขององค์กร
และการบรรลุเป้าหมาย  นอกจากนี้ Garavan, McGuire and O’Donnell (2004) กล่าวว่าการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กรจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจตัดสินใจของ
องค์กร 
 

 ทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร 

พฤติกรรมองค์กร หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กร ซึ่งมีผลต่อ
สภาพแวดล้อมองค์กร ทรัพยากรบุคคล และกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆขององค์กร (Szilagyi and 
Wallace,  1983) จุดมุ่งหมายในการศึกษาพฤติกรรมองค์กรเพื่อความเข้าใจสาเหตุ การต้ังเป้าหมาย
ผลลัพธ์และการควบคุมการแสดงออกพฤติกรรม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการแสดงซึ่งพฤติกรรม
ตามท่ีองค์กรคาดหวัง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานและผลปฏิบัติงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององค์กร ( 
Stephen,  2003) พฤติกรรมขององค์กรถูกแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่  ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิดพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior) มาใช้ใน
การศึกษาวิจัย เนื่องจากการแนวคิดพฤติกรรมองค์กรเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
กลุ่ม และปัจจัยองค์กรท่ีท าให้บุคลากรในองค์กรมีการแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านั้นมีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร ( วิเชียร วิทยอุดม,  2547)  สมรรถนะของบุคคลในการ
ท างานประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ รวมท้ังอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมในการท างาน ( 
Environment) เช่น การท างานร่วมกับผู้อื่น (The Association of Southeast Asian Nations,  
2013)  สมรรถนะในการท างานของบุคลากรในองค์กรน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
บริบทของสภาพแวดล้อมในการท างานเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยด้านองค์กร บรรยากาศองค์กรและ
ขอบข่ายของงาน (Boyatzis,  1982)  นอกจากนี้รูปแบบการท างานและการส่งเสริมให้บุคลากรได้
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พัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีจะท าให้บุคลากรมีสมรรถนะในการท างาน จึงกล่าวได้ว่า สมรรถนะในการท างานสามารถ
เกิดขึ้นได้ท้ังจากตัวของบุคคลและจากการได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม  สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของทฤษฏีพฤติกรรมองค์กรเพื่อเข้าใจสาเหตุ การต้ังเป้าหมายผลลัพธ์และการควบคุมการแสดงออก
พฤติกรรม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการแสดงซึ่งพฤติกรรมตามท่ีองค์กรคาดหวัง อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานและผลปฏิบัติงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Stephen,  2003) ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อให้บุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและมีความรู้ความสามารถตามท่ี
องค์กรคาดหวัง การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลจึงประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง  ๆของ
องค์กร ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในบริบทขององค์กรนั้น (ฐิติธร ผิวทองงาม และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนา
สินิทธ์,  2558)  

โดยงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แสดงถึง
ความสอดคล้องของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ซึ่งจะน าไปสู่
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยปัจจัยในมิติ
ต่าง ๆ โดยแบ่งตามทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร ได้เป็น ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับกลุ่ม และปัจจัย
ระดับองค์กร 

 
 ปัจจัยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 

ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับสมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
แรงจูงใจหรือความต้องการของบุคคลท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ (Spencer and Spencer,  1993) ซึ่งเป็นสมรรถนะท่ีติดตัวบุคคลก่อนเข้ามาเป็นพนักงาน
ในองค์กร สอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กล่าวถึง
ประสบการณ์ของบุคคลคือความรู้  ทักษะ ทัศนคติการท างานท่ีบุคคลเคยผ่านมาส่ังสมเป็น
ประสบการณ์ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรแล้วสมรรถนะหรือประสบการณ์เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานและการมีสมรรถนะหรือความรู้ความสามารถในการท างาน กล่าวคือบุคคลจะท างานได้
ดีหากมีสมรรถนะส่วนบุคคลท่ีสอดคล้องกับลักษณะงานในต าแหน่งท่ีปฏิบัติ ดังท่ี Boyatzis (1982) 
กล่าวว่าปัจจัยสมรรถนะส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้พนักงานมีสมรรถนะและ
ปฏิบัติงานได้ดี  

2.4.1.1 ทัศนคติ..........      
  1) ทัศนคติของบุคคล เป็นองค์ประกอบสมรรถนะท่ีติดตัวบุคคลมาหรือ

สามารถสร้างขึ้นได้ยาก ทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร อธิบายถึงทัศนคติของบุคคลเป็นการแสดงออก
เกี่ยวข้องในมิติของความพึงพอใจ ความตระหนัก และความต้ังใจ (วิเชียร  วิทยอุดม,  2547) ดังนี้            
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(1) ความพอใจของบุคคล เกิดจากความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ (2) ความตระหนัก เกิดจากการยอมรับ 
ซึ่งมีพื้นฐานจากการรับรู้ (3) ความต้ังใจ เกิดขึ้นจากเป็นความรู้สึก จากการรับรู้ ซึ่งมีผลต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล ทัศนคติเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ ส่ิงเหล่านี้บุคคลได้รับ
จากประสบการณ์ สถานการณ์ ส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงของต่าง เช่น ทัศนคติท่ีมีต่อตนเอง ทัศนคติท่ีมีต่อ
งาน ทัศนคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ทัศนคติยังเกิดขึ้นได้จากการหล่อหลอมทาง
วัฒนธรรม การเล้ียงดู และการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามทัศนคติสามารถเปล่ียงแปลงได้หากบุคคลได้รับส่ิง
เร้าหรือกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

2) ทัศนคติต่องาน ส าหรับการศึกษาทัศนคติท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
มิติของทัศนคติของบุคคลในองค์กรท่ีมีต่องาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงต่าง ๆหรือสถานการณ์ท่ีพบเห็นในการท างาน การยอมรับในบทบาทหน้าท่ี น าไปสู่การตัดสินใจ 
และการแสดงออกพฤติกรรมต่าง ๆในการท างานด้วยความต้ังใจซึ่งมากจากการประมวลความคิด
ภายใน (Calder and Schurr,  1981; Robbins,  2005) ทัศนคติในท่ีมีต่องาน จึงกล่าวถึง ความพึง
พอใจในงานท่ีท า Behling and Eckel (1991) กล่าวว่า ทัศนคติมีความเกี่ยวข้องกับการท างาน (Job 
Involvement) ในประเด็นของการเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นในการท างาน มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และให้อ านาจบทบาทรับผิดชอบต่องาน เพื่อให้บุคคลได้แสดงความสามารถ
และเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งระดับความเกี่ยวข้องกับงานท่ี สูงจะส่งผลให้มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี  

P. C. Smith, Kendall, and Hulin (1969) กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานมี
ความเกี่ยวข้องกับการได้รับการปฏิบัติท่ีดีจากองค์กร ได้แก่ ผลตอบแทน (Pay) ลักษณะของงาน 
(Job) โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง(Promotion Opportunity) ผู้บังคับบัญชา (Supervisor) และ
เพื่อนร่วมงาน (Co-worker) สอดคล้องกับหลากหลายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างานกล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานมากจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของงาน และปัจจัยเกี่ยวข้องกับองค์กรในการสนับสนุนการท างาน การเห็นคุณค่าของพนักงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (Akshyakumar, Askhedkar, and Handa,  2016 ; Tietjen and 
Myers,  1998) ตามทฤษฏีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg (1959) และทฤษฏีค่านิยมความพึง
พอใจของ Lock (1976)  ดังนี้ 

(1)  ผลตอบแทน (Pay) หรือค่าจ้างเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างความพึงพอใจใน
งาน เพราะเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้อง อีก ท้ังเป็นสัญลักษณ์ของความส าเร็จ (Lock, 
1976)  

(2)  ลักษณะของงาน (Job) กล่าวถึงงานท่ีมีเหมาะสมกับความสามารถ มี
ความท้าทายเป็นงานท่ีเปิดโอกาสให้แสดงฝีมือความสามารถของบุคคล ได้รับความไว้วางใจหรือ



86 
 
อ านาจอย่างอิสระในการรับผิดชอบหน้าท่ี และเป็นงานท่ีมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Herzberg, 
1959) 

(3)  นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) 
กล่าวถึง การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มอบโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคคล (Herzberg,  1959)  

(4)  การ ดูแล ผู้ ใ ต้ บั ง คับบัญชา  ( Supervision) ซึ่ ง เ ป็ นบทบาทข อ ง
ผู้บังคับบัญชาในการปกครองดูแลอย่างเท่าเทียม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
พนักงานให้สามารถเป็นที่พึ่งพาได้ (Herzberg,  1959) และมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ (Coch and 
French,  1948 อ้างใน วิเชียร  วิทยอุดม,  2547) 

(5)  กลุ่มท างาน (Work Group)  P. C. Smith et al. (1969) อธิบายถึงเพื่อน
ร่วมงาน บุคคลต้องการความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ีดี เป็นมิตร ช่วยเหลือให้ก าลังใจกันและ
กันในการท างาน (Herzberg,  1959) 

(6)  สภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment) ท่ีเอื้ออ านวยให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ กล่าวถึงในทางกายภาพ เช่น ความสะดวกสบายของสถานท่ีท างาน การ
สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบการท างาน เป็นต้น (Herzberg,  1959) 

(7)  ความส าเร็จในงาน (Achievement)  มีความส าคัญอย่างยิ่งมีผลท าให้
บุคคลภาคภูมิใจในตนเอง เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของบุคคล หากมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสูงจะมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคคลสูงเช่นกัน (Landy,  1989  อ้างใน 
วิเชียร  วิทยอุดม,  2547) 

(8)  การยอมรับนับถือ (Recognition) การได้รับความช่ืมยม ยกย่องยินดีจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้าหรือบุคคลท่ัวไป ยิ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแสดงถึง
ความส าเร็จของบุคคลในการท างาน (Herzberg,  1959) 

(9)  ชีวิตส่วนตัว (Work-Life) กล่าวถึง เงื่อนไขในการท างานท่ีสอดคล้องกับ
ชีวิตส่วนตัวของบุคคล  

นอกจากนี้  กล่าวถึง ตัวบ่งช้ีถึงความพึงพอใจในงาน 
(1)  งานท่ีมีความท้าทายด้านจิตใจ (Mentall Challenging Work) พนักงาน

มีแนวโน้มจะชอบงานท่ีเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ มีอิสระ มีโอกาสท่ีดีในการท างาน อย่างไร
ก็ตามพนักงานส่วนใหญ่ยังต้องการงานท่ีมีความท้าทายในระดับปานกลาง ซึ่งจะท าให้เขามี
ประสบการณ์และพึงพอใจในการท างานของตน 

(2)  รางวัลท่ีเท่าเทียม (Equitable Reward) กล่าวถึงการจ่ายค่าตอบแทน 
นโยบายการเล่ือนต าแหน่งท่ีมีเงื่อนไขเป็นมาตรฐานและโปร่งใส ยุติธรรม ได้แก่ การจ่ายเงินตอบแทน
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ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล การเล่ือนต าแหน่งท่ีเปิดโอกาสให้เติบโตในหน้าท่ีการงาน
ตามความสามารถและความรับผิดชอบท่ีสูงขึ้น  

(3)  เงื่อนไขการท่ีงานท่ีเอื้ออ านวย (Supportive working condition) 
กล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความสุขกายสบายใจส่วนบุคคลและส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเอื้ออ านวยให้การท างานมีประสิทธิภาพขึ้น 

(4)  เพื่อนร่วมงานท่ีสนับสนุน (Supportive Colleague) กล่าวถึงส่วนเติม
เต็มทางด้านสังคม การมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลในการท างาน 
และหัวหน้างานหรือผู้บริหารท่ีเข้าใจ ให้การสนับสนุน แนะน าช่วยเหลือพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อความพึงพอใจในงาน 

(5)  บุคลิกภาพของบุคคลท่ี เหมาะสมกับงาน (Personality Job Fit) 
บุคลิกภาพ หรือสมรรถนะของบุคคลท่ีสอดคล้องกับการท างาน มีผลท าให้สามารถท างานได้ราบรื่น 
ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความสามารถของตนเอง 

ทัศนคติของบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร คนท่ีมีทัศนคติต่องานในทางบวกจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ีดี พนักงานท่ีมีทัศนคติเชิง
บวกต่ออาชีพหรืองานท่ีท าสูงจะมีความผูกพันในอาชีพสูง Blau (1989) บุคคลท่ีมีพฤติกรรม
สร้างสรรค์จะมีความพึงพอใจในการท างานแม้ในระดับแตกต่างกัน ผู้ท่ีแสดงออก ลงมือท าต้องการ
เห็นการพัฒนา (Active) จะพยายามเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาให้ ดีขึ้น (Voice) และผู้ท่ีมี
พฤติกรรมเป็นผู้ตามเห็นพ้องกับความคิดเห็น (Loyalty)  การศึกษาของ ยืนยันว่าพนักงานท่ีมีทัศนคติ
ในทางบวกต่องานพวกเขาจะมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือและสนใจในกิจกรรมการพัฒนาขององค์กร 
ในทางกลับกัน Farrell (1983) อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคล ผู้ท่ีมีพฤติกรรมด้านลบ (Destructive) 
เช่น กระท าพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ใส่ใจการท างาน ไม่พึงพอใจเมื่อการกระท าของตนถูกต าหนิหรือไม่
ได้รับการยอมรับ (Active) บุคคลเหล่านี้จะตอบโต้โดยการลาออกจากงาน (Exit) หากบุคคลไม่พึง
พอใจในระบบการท างานหรือความคิดของบุคคลอื่น (Passive) บุคคลเหล่านี้จะแสดงพฤติกรรมมา
สนใจและอาจขัดขวางการท างานของบุคคลอื่น (Neglect) เพิ่มเติมจากนี้ ทัศนคติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลให้ความสนใจหรือให้ความส าคัญ
ในการเรียนรู้และพัฒนา และการมีร่วมในกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร  

นอกจากนี้ Peter Senge (1994 อ้างใน สิริลักษณ์ จิเจริญ,  2545) กล่าวถึง ทัศนคติ
ของบุคคลท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาในมิติของการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้แบบทีม เป็น
คุณลักษณะส าคัญของการเป็นสมาชิกในทีมซึ่งต้องมีความไว้วางใจในการปฏิบัติต่อกันในการท างาน 
ให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบร่วมกัน มีความเต็มใจในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายของทีม มีความ
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สามัคคี, มีทัศนคติท่ีดีต่อเพื่อนสมาชิกในทีม มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เป็นก าลังใจ ให้ค าแนะน า
ปรึกษาซึ่งกันและกัน  

ดังนั้น ทัศนคติต่องานในประเด็นของความพึงพอใจในงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สมรรถนะของแต่ละบุคคล และส่งผลต่อการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการท างานหรือ
ความสามารถในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่าทัศนคติของพนักงานท่ีมีต่องาน
เป็นไปในเชิงบวกจะท าให้บุคคลนั้นมีระดับสมรรถนะสูงและให้ความสนใจกับการเรียนรู้ พัฒนา
สมรรถนะท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
งานและการเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลในองค์กรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยทัศนคติ ความพึงพอใจดังกล่าวจะมีผลต่อความทุ่มเทในการท างาน ความ
ทุ่มเทในการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานในองค์กรต่อไป ดังนั้น จึงเป็นบทบาทขององค์กรท่ีต้อง
สนับสนุนให้พนักงานมีความพึงพอใจเหล่านั้นด้วยกระบวนการจูงใจ 

2.4.1.2 บุคลิกภาพ  
องค์กรคาดหวังบุคลิกภาพของบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานเพราะเช่ือว่าบุคลิกภาพของ

บุคคลท่ีเหมาะสมกับงานจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีและสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น
การศึกษาบุคลิกภาพ (Personality) เกี่ยวข้องกับ ความสามารถความฉลาดในการเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และบุคลิกลักษณะทางกายภาพส่วนบุคคล ซึ่งความส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนา
บุคคลลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการขององค์กร (Buchanan and 
Huczynski,  2010)  

การศึกษาทฤษฏีบุคลิกภาพในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะของบุคคลท่ีน าไป สู่
พฤติกรรมและการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม ประกอบด้วยทฤษฏีต่าง ๆดังนี้ 

1)  บุคลิกภาพ (Big five-factor Model) กล่าวถึง บุคลิกภาพเกิดมาจาก
แรงจูงใจและคุณลักษณะส่วนบุคคล (McCrae and Costa Jr,  2004) คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานท่ี
เหมาะกับแต่ละบทบาทของงานหรือต าแหน่งมีความแตกต่างกันและแต่ละบุคคลย่อมมีบุคลิกภาพซึ่ง
ส่งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงานแตกต่างกันด้วย บุคลิกภาพส่วนบุคคลจึงเป็น
ปัจจัยในการท านายพฤติกรรมของบุคคลในการท างานได้ (Hurtz and Donovan,  2000; Judge 
and Ilies,  2002) ได้อธิบายด้วยทฤษฏีบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The five-factor model) ได้แก่  
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(1) ความหวั่นไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) ประกอบด้วย
บุคลิกลักษณะ 6 ประการ ดังตารางท่ี 2.10 

 
ตารางท่ี 2.10  ความหวั่นไหวทางอารมณ์ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย ค ว าม
หว่ันไหวทางอารมณ์ 

ลักษณะทางลบ (ต่ า) ลักษณะทางบวก (สูง) 

ความวิตกกังวล (anxiety) ผ่อนคลาย สงบ วิตกกังวล 
ความโกรธ (angry hostility) โกรธยาก โกรธง่าย 
ความซึมเศร้า (depression) หมดหวังท้อแท้ได้ยาก หมดหวังท้อแท้ได้ง่าย 
ความระมัดระวังตัว  (self-
consciousness) 

ไม่สบายใจได้ยาก ไม่สบายใจได้ง่าย 

ความปรารถนา 
(impulsiveness) 

อดทนกับความต้องการได้ ถูกกระตุ้นได้ง่าย 

ความอ่อนแอต่อความเครียด 
(vulnerability) 

จัดการกับความเครียดได้ง่าย จัดการกับความเครียดได้ยาก 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก  Costa and McCrae,  1992 
 
บุคคลท่ีมีระดับคะแนนด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์สูง จะมีความยากล าบากในการปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นหรือสถานการณ์ ไม่ค่อยมีเหตุผล ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความต้องการของจิตใจได้ และมี
ความสามารถต่ าในการ จัดการกับความเครียด ในทางกลับกัน บุคคลท่ีมีระดับ คะแนนด้านนี้ต่ าจะ
สามารถจัดการกับความต้องการ และอารมณ์ของตนเองได้ดี มีความสงบนิ่ง ผ่อนคลาย และ สามารถ
เผชิญหน้ากับสภาวะท่ีมีความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี  
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(2) การเปิดเผยตนเอง (Extraversion) ประกอบด้วยบุคลิกลักษณะ 6 
ด้านได้แก่ เต็มไปด้วยพลังและ ความรวดเร็ว (Activity) ชอบแสวงหาความต่ืนเต้น (Excitement 
seeking) และอารมณ์แจ่มใส (Positive emotions) ดังตารางท่ี 2.11 

 
ตารางท่ี 2.11  การเปิดเผยตนเอง 

องค์ประกอบย่อยบุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย 

ลักษณะทางลบ (ต่ า) ลักษณะทางบวก (สูง) 

ความอบอุ่น เป็นมิตร
(warmth) 

เป็นทางการสูง มีแบบแผน เป็นมิตร 

ชอบเข้าสังคม 
(gregariousness) 

ไม่ชอบเข้าสังคม ชอบเข้าสังคม 

กล้าแสดงออก 
(assertiveness) 

ชอบอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้น า กล้าแสดงออก 

ชอบกิจกรรม ว่องไว active 
(activity) 

สบาย ๆ เฉ่ือยช้า กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง 

ชอบแสวงหาความต่ืนเต้น
(excitement seeking)  

ไม่ชอบความต่ืนเต้น ชอบความต่ืนเต้น 

อารมณ์แจ่มใส (positive 
emotions 

ไม่ร่าเริง  ร่าเริง มองโลกในแง่ดี 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae,  1992 
 
บุคคลท่ีมีระดับคะแนนสูงส าหรับด้านการเปิดเผยตัวเองสูง มักจะชอบเข้ากลุ่มกับคนหมู่มากชอบเข้า
สังคม ชอบพูดคุย กล้าแสดงออก ต่ืนตัว ชอบความสนุกตื่นเต้น และมองโลกในแง่ดี อาชีพท่ีมีลักษณะ
พื้นฐานดังกล่าว เช่น นักแสดง พนักงานขาย นักการเมือง นักสังคมศาสตร์ บุคคลท่ีมีระดับคะแนนต่ า
ในด้านการเปิดเผยตนเองเป็นผู้มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (introversion) รักสันโดษ ชอบเป็นตัวของ
ตัวเอง และไม่ชอบน าหรือตามใคร อาชีพท่ีมีลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น ฝ่ายผลิต นักวิทยาศาสตร์  
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 (3) การเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) 
ประกอบด้วยบุคลิกลักษณะ 6 ประการ ดังตารางท่ี 2.12 

 
ตารางท่ี 2.12  การเปิดรับประสบการณ์ 

องค์ประกอบย่อยการเปิด
ประสบการณ์ 

ลักษณะทางลบ (ต่ า) ลักษณะทางบวก (สูง) 

การมีจินตนาการ (fantasy) ให้ความส าคัญกับปัจจุบัน มีจินตนาการ  
ด้านสุนทรียภาพ 
(aesthetics) 

ไม่สนใจ ไม่ซาบซึ้งในศิลปะ ซาบซึ้ ง ใน ศิลปะและความ
สวยงาม 

การเปิดเผยความรู้สึก
(feelings) 

เพิกเฉย ไม่สนใจในความรู้สึก
ต่าง ๆ 

เห็นคุณค่าของอารมณ์ด้านต่าง 
ๆ 

การปฏิบัติ (actions) ชอบท าในส่ิงท่ีคุ้นเคย กล้าลองท าในส่ิงท่ีแตกต่าง 
ด้านความคิด (ideas) เน้นการใช้เหตุผลในมุมมอง

แคบ 
เน้นการใช้เหตุผลในมุมมอง
กว้าง 

ด้านค่านิยม (values) ไม่ยอมรับค่านิยมใหม่ ๆ พร้อม ท่ีจะเปิดกว้างเรียนรู้
ค่านิยมต่าง ๆ 

 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae,  1992 
 
บุคคลท่ีมีระดับคะแนนด้านการเปิดรับประสบการณ์สูง เป็นนักส ารวจ (Explorer) มักจะมีความสนใจ
ใคร่รู้ในเรื่องต่าง  ๆชอบหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้ตนเองอยู่เสมอ อาชีพท่ีมีลักษณะพื้นฐาน
ดังกล่าว เช่น สถาปนิก ศิลปิน นักบริหาร ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น บุคคลท่ีมี
ระดับคะแนนด้านการเปิดรับประสบการณ์ต่ า ด้านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญาหากแต่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความเป็นนักอนุรักษ์ (Preserver) ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง มี
ความสนใจแคบ อาชีพท่ีมีลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น ผู้ท างานเกี่ยวกับการเงิน ผู้ท่ีท างานประจ า 
  



92 
 

(4) การประนีประนอม (Agreeableness) ประกอบด้วยบุคลิกลักษณะ 6 
ประการ ดังตารางท่ี 2.13 
 
ตารางท่ี 2.13  การประนีประนอม 

องค์ประกอบย่อยบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม 

ลักษณะทางลบ (ต่ า) ลักษณะทางบวก (สูง) 

ความไว้วางใจผู้อื่น (trust) ไม่ไว้วางใจผู้อื่น มีความไว้วางใจผู้อื่น 
ความเอื้อเฟือ้ (altruism) ไม่ชอบช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ เต็มใจช่วยเหลือ 
การยอมตาม (compliance) ก้าวร้าว ชอบแข่งขัน ประนีประนอม คล้อยตาม 
ความตรงไปตรงมา 
(straightforwardness) 

ระแวดรัง ไม่ตรงไปตรงมา จริงใจ ตรงไปตรงมา 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน
(modesty) 

ท าตัวเหนือผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตัว 

ความอ่อนโยน (tender-
mindedness) 

หัวแข็ง มีเหตุผล ใจอ่อน คล้อยตามง่าย 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae,  1992 
 
บุคคลท่ีมีระดับของการเห็นตามผู้อื่นสูง จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น และกระตือรือร้นท่ี
จะช่วยเหลือโดยท่ีจะเช่ือว่าผู้อื่นจะช่วยเหลือตนเองเช่นกัน มีแนวโน้มท าตามความต้องการของกลุ่ม
มากกว่าของตนเอง เป็นลักษณะของนักปรับตัว (Adapter) งานท่ีมีลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น งาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น บุคคลท่ีมีระดับคะแนนด้านการเห็นตามผู้อื่นต่ า เรียกว่า 
นักท้าทาย (Challenger) จะเป็นผู้ท่ียึดถือความคิดและการตัดสินใจของตนเองเป็นใหญ่ มักจะเคลือบ
แคลงสงสัยในการกระท าและความคิดของผู้อื่น ชอบการแข่งขันมากกว่าการร่วมมือ งานท่ีมีลักษณะ
พื้นฐานดังกล่าว เช่น ผู้น าทางทหาร ผู้จัดการ เป็นต้น 
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(5) ความส านึกผิดชอบ (Conscientiousness) ประกอบด้วยลักษณะ 6 
ประการ ดังตารางท่ี 2.14 
 
ตารางท่ี 2.14  ความส านึกผิดชอบ 

องค์ประกอบย่อยแบบความ
ส านึกผิดชอบ 

ลักษณะทางลบ (ต่ า) ลักษณะทางบวก (สูง) 

ความมีสมรรถนะ 
(competence) 

ไม่มีความพร้อมในการท างาน มีความพร้อมในการท างาน 
มั่นใจสามารถท าได้ 

ความมีระบบระเบียบ 
(order) 

ไม่มีระบบระเบียบ มีระบบระเบียบ 

การยึดม่ันในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ(dutifulness) 

เอาใจใส่ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ต่ า 

เอาใจใส่ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
สูง 

การมีวินัยในตนเอง (self-
discipline) 

ผัดวันประกันพรุ่ง วอกแวก ไม่
จดจ่อ 

จดจ่อกับเป้าหมายหรือส่ิงท่ีท า 

มุ่งความส าเร็จ 
(achievement striving) 

มีความต้องการบรรลุเป้าหมาย
ต่ า 

มีความต้องการบรรลุเป้าหมาย
สูง 

ความสุขุมรอบคอบ
(deliberation) 

ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ไตร่ตรอง
อย่างดี 

มีความรอบคอบ คิดไตร่ตรอง
อย่างดี 

 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae,  1992 
 
บุคคลท่ีมีลักษณะนี้สูง เรียกว่าผู้มุ่งเป้าหมาย (Focused) จะมีความรอบคอบ ระมัดระวัง ตรงต่อเวลา 
แสดงการควบคุมตนเองให้สนใจอยู่ท่ีเป้าหมายท้ังเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน มีความมุ่งมั่นสูง งานท่ีมี
ลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น ผู้น า ผู้บริหาร เป็นตัน ในทางกลับกันบุคคลคลท่ีมีลักษณะด้านนี้ต่ า 
เรียกว่าผู้ท่ีสามารถปรับตัวได้ง่าย (Flexible) มักไขว้เขวออกจากเป้าหมายได้ง่ายโดยอิทธิพลของ
ความคิด กิจกรรมและบุคคลอื่น ๆท่ีผ่านเข้ามา ชอบความสบาย ไม่สามารถควบคุมแรงผลักดันภายใน
ของตนเองได้ งานท่ีมีลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น นักวิจัย ผู้ตรวจสอบ ท่ีปรึกษา เป็นต้น 
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2) ทฤษฏีการเลือกอาชีพ (John L. Holland Theory) Holland (1973) 
แบ่งลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลได้ 6 กลุ่มประเภท ได้แก่  

(1)  บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างและกลางแจ้ง 
(Realistic) 

(2)  บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และ
เทคนิค (Investigative) 

(3)  บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและ
สังคม (Social) 

(4)  บุคลิกภาพของ ผู้มีความสนใจอา ชีพประเภทงานส านัก ง าน 
(Conventional) 

(5)  บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานการจัดการและการ
ค้าขาย(Enterprising) 

(6)  บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรีและ
วรรณกรรม (Artistic) 

นอกจากนี้แนวคิดการทดสอบบุคลิกภาพตามแบบของ Myers, Briggs, and 
McCaulley (1985)  (The Myers-Briggs Type Indicator- MBTI) เป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพบุคคล 
โดยแบ่งมิติลักษณะบุคลิกภาพ ดังตารางท่ี 2.15 

 

ตารางท่ี 2.15  มิติตัวชี้วัดบุคลิกภาพ (MBTI) 

มิติ   

การมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction ) 

I – (Introvert)  
เก็บตัว พูดน้อย รักความเป็นส่วนตัว 

E- (Extrovert) 
ชอบเข้าสังคม  

ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
(Information) 

S – (Sensing) 
เป็นคนจริงจัง สนใจในรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงท่ีชัดเจน ชอบกฎระเบียบ 

N – (Intuitive) 
มองสิ่งต่างในภาพรวม มีจินตนาการ มี
แนวทาง ไม่ชอบความซับซ้อน 

การตัดสินใจ 
(Decision) 

T – (Thinking) 
มีเหตุผล มีตรรกะ ตัดสินใจด้วยเหตุผล 

F – (Feeling) มีความเห็นอกเห็น ใจ 
ตัดสินใจตามค่านิยมและอารมณ์ 

ชีวิตความเป็นอยู่ 
(Living) 

J – (Judging) 
เข้มงวด มีระเบียบ ด าเนินตามแผนการ
ตามกฎเกณฑ์ 

P – (Perceiving) 
ยื ด ห ยุ่ น  เ ปิ ด ก ว้ า ง  ย อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

 

ท่ีมา:  Myers, McCaulley and Most,  1985 
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จากการจัดประเภทบุคลิกภาพตามมิติด้านต่าง ๆของ MBTI แบ่งได้เป็น 6 ประเภทบุคคลท่ีเหมาะสม
กับอาชีพด้านต่าง ๆ ซึ่งในบริบทของการท างานด้านการขายและการประสานงานท่ีสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมกาประชุมและผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม คือลักษณะบุคลิกภาพ
แบบ ESFP กล่าวคือ เป็นคนชอบเข้าสังคม ร่าเริง มีความกระตือรือร้น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองโลกใน
แง่ดีช่างสังเกต ชอบจัดการจัดแจงเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นท างานเป็น
ทีมได้ดี ชอบให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้เกียติผู้อื่น เปิดกว้างทางความคิดและเรียนรู้ได้ดี  
สามารถพูดสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวผู้อื่นเพื่อให้งานส าเร็จได้   

3) การศึกษาด้านบุคลิกภาพของบุคคล Robbins et al. (2003) ได้กล่าวถึง
มิติแนวคิดต่าง ๆ  

(1)  สภาพการควบคุมตนเองของบุคคล (Locus of Control)  หมายถึง 
ระดับท่ีบุคคลเช่ือว่าเขาสามารถท่ีจะควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได้มากหรือน้อย ซึ่งประกอบด้วย 
สภาพการควบคุมจากภายใน หมายถึง บุคคลท่ีเช่ือว่าเขาสามารถควบคุมส่ิงต่าง  ๆ ท่ีเกดิขึ้นกับเขาได้ 
หรือสามารถควบคุมจุดหมายปลายทางของชีวิตได้ด้วยตนเอง สภาพการควบคุมจากภายนอก 
หมายถึง บุคคลท่ีเช่ือว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเพราะอิทธิพลจากแรงกดดันจากภายนอกท่ีก าหนด
ไว้แล้ว เช่น โชคชะตา โอกาส จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีสภาพการควบคุมจากภายใน ส่วน
ใหญ่จะท างานของตัวเองได้ดี เพราะเป็นคนกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ มี
แรงจูงใจใฝ่ส าเร็จ และมีความพยายามท่ีจะควบคุมสภาพแวดล้อมของตัวเอง ส่วนพนักงานท่ีมีสภาพ
การควบคุมจากภายนอก จะเป็นคนท่ียอมคนอื่นเสมอ และชอบท่ีจะรอรับค าส่ัง 

(2)  Machiavellianism เรียกส้ัน  ๆ ว่า Mach เป็นแนวคิดของ Niccolo 
Machiavelli ซึ่งได้เขียนหนังสือเอาไว้เกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีบุคคลมี เพื่อให้ได้รับอ านาจและการใช้
อ านาจในการควบคุมพฤติกรรมบุคคลอื่น เป็นมาตรการท่ีใช้วัดบุคคลในเรื่องเหตุผล การควบคุม
อารมณ์ และความเช่ือ โดยได้แบ่งคุณลักษณะบุคลิกภาพออกเป็น 2 ระดับ คือระดับสูง  (High – 
Mach) และระดับต่ า (Low – Mach) ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบHigh – Mach คือคนท่ีชอบปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง  ๆ อยู่เสมอ และสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ดีกว่าบุคลิกภาพแบบ Low – 
Mach 

(3)  การยกย่องส่วนตัว (Self – esteem) คือ บุคคลจะมีความแตกต่าง
กันในระดับความชอบ ความพอใจ หรือความไม่พอใจในตัวเอง จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า บุคคลท่ี
มีความยกย่องส่วนตัวสูง (High self – esteem) จะเช่ือว่าตนเองมีความสามารถในการท างานให้
ส าเร็จ กล้าเส่ียงในการหางานและเลือกงานมากกว่าผู้ท่ีมีความยกย่องส่วนตัวต่ า (Low self – 
esteem) ส่วนผู้ท่ีมีความยกย่องส่วนตัวต่ าจะมีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก 
ยินยอมปฏิบัติตามความเช่ือของบุคคลท่ีตนเคารพ พยายามท าในส่ิงท่ีถูกใจผู้อื่นอยู่เสมอ 



96 
 

(4)  การตรวจสอบตัวเอง (Self – monitoring) หมายถึงคุณลักษณะ
บุคลิกภาพเพื่อวัดระดับความสามารถในการปรับพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และปัจจัยเชิงสถานการณ์ โดยบุคคลท่ีมีกลไกการตรวจสอบตัวเองสูง (High in self – monitoring) 
จะสามารถปรับพฤติกรรมส่วนตัวให้เข้ากับปัจจัยสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดี มีการวางตัวที่เหมาะสม
ท้ังทางสังคมและชีวิตส่วนตัว ซึ่งตรงข้ามกับบุคคลท่ีมีการตรวจสอบตัวเองต่ า (Low self – 
monitoring) จะขาดคุณสมบัตินี้ 

(5)  ชอบความเส่ียง (Propensity of risk taking) โดยท่ัวไปผู้บริหารจะ
ยอมรับหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงย่อมเห็นได้จากการตัดสินใจและจากข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการก่อนการ
ตัดสินใจในทางเลือกนั้น  ๆ ผู้บริหารท่ีมีแนวโน้มของความเส่ียงสูง (High risk – taking) หรือประเภท
กล้าได้กล้าเสียมักตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลท่ีจ ากัดมากว่าผู้บริหารท่ีมีแนวโน้มของความเส่ียง
ต่ า (Low risk – taking) หรือพวกท่ีมีความละเอียดรอบคอบ แต่จากผลการวิจัยพบว่าความถูกต้อง
ของการตัดสินใจในท้ังสองกลุ่มมีค่าเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าลักษณะความแตกต่างของบุคลิกภาพท้ัง
สองแบบจะมีความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน เพราะในงานบางประเภท เช่น นักลงทุน 
อาจต้องการบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบแนวโน้มของความเส่ียงสูง ตัดสินใจรวดเร็ว ทันสถานการณ์ 
ส่วนงานท่ีต้องการความละเอียด เช่น งานด้านบัญชี ซึ่งต้องการความถูกต้องจะเหมาะสมกับผู้ท่ีมี
บุคลิกภาพแบบแนวโน้มความเส่ียงต่ า 

(6)  บุ ค ลิกภาพแบบ  A/B (Type A/B personality) Friedman and 
Rosenman (1982) อธิบายว่า บุคลิกภาพแบบ A เป็นลักษณะบุคคลท่ีมีความสามารถในการต่อสู้กับ
อุปสรรคได้ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จมากขึ้น หรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความ
เร่งด่วนและเป็นต่อเหนือคู่แข่งขัน เพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรค 

บุคลิกภาพแบบ A มีลักษณะดังนี้ มีการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว ไม่อดทนกับ
เหตุการณ์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้น พยายามท าส่ิงต่าง  ๆ มากกว่าสองส่ิงขึ้นไปพร้อม  ๆ กัน ไม่ปล่อยเวลา
ว่างให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และ วัดความส าเร็จในรูป “จ านวน” ในทุกส่ิง 

บุคลิกภาพแบบ B คือบุคลิกภาพท่ีตรงข้ามกับบุคลิกภาพแบบ A จะเป็น
บุคลิกของคนท่ีเฉื่อยชา ไม่สนใจในเวลาท่ีเสียไป ขาดจิตวิญญาณของการแข่งขัน ไม่รู้สึกเร่งด่วน
เกี่ยวกับเวลา รู้สึกว่าไม่จ าเป็นท่ีจะต้องอธิบายถึงความส าเร็จเว้นแต่สถานการณ์บังคับ แสดงอารมณ์
ขันและมีลักษณะท่ีผ่อนคลายมากกว่าท่ีจะแสดงความ “เหนือ” กว่าผู้อื่น สามารถท่ีจะผ่อนคลายโดย
ไม่เกิดความรู้สึกผิด 

4) บุคลิกภาพเชิงรุก (proactive personality) Crant (2000) อธิบายถึง
บุคลิกภาพเชิงรุก (proactive personality) ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลท่ีสามารถปรับตัว เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้เข้าสถานการณ์ใหม่หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ บุคคลท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกจะมี
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แนวโน้มตระหนักถึงความจ าเป็นหรือเห็นความส าคัญในการพัฒนา ท้ังต่อตนเอง การท างาน และ
องค์กร Yan (2005) บุคลิกภาพแบบเชิงรุก การแสดงออกพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดล้อมรอบ
ข้าง โดยการปรับตัวเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ท่ีไม่ดี (Crant,  2000; Tolentino et al.,  2014) 
มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและเข้ากับการเปล่ียนแปลง และสามารถสร้าง
บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมท่ีอิทธิพลต่อการท างาน (Bateman and Crant,  1993; Tolentino 
et al.,  2014) บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเชิงรุกจะพิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
และประเมินการท างานของตนพร้อมท้ังหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการท างาน  
(Bakker, Tims, and Derks, 2012; Crant,  2000; Kanfer, Chen, and Pritchard, 2012) 
Christian, Garza, and Slaughter (2011) พบว่าบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเชิงรุกจะมีแนวโน้มในการ
ท างานอย่างทุ่มเทและมีความผูกพันกับงานท่ีท า จึงเป็นเหตุผลท าให้บุคคลเหล่านี้มองหาโอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ (Antonacopoulou,  2000; Major, Turner, and Fletcher,  
2006) ในทางกลับกันจากการศึกษาของ Truxillo, McCune, Bertolino, and Fraccaroli (2012) 
พบว่า ผู้ท่ีมีคะแนนบุคลิกภาพเชิงรุกต่ าจะมีพฤติกรรมในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพต่ าและขาด
แรงจูงใจในการท างานและพัฒนาตนเอง ลักษณะของบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเชิงรุก เช่น มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการสถานการณ์แวดล้อมได้หรือไม่ตกอยู่ใต้ความ
กดดันของสถานการณ์ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค์ เรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายามท าทุก
วิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของบุคคลท่ียอมปล่อยให้สถานการณ์
หรือผู้อื่นมาชักจูงให้ออกห่างจากเป้าหมายหรือหน้าท่ี ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์และไม่เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น (Bateman and Crant,  1993) พฤติกรรมเหล่านี้มีผลต่อการมีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการท างาน (Seibert, Crant, and Kraimer,  1999) ลักษณะของ
บุคคลท่ึมีบุคลิกภาพเชิงรุก การแสดงออกพฤติกรรมมาภายในตัวบุคคลท่ี ผ่านการคิด วิเคราะห์ 
พิจารณาและเลือกให้คุณค่ากับส่ิงต่างหรือการกระท าต่าง ๆโดยพิจารณาจากความเป็นเหตุเป็นผล
มากกว่าอารมณ์ความรู้สึก แม้จะได้มีอิทธิพลจากสถานการณ์แวดล้อมภายนอกการตอบสนองต่อส่ิง
เราภายนอกจะเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อเพิ่มอ านาจในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองมากขึ้น  ท างานโดยใช้ความรู้ความสามารถท่ีตนมีอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลเหล่านี้เช่ือว่าส่ิงท่ี
เกิดขึ้นเป็นมาจากการกระท าของตน มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดและหาทางแก้ไขและฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความซื้อสัตย์ กล้าเผชิญหน้ากับความ
จริง จากการศึกษาของ Plomp, Tims, Khapova, Jansen, and Bakker (2016) พบว่าพฤติกรรม
การมีบุคลิกภาพเชิงรุกมีอิทธิพลต่อสมรรถนะและผลการท างานของพนักงานในองค์กร และพนักงาน
เหล่านี้จะให้ความสนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกท้ังยังหาวิธีการในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีบุคคลเหล่านี้จะมีความพึงพอใจต่องานท่ีท าและมีความ
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ภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตนเอง บุคลิกภาพเชิงรุกเป็นการคาดหวังถึงบุคลิกภาพของ
บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องการมีสมรรถนะและการท างานของพนักงานอันเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะ
สามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีองค์กรคาดหวัง (Crant,  1995) Bateman and Crant 
(1993) กล่าวว่าพฤติกรรมเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์การท างานของบุคลากรและ
องค์กร ท้ังในด้านของความส าเร็จ ภาวะผู้น า ผลการปฏิบัติงาน โดยศึกษาจากกลุ่มพนักงานขายและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ พฤติกรรมเชิงรุก (Proactive)  ได้แก่ มองหาโอกาส ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
ท่ีจะท าให้ส าเร็จ เข้าถึงปัญหาและหาวิธีการป้องกัน แก้ไข ท าในส่ิงท่ีแตกต่าง ลงมือท าอย่างจริงจัง มี
ความอดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย  

ดังนั้น การท่ีบุคคลจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีบุคคลจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพท่ี
สอดคล้องกับลักษณะงาน และความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้และพัฒนาได้ตามท่ีองค์กร
คาดหวัง บุคคลจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพท่ีกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนา 

5) บุคลิกภาพในบริบทของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม บุคลิกภาพใน
บริบทของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม กล่าวถึง ในขอบเขตและบริบทของงานต าแหน่ง
ผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งมีหน้าท่ีน าเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าและประสานงานร่วมกับ
ผู้อื่น  จึงสอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานการจัดการและการค้าขาย
(Enterprising) ตามทฤษฏีการเลือกอาชีพ   อธิบายว่า บุคคลกลุ่มนี้ชอบประกอบกิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวางแผน การจัดการผลประโยชน์  ชอบงานด้านค้าขาย มีความสามารถในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์พูดคุย ชักชวนหรือจูงใจ มีลักษณะเป็นคนกว้างขวาง เช่ือมั่นใน
ตนเอง เข้าสังคมเก่ง อีกท้ังมีความทะเยอทะยาน กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดเผย มองโลกในแง่ดี 
สนุกสนาน สอดคล้องกับ Costa and McCrae  (1992) กล่าวถึงลักษณะของบุคคลและบุคลิกภาพท่ี
มีความเหมาะสมกับประเภทของงาน สรุปได้ว่า บุคลิกลักษณะของผู้ท่ีจะสามารถท างานในต าแหน่งผู้
ประสานงานการจัดประชุมได้ดี จึงควรเป็นคนชอบเข้าสังคม (Extrovert) กล้าแสดงออก มองโลกใน
แง่ดี เปิดกว้างทางความคิด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ MBTI (1998) ในการจัดประเภทบุคลิกภาพ
ตามมิติด้านต่าง ๆพบว่าในบริบทของการท างานด้านการขายและการประสานงานท่ีสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมกาประชุมและผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม คือลักษณะบุคลิกภาพ
แบบ ESFP กล่าวคือ เป็นคนชอบเข้าสังคม ร่าเริง มีความกระตือรือร้น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองโลกใน
แง่ดีช่างสังเกต ชอบจัดการจัดแจงเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นท างานเป็น
ทีมได้ดี ชอบให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้เกียติผู้อื่น เปิดกว้างทางความคิดและเรี ยนรู้ได้ดี  
สามารถพูดสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวผู้อื่นเพื่อให้งานส าเร็จได้  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความสัมพันธ์
ของบุคลิกภาพเชิงรุกและบุคลิกภาพของบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานด้านต่าง ๆ บุคลิกภาพการเป็นคน
เปิดเผย (Extrovert) เหมาะสมการกับท างานด้านการขายและการประสานงานอีกท้ังยังเป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกับบุคลิกภาพเชิงรุก (Major et al.,  2006) ได้แก่ 1) ชอบเข้าสังคมเป็นมิตร 2) มี
ทัศนคติเชิงบวก 3) มีความกระตือรือร้น มองหาโอกาส 4) เช่ือมั่นในตนเอง 5) เปิดกว้างทางความคิด
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 6) กล้าเผชิญกับปัญหา 7) มุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย 8) ละเอียด
รอบคอบ และ 9) น่าเช่ือถือ อ่อนน้อม  ดังท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในตารางท่ี 2.16 
 
ตารางท่ี 2.16  ลักษณะบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานขายและประสานงาน 

 
 

ลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน
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ชอบเข้าสังคมเป็นมิตร     
มีทัศนคติเชิงบวก     
มีความกระตือรือร้น มองหาโอกาส     
เชื่อม่ันในตนเอง     
เปิดกว้างทางความคิดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 

    

กล้าเผชิญกับปัญหา     
มุ่งม่ันเพื่อบรรลุเป้าหมาย     
ละเอียดรอบคอบ     
น่าเชื่อถือ อ่อนน้อม     

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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2.4.1.3  ความต้องการและแรงจูงใจของบุคคล 
ความต้องการและแรงจูงใจของบุคคลอธิบายด้วย กลุ่มทฤษฏีเกี่ยวกับความ

ต้องการ อธิบายเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานท่ีขับเคล่ือนให้เกิดแรงจูงใจซึ่งอยู่ภายในเบ้ืองลึกของคน 
(Werner and DeSimone,  2011) ดังนี้ 

1)  ทฤษฏีล าดับความต้องการ (Theory of Hierarchy of Needs) ของ 
กล่าวว่า Maslow (1959 อ้างใน Werner and DeSimone (2011) ความต้องการของมนุษย์ไม่ส้ินสุด 
เมื่อได้ส่ิงท่ีต้องการในระดับหนึ่งแล้ว ความต้องการจะเพิ่มขึ้นอีกโดยมีส่ิงจูงใจให้พัฒนาความต้องการ
ไปสู่อีกขั้นจากขั้นต่ าสุดไปสู่บนสุดหรือไม่เป็นไปตามล าดับขั้นก็ได้ ซึ่งแบ่งเป็นระดับความต้องการ 5
ขั้น ได้แก่  

(1)  ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs)  
(2)  ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs)  
(3)  ความต้องการด้านความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and 

love needs)  
(4)  ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem needs)   
(5)  ความต้องการสัจจะความเป็นตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง (Self-

actualization needs)  
ทฤษฏีของมาสโลว์ซึ่งอธิบายล าดับความจ าเป็นต้องการ (Need) ของบุคคล 

ได้รับการยอมรับน ามาปรับใช้ในองค์กร โดยถือเป็นพื้นฐานหรือมาตรฐานขององค์กรในการสร้าง
สวัสดิการและจูงใจการท างานของพนักงาน นอกจากนี้ทฤษฏีความต้องการพื้นฐานสามารถเกิดการ
ย้อนกลับ เป็นไปได่ว่าบุคคลจะมีความต้องการขั้นท่ี 4 และย้อนกลับไปขั้นท่ี 3 ถ้าหากความต้องการ
ในขั้นที่3 ท่ีเคยได้รับสูญสลายไป   

2) ทฤษฏี ความต้องการ E.R.G. โดย Clayton Alderfer (1992 อ้างใน 
Werner and DeSimone (2011) อธิบายถึง ความต้องการของคน ซึ่งเป็นทฤษฏีท่ีพัฒนามาจาก
ทฤษฏีล าดับข้ันความต้องการของ Maslow ซึ่งจ าแนกล าดับความต้องการของมนุษย์ไว้เป็น 5 ขั้น แต่ 
Alderfer แบ่งเป็น 3 ขั้นดังนี้  

(1)  ความต้องการด ารงชีวิตอยู่ (Existence Needs: E) หมายถึง ความ
ต้องการเพื่อการมีชีวิตอยู่ ความต้องการทางกายภาพของร่างกาย และต้องการความปลอดภัย 

(2)  ความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relatedness Needs: R) 
หมายถึง ความต้องการทางสังคม การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 

(3)  ความต้องการเ ติบโตก้ าวหน้า  (Growth Needs: G) หมายถึง 
ช่ือเสียง เกียรติยศ ซึ่งเป็นความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต  
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ความต้องการท้ัง 3 ขั้นนี้สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกนั หรือกลับมาเกิดขึ้น
ได้ในขั้นอื่น ๆและสามารถย้อนกลับได้  

3) ทฤษฏีความต้องความส าเร็จท่ีได้เรียนรู้ (Achievement  Motivation 
Theory) McClelland (1961 อ้างถึงใน พิทยา  บวรวัฒนา (2544)  ได้เสนอทฤษฏีความต้องการของ
บุคคลท่ีพัฒนามาจากการเรียนรู้ โดยท่ัวไปมนุษย์มีความต้องการหลักคือความสุขทางกายและความ
ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงเกิดการเรียนรู้และมีความต้องการ
จากการเรียนรู้ตามมา โดยเช่ือว่าความต้องการมีความจ าเป็น ได้แก่   

(1)  ความต้องการประสบความส าเร็จ (Need for Achievement) หรือ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึงแรงผลักหรือความต้องการท่ีจะกระท า 
แสดงพฤติกรรมเพื่อให้ผลออกมาดี โดดเด่น หรือดีกว่ามาตรฐาน  สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลชอบท่ีจะ
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา บุคคลจะน าพาตนเองให้อยู่ในสถานะหรือความรู้สึกท่ีตนเองต้องการ
ความส าเร็จ และต้องการการประเมินย้อนกลับในมิติท่ีจะน าพาไปสู่ความส าเร็จ 

(2)  ความต้องการมีอ านาจ (Need for Power) หมายถึง ความต้องการ
มีสิทธิที่สามารถควบคุมผู้อื่นได้ ต้องการเป็นผู้น า ต้องการอิสระและอ านาจในการตัดสินใจ 

(3)  ความต้องการผูกพัน มีปฏิสัมพันกับผู้อื่น (Need for Affiliation) 
หมายถึง ความต้องการได้รับการยอมรับและมีบทบาทในสังคม รวมท้ังบรรยากาศของการท างานท่ี
เป็นมิตรต่อกัน 

กล่าวโดยสรุปในมิติของความต้องการ ปัจจัยความต้องการของบุคคลเป็นส่ิงต้ังต้น
ท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการกระท าเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ในมิติการท างานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้การท างานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กร
ต้องค านึงถึงความต้องการของพนักงาน พิจารณาใช้วิธีการต่าง ๆตอบสนองความต้องการของ
พนักงาน 

4)  ทฤษฏี Two Factors โดย Frederick Herzberg (1959 อ้างใน Werner 
and DeSimone (2011) อธิบายถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างาน 
และเกี่ยวข้องกับการเป็นปัจจัยจูงใจในการท างานให้ส าเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการกระตุ้นหรือ
จูงใจ (Motivation) และ ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา (Hygiene) ดังนี้ 

(1)  ปัจจัยด้านการกระตุ้น (Motivation) เป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นความ
ต้องการของบุคคลในการท างาน เป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจหรือจูงใจ ซึ่งเกี่ยวข้องในเนื้อหาของ
งานหรือลักษณะของงาน ได้แก่   

(1.1)  ผลสัมฤทธิ์ความส าเร็จในงาน  
(1.2)  ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
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(1.3)  การได้รับการยอมรับนับถือ 
(1.4)  การได้รับความไว้วางใจในการรับผิดชอบ   
(1.5)  การได้รับโอกาสท่ีจะเติบโต   
(1.6)  ลักษณะของงาน  

(2)  ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา ซึ่งเกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมของการ
ท างานท่ีจะรักษาให้พนักงานยังคงท างานด้วยความราบรื่นและเต็มใจ พนักงานจะไม่พอใจหากไม่มีส่ิง
เหล่านี้ กล่าวคือ เป็นปัจจัยพื้นฐานจ าเป็นท่ีต้อง หากให้คะแนนจะมีโอกาสได้เพียง “ไม่มีความพอใจ” 
ได้แก่ 

(2.1) เงินเดือน 
(2.2) ความมั่นคงในการท างาน 
(2.3) สภาพแวดล้อมการท างาน 
(2.4) นโยบายและการบริหาร 
(2.5) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
(2.6) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับสังคม และความต้องการความส าเร็จ เป็นความปัจจัยท่ีบุคคลต้องการได้รับการตอบสนอง ความ
ต้องการเหล่านี้ของบุคคลจะได้รับการตอบสนองจากบริบทในการท างานอย่างพึงใจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการท างาน ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน และปัจจัยค้ าจุนจากองค์กร ซึ่งท้ัง
สองปัจจัยนี้ส่งผลถึงทัศนคติ ความพึงพอใจในการได้รับตอบสนองความต้องการดังกล่าว อันจะน าไปสู่
ความพึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติจากองค์กร และความพึงพอใจใน
ความสามารถของตนเอง  

หากพิจารณาความต้องการและแรงจูงใจในมิติของการเรียนรู้และ
ท างานเป็นทีมความต้องการจะเป็นตัวเร่งให้ให้เกิดแรงจูงใจ กระตือรือร้นท่ีจะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นดียิ่งขึ้น แต่หากความ (Robbins and Judge, 2008) ต้องการไม่ได้รับ
การตอบสนองหรือบ าบัดให้เป็นท่ีพอใจแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แรงจูงใจ ของบุคคลในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีท าให้ความต้องการของมนุษย์ได้รับกาตอบสนองและก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ โดยมีแรงขับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พฤติกรรมมนุษย์บรรลุเป้าหมายได้ มนุษย์เราจะ
กระท าหรือเรียนรู้ส่ิงใดย่อมจะมีส่ิงท่ีมากระตุ้นให้เกิดความอยากท่ีจะท า หรืออยากท่ีจะเรียน การ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากแรงจูงใจและมีการกระตุ้นย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ท่ีไม่มีการกระตุ้น
เตือน ถ้าหากผู้เรียนมีแรงจูงใจสูงก็จะเรียนรู้ได้มากกว่าและดีกว่าผู้ท่ีขาดแรงจูงใจ เปรียบได้กับทฤษฎี
ส่ิงเร้า 



103 
 

2.4.1.4  ความรู้และทักษะ 
ความรู้และทักษะ เป็นคุณสมบัติท่ีองค์กรคาดหวังในตัวบุคคล แต่ไม่ได้เป็นปัจจัย

หลักท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณา อาจเพียงคาดหวังว่าบุคคลจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
เพราะเป็นองค์ประกอบสมรรถนะท่ีสามารถพัฒนาได้ง่ายท่ีสุด และเป็นพิ้นฐานในการเรียนรู้และต่อ
ยอดสมรรถนะ (Spencer and Spencer,  1993) ซึ่งพิจารณาได้จากระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน การสอบวัดความรู้ เป็นต้น Peter Senge (1994 อ้างใน สิริลักษณ์ จิเจริญ,  2545) นอกจากนี้
แล้ว ความรู้และทักษาะในตัวบุคคลยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเรียนรู้แบบทีม เพราะความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในตัวบุคคลจะถูกถ่ายโอนสู่สมาชิกในทีมตามเงื่อนไขของการเรียนรู้แบบทีม และแบ่งปัน 
ถ่ายโอนความรู้ร่วมกันยังท าให้เกิดการการต่อยอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 

 ปัจจัยกลุ่มทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
การศึกษาพฤติกรรมระดับกลุ่มเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม

หรือหมู่คณะ Xenikou and Furnham  (2013) กล่าวถึง กลุ่มหรือพฤติกรรมกลุ่มเป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง
ท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคคล มีผลต่อการเรียนรู้ การท างานและการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลในการท างาน   

2.4.2.1 กลุ่ม (Group) หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลต้ังแต่2คนขึ้นไปโดยมี
ความสัมพันธ์และมีเป้าหมายเกี่ยวข้องกันร่วมกัน (Robbin,  1993) อีกท้ังมีบรรทัดฐานการปฏิบัติ
เพื่อท าหน้าท่ีตามบทบาทของสมาชิกกลุ่ม (McDavid and Horari, 1968) และมีส านึกของความเป็น
กลุ่ม (Forsyth,  1983) ดังนั้น กลุ่มจึงเป็นระบบของการรวมตัวกันของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมี
รูปแบบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มีเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน สมาชิกกลุ่มมี
บทบาทหน้าท่ีและมีจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังมีความรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  

Kurt Lewin, Lensis Likurt and Keith Davis  ศึกษาความส าคัญหรืออิทธิพลของ
กลุ่มท่ีมีต่อสมาชิก กลุ่มมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
ส่งเสริมให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมอย่างอิสระและพอใจท่ีจะอยู่ในกลุ่มมากกว่าอยู่ล าพัง  พฤติกรรม
ของสมาชิกท่ีมีความโดดเด่นชัดเจน จะมีประโยชน์มากขึ้นหากได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การ
แสดงออกของสมาชิกหากเป็นไปตามเงื่อนไขของกลุ่มท่ีได้ตกลงกันจะท าให้พฤติกรรมได้รับการ
ยอมรับและตอบสนอง กลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการการยอมรับของบุคคลท่ีอยากได้รับการ
ยอมรับและต้องการแสดงออก ซึ่งหากอยู่เพียงล าพังจะไม่สามารถแสดงออกและได้รับการยอมรับจาก
คนอื่น ๆได้ อิทธิพลของกลุ่มสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลผ่านการเรียนรู้
หรือการปรับตัวภายในกลุ่ม กลุ่มสามารถสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจท่ีดีต่อกันหรือความสามัคคี
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ให้กับสมาชิกกลุ่ม ท าให้ได้เรียนรู้กลไกของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การสร้างสรรค์และการแบ่งปัน
ช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดพลังในการท ากิจกรรมหรือสามารถมีอ านาจต่อรอง จึงกล่าวได้ว่า อิทธิพลของ
กลุ่มจะมีผลกระทบต่อสมาชิกไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับบทบาทของสมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นบริบท
แวดล้อมของบุคคล (Xenikou and Furnham,  2013)  

1)..บทบาทของสมาชิกกลุ่ม 
พฤติกรรมระดับกลุ่มในองค์กรเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของกลุ่ม การท างาน

ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในการท างาน งานท่ีเหมาะสมกับการท าแบบกลุ่ม และอิทธิพลของผู้น าท่ีท่ีมีต่อ
สมาชิกในกลุ่ม ทฤษฏีพฤติกรรมองค์กรแบ่งประเภทของพฤติกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 

(1)..พฤติกรรมแบบมุ่งงาน (Task-oriented Behavior) เป็นพฤติกรรม
ในการการช่วยเหลือมีส่วนร่วมในกลุ่มในการเลือกเป้าหมายและการบรรลุถึงเป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกกลุ่มท่ีมีบทบาทของผู้สร้างสรรค์ (Initiator/Contributor) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา , ผู้แสวงหาข้อมูล (Information Seeker) พยายามหาข้อเท็จจริง , ผู้ ให้ความคิดเห็น
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อื่น (Opinion Givers) และ ผู้เติมเต็มพลังกระตุ้นในสมาชิกเข้มแข็งเมื่อ
ผลงานมีระดับลดลง (Energizers) 

(2)..พ ฤ ติ ก ร ร ม แ บ บ มุ่ ง ธ า ร ง รั ก ษ า  (Group Maintenance 
Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยเหลือและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รักษาความสามัคคี
และแก้ไขความขัดแย้งภายในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้การสนับสนุน ส่งเสริม สมาชิกให้ตระหนักถึงการอยู่
ร่วมเป็นทีมเสมอ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (สุพานี สฤษฏ์วานิช,  2552)  ได้แก่ 
บทบาทของผู้ตามท่ีดี (Harmonizers) คนกลางในการประสานแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง , ผู้
ประนีประนอม(Compromisers) ยอมลดความคิดเห็นของตนลงเพื่อให้กลุ่มเกิดความกลมเกลียวกัน, 
ผู้กระตุ้นให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมกลุ่ม (Encouragers) และ ผู้แนะน า(Expediters) แนะน าทางให้กลุ่ม
สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น 

(3)..พฤติกรรมแบบมุ่งตนเอง  (Self-oriented Behavior) พฤติกรรม
แบบนี้บุคคลจะท าเพื่อตอบสนองตนเองโดยไม่สนใจกลุ่ม หรืออาจแสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ีไม่
สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้อาจก่อให้ เกิดปัญหาความสามัคคีภายในกลุ่มได้ เป็น
พฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการท าง านของกลุ่ม (สุพานี สฤษฏ์วานิช,  
2552) ไ ด้แก่  บทบาทของผู้ขัดขวาง  (Blockers) ด้ือรั้น ต่อต้านกลุ่ม ผู้แสวงหาการยอมรับ 
(Recognition Seeker) เรียกร้องความสนใจด้วยผลงานในอดีต ผู้ครอบง า(Dominators) ใช้อ านาจ
ในการบีบบังคับกลุ่ม และ ผู้หลบหลีก (Avoiders) การปลีกตัวออกห่างจากกลุ่ม 

บทบาทส าคัญท่ีจะท าให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมต่าง ๆได้คือ สมาชิกในทีม
หรือบุคลากรในองค์กรและบทบาทของผู้น า (Leader)  Benne and Sheats (1948) และ Forsyth 
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(2009) บทบาทของสมาชิกในทีมท่ีพึงมีได้แก่ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการ
ท างาน ในการแก้ไขปัญหา การค้นหาและแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์กับสมาชิกในทีม ช่วย
สร้างบรรยากาศในทีมให้ราบรื่น มีความสุข กระตุ้นการเรียนรู้และการท างาน และสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีกับเพื่อนร่วมทีม ช่วยประนีประนอมไกล่เกล่ียปัญหา ในส่วนของผู้น ากลุ่มหรือทีม (Leader) มี
ความส าคัญต่อการท างานของกลุ่มท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ เป็นศูนย์กลางของกลุ่มซึ่งเป็นท้ัง
สมอง แบบอย่าง เป็นผู้กระตุ้นหรือจูงใจให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการท างาน Henry Minzberg (1998) 
กล่าวว่า ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องมีบทบาทส าคัญครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 

1) บทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล (Managing by Information) บทบาทของผู้น าหรือ
ผู้บริหารท่ีจะต้องส่ือสารข้อมูลต่าง ๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงานให้ทราบและเข้าใจตรงกัน 
ภายนอกเกี่ยวข้องกับการส่ือสารภาพลักษณ์ขององค์กร   

2) บทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับคน (Managing by People) บทบาทในการบริหารคนใน
องค์กร การสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน การตัดสินใจ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร และ
ภายนอกองค์กรเกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับคู่ค้า ลูกค้าและการสร้างเครือข่ายการท างาน  

3) บทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Managing Action) บทบาทการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีดี ส่วนภายนอกองค์กรเป็นบทบาทในการสร้างโอกาสต่าง ๆให้องค์กรเติบโต เช่น
การเจราจาเพื่อโอกาสในการท ารายได้ให้กับองค์กร  

2.4.2.2 ทีม  
การจะท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานหรือเป็นกลุ่มท่ีดี

สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการท างานร่วมกัน หรือเรียกว่า “ทีมงาน (Work Team)”  
ทีมงาน หมายถึง สมาชิกกลุ่มท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและมีความรู้สึก

เป็นอันหนึ่ งอันเ ดียวกัน (Team Spirit) มีการ ต้ัง เป้าหมายร่วมกัน (Salas, Stagl, Burke and 
Goodwin,  2007)  มีการเช่ือมโยงใช้ทรัพยากรต่างขององค์กรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท างานประสานช่วยเหลือกัน เพื่อประสิทธิผลในการ
ท างาน (De Meuse and Futrell,  1990)  มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (สุพานี สฤษฎ์วานิช,  
2551)   สมาชิกในทีมมีส่วนในการเป็นผู้น าหรือมีอิสระตามบทบาทหน้าท่ีงานของตน(Team Leader 
or Empowerment) มีความพึงพอใจและแรงจูงใจท่ีส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Salas, 
Sims, and Klein,  2004)  ดังนั้น ทีมงานจึงเป็นกลุ่มคนท างานท่ีสมาชิกปฏิบัติต่อกันและมีความรู้สึก
ถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน สมาชิกมีการผูกพันต่อเป้าหมาย มีบทบาทหน้าท่ีของงาน มีการท างาน
ประสานงานร่วมกัน มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาการท างานมุ่งเป้าหมายเพื่อการสร้างคุณค่าและมี
ผลการปฏบิัติงานท่ีดี  



106 
 

การท างานเป็นทีม ลักษณะของการท างานเป็นทีมมีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทางอย่าง
ชัดเจนให้สมาชิกได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิก
ภายในทีมอย่างชัดโดยการแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถท่ีแต่ละบุคคลมีความถนัด มีความ
เช่ียวชาญ เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน ส่งเสริม
ให้ช่วยเหลือร่วมกันแก้ไขปัญหาและจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริม
พฤติกรรมการเข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจสมาชิกในทีม การสร้างความไว้วางใจและจริงใจต่อ
กัน นอกจากนี้สมรรถนะหรือความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของสมาชิกในทีมก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
ทีมประสบความส าเร็จ (Morgeson, Reider and Campion,  2005; วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ,  2549) 
ดังนั้น การท างานเป็นทีมจึงสามารถขับเคล่ือนไปสู่ผลส าเร็จได้การบรรลุเป้าหมายท่ีสมาชิกทีมมี
ร่วมกันและเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมพัฒนาความรู้ความสามารถ การรูปแบบท างานเป็นทีม
จึงท าให้ผลลัพธ์ของงานมีประสิทธิผลดีกว่าการท างานคนเดียว  (Xenikou and Furnham,  2013)  
ในการท างานเป็นทีมบุคคลผู้เป็นสมาชิกของทีมจ าเป็นต้องมีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม (Team 
Building Skills) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกันได้อย่างดี โดยมีจิตส านึกในการ
ท างานเป็นทีมคือ การเห็นความส าคัญของตนเองในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบรวมท้ังหมด ความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ คือ ความส าเร็จของระบบงานท้ังหมด (Peter Senge, 1994)  

ดังนั้น การท างานเป็นทีมจึงมีส่วนในการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาท้ัง
ด้วยตัวบุคคลเอง และผ่านกระบวนการท างานเป็นทีม 
 

 ปัจจัยองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อพิจารณาการท างานขององค์กรท้ังในด้านของ

ความสามารถของบุคคล ความสามารถของกลุ่มและการร่วมมือกันท้ังองค์กร 

2.4.3.1  วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) หมายถึงความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ 

บรรทัดฐาน ความคาดหวังท่ีองค์กรก าหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแบบแผนส าหรับปฏิบัติร่วมกันในองค์กร
โดยแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมส าหรับตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดหรือประสบผลส าเร็จ (สมจินตนา  คุ้มภัย,  2553) วัฒนธรรม
องค์กรจัดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) หรือส่ิงท่ีอยู่
ภายในองค์กรและมีผลกระทบต่อพนักงาน การจัดการและองค์กร มีความส าคัญเพราะมีอิทธิพลต่อ
ความคิด ความรู้สึก และการท างานของพนักงาน (Williams,  2008) National Research Council 
(1997) อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความส าคัญในการช่วยปรับทัศนคติและพฤติกรรมของคนใน
องค์กรเข้าด้วยกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ช่วยให้เกิดความผูกพันในองค์กร สร้าง
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ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจอันเป็น
เหตุให้พนักงานมีแรงจูงใจและส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น (HR marketer,  2005)  จาก
การศึกษาของ Denison (1990) ในปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผลขององค์กร พบว่า
วัฒนธรรมองค์กรจะส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรเป็นอย่างมาก เมื่อวัฒนธรรม
นั้นก่อให้ เกิด 1) การผูกพัน ( Involvement) และการมี ส่วนร่วมในองค์กร  2) การปรับตัว 
(Adaptability) ท่ีเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร  3) 
การประพฤติปฏิบัติได้สม่ าเสมอ (Consistency) ซึ่งจะท าให้เกิดการท างานท่ีประสานกันและสามารถ
คาดหมายพฤติกรรมต่าง  ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นได้  4) การมีภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีเหมาะสม ท า
ให้องค์กรมีกรอบและทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

การปลูกฝังวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถน ามาปรับใช้เพื่อหล่อหลอม
หรือพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมอง ค์กร Bacharach, 
Bamberger, and McKinney (2000) การปลูกฝังวัฒนธรรมธรรมองค์กรท าได้ใน 3 ระดับ ได้แก่ 1) 
ก่อนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (Anticipatory Socialization) เป็นขั้นตอนแรกก่อนท่ีบุคคลจะเข้า
มาเป็นสมาชิกองค์กรซึ่งบุคคลนั้นต้องท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและส ารวจความเหมาะสม
ของตน บุคคลเหล่านี้จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรและมีความรู้จักตนเอง ขั้นตอนนี้ ในส่วนของการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมสามารถท าได้โดยการบรรยายลักษณะงานตามความเป็นจริงในข้อมูลรับสมัครและ
คัดกรองเบื้องตนว่าบุคคลมีสมรรถนะเหมาะกับงานและองค์กรหรือไม่ 2) การปลูกฝังวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับองค์กร (Accommodation Socialization) เป็นระยะการเรียนรู้และปรับตัวของบุคคล
ให้เข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมของการท างาน ในระยะนี้ควรส่งเสริมให้บุคคลสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เรียนรู้ภาระงานระภาพรวมขององค์กร เรียนรู้บทบาทของตนในการ
ท างานและการปรับตัวกับกลุ่มโดยการฝึกอบรบ การเรียนรู้ระหว่างการท างาน (On-the job 
Training) การมอบหมายงานท่ีท้าทาย และประเมินความก้าวหน้า ความพึงพอใจหรือให้ข้อมูล
ป้อนกลับท่ีมีต่อการท างานและบทบาทของตน 3) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรโดยการจัดการ
บทบาท (Role Management Socialization) ซึ่งเป็นขั้นของการปลูกฝังวัฒนธรรมระดับองค์กรให้
บุคคลมีความเข้าใจและสามารถปรับเข้ากับบทบาทท้ังในการท างานและบทบาทอื่น  ๆท้ังภายนอก
และภายในองค์กร เพื่อให้เกิดสมดุลและสามารถท างานได้อย่างมีความสุข  

วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะและการมีสมรรถนะของบุคคล 
Ahmed, Loh, and Zairi (1999) กล่าวถึง วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร (Organizational 
Learning Culture) หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องท้ัง
โครงสร้างและกระบวนการขององค์กรท่ีสอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Egan, Yang, and Bartlett, 
2004) องค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นมุมมองหนึ่งท่ีเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กร
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และโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคล่ือนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและการประสานงาน
ร่วมกันเป็นทีมเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งน าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ขององค์กร นอกจากนี้ Birdi, Allan, and Warr (1997) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีจะช่วยให้พนักงาน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และการร่วมก าหนดเป้าหมายให้กับ
พนักงาน  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการพัฒนา ดังนั้น อิทธิพลของ
วัฒนธรรมองค์กรคือการเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้และพัฒนา และก าหนดเป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน เช่น การมีสมรรถนะของพนักงานท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน 

วัฒนธรรมองค์กรในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ Swee C. 
Goh; Hans Kasper (2002,  2002 อ้ า ง ใน กุ ลชา ติ  เ งิ น เพิ่ มพู น  และคณะ ,  2548) ก ล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ภายในองค์กรกับความเช่ือมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร ความ
ร่วมมือและพฤติกรรมในการมุ่งหาปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน หมายความว่าในองค์กรท่ีมีความเช่ือมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร และมีพฤติกรรมการมุ่ง
หาปญัหาและแก้ไขจะมีการเรียนรู้ในองค์กรในระดับสูงด้วย จากงานวิจัยของ Fiol and Lyles (1985) 
ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมขององค์กรท่ีชัดเจนช่วยในการควบคุมอุดมการณ์และก าหนดรูปแบบของ
พฤติกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความส าเร็จขององค์กร และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมและการรับรู้  

ดังนั้นองค์กรต้องมีการก าหนดค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ คือต้อง
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ ก าหนดค่านิยมร่วมกันในการท างานเป็นทีม 
แบ่งปันข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน ข้อมูลต้องส่งถึงกันอย่างรวดเร็วโดยน าเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
มาช่วยท าให้เกิดเป็นรูปธรรม (ศิริลักษณ์ เมฆสังข์,  2550) การท่ีองค์กรจะมีความสามารถในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงจ าเป็นตต้องมีปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคุณค่าให้กับบุคลากร สนับสนุนในการคิดหรือสร้างส่ิงใหม่ ๆ มีการท้าทาย
ความคิดในด้านต่าง ๆ และถ้าหากองค์กรเปิดรับวัฒนธรรมการเรียนรู้  จึงเป็นเรื่องง่ายท่ีจะ
เปล่ียนแปลง 

2.4.3.2 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) ซึ่งเป็นระบบท่ีเป็นทางการ
ขององค์กรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบ งานและอ านาจเพื่อควบคุมให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันและใช้ทรัพยากรในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์,  2551)  
ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต (2552) อธิบายถึงความส าคัญของโครงสร้างองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การท างานของคนในองค์กรเนื่องจากการท างานกับบุคคลหลากหลายในองค์กรจึงต้องมีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ี การส่ือสารแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความขัดแย้งและความซับซ้อนในการระบบการ
ท างาน และเป็นตัวกลางในการส่ือสารระหว่างพนักงานในองค์กร และระดับผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้
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ยังน าไปสู่การหล่อหลอมค่านิยม ก าหนดพฤติกรรม และความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ดังนั้น 
โครงสร้างองค์กรจึงมีความส าคัญอย่างชัดเจนต่อการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง
กระบวนการท างานท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 

1)  โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน  สุพานี สฤษฎ์วานิช 
(2552)  ได้แก่ 

(1)  การแบ่งงานตามความถนัด (Work Specialization) ซึ่งจะท าให้ได้ผล
ผลิตหรือประสิทธิผลสูง เพราะมีความเช่ียวชาญในงานและลดเวลาในการฝึกอบรมหรือเรียนรู้ ในทาง
กลับกันการท างานแม้เป็นความถนัดแต่ท าซ้ า ๆท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ความผูกพันละความพอใจ
ในงานลดลง  

(2)  การจัดแผนก (Departmentation) การจัดแบ่งหมวดหมู่ย่อยของ
งานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 

(3)  สายบัง คับบัญชา (Chain of Command) แสดงถึงบทบาทของ
บุคลากรในองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อส่ือสารและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ทว่าสายบังคับบัญชายาวและซับซ้อนจะท าให้เกิดความล่าช้าในการส่ือสาร
และตัดสินใจ หรืออาจมีการบิดเบือน ตกหล่นของข้อมูล 

(4)  ขนาดของการควบคุม (Span of Control) หมายถึง จ านวนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชามากจะเกิดโครงสร้างองค์กรแบบสูง (Tall Structure) 
หรือโครงสร้างแบบแนวตั้งแนวต้ัง (Vertical Structure) แต่ถ้าจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาลดลงจะท าให้
โครงสร้างองค์กรเป็นแบบแบน (Flat structure) หรือโครงสร้างแบบแนวนอน (Horizontal 
Structure) ซึ่งมีผลต่อการส่ือสารท่ีรวดเร็วกว่า ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

(5)  การ ร วมอ าน าจและการกระจายอ าน าจ  ( Centralize and 
Decentralize) การรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารสูงสุดจะท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมท้ังหมดของ
องค์กรได้ดีและสามารถควบคุมได้อย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามควรมีการกระจายอ านาจอย่าง
เหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการเพื่อเป็นการให้อ านาจ (Empowerment) 
การตัดสินใจแก่ผู้ท่ีดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ท าให้สามารถตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  

(6)  การประสานกิจกรรม (Integration) หมายถึง การประสานงานกัน
เพื่อให้งานด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมขององค์กร ปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่
นิยมใช้กลไกในการประสานงานในรูปแบบของทีมงาน (Teams) โดยจัดต้ังทีมในส่วนงานต่าง ๆ
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ท างานร่วมกันแบบทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Teams) เพื่อให้การท างานแต่ละฝ่ายสอดรับ
กันได้อย่างดี 

(7)  ความเป็นทางการ (Formalization) เป็นแนวคิดเพื่อความคุม
พฤติกรรมของบุคคลหมู่มากให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร เพื่อให้การท างานมีระบบ
ระเบียบ มีความชัดเจน และเป็นแนวปฏิบัติท่ีบุคคลในองค์กรเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตามความเป็น
ทางการสูงมากเกินไปอาจท าให้งานไม่คล่องตัว ผู้ปฏิบั ติงานเกิดความเบื่อหน่ายในระบบ 
ความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขันลดลง องค์กรจึงควรมีความยืดหยุ่นของระบบการท างาน
ตามความเหมาะสม 

2)  Robbins (1990) อธิบายการแบ่งประเภทของโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 

(1)  โครงสร้างตามแนวดิ่ง (Vertical Structure)  ลักษณะการท างานตาม
หน้าท่ีท่ีมีความร่วมมือระหว่างแผนกน้อยมาก อ านาจการตัดสินใจอยู่ท่ีผู้บังคับบัญชาระดับเหนือกว่า 
ประสิทธิภาพการท างานขึ้นอยู่กับความเ ช่ียวชาญของผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วย แต่เมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างแนวต้ังจะเกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
รวมถึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปล่ียนแปลง เป็นโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับก าลังคนท่ีมีการ
จัดหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะด้าน (Specialist) และเช่ือว่าประสิทธิภาพการท างานเกิดขึ้น
เนื่องจากคนในองค์กรต่างท าหน้าท่ีของตนเองไม่ท าหน้าท่ีหลายหน้าท่ีในเวลาเดียวกัน และเน้นการ
หมุนเวียนงานเพื่อให้เกิดทักษะใหม่ มีการใช้กลยุทธ์ในการทดลองเปล่ียนหน้าท่ี (ประเวศน์ มหารัตน์
สกุล,  2554) เช่น โครงสร้างองค์กรแบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและเป็นขั้นตอน ขาดความยืดหยุ่นและการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการคิด
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ในการท างาน ขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ประสบการณ์ร่วมกันในองค์กร 
แต่อย่างไรก็ตามลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบนี้เหมาะกับองค์กรใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนและจ านวน
พนักงานมาก  

(2)  โครงสร้างตามแนวราบ (Horizontal Structure) พิจารณาหน่วย
ย่อยขององค์กรในระนาบเดียวกัน เป็นโครงสร้างองค์กรท่ีมีสายการบังคับบัญชาส้ัน ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความใกล้ชิด ลักษณะแสดงให้เห็นถึงการส่ือสาร 
ร่วมมือระหว่างแผนก ท าให้การท างานราบรื่นมากขึ้น พนักงานจะมีความรู้สึกถึงการรับผิดชอบต่องาน 
แต่โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งมีน้อย ซึ่งจะถูกทดแทนด้วยโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆและการฝึกฝนอบรมเพื่อการพัฒนางานในขอบข่ายท่ีกว้างขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง 
(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล,  2554) 
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    (2.1)  โครงสร้างองค์กรแบบง่าย (Sample) ส าหรับองค์กรขนาด
เล็ก จ านวนพนักงานไม่มาก มักไม่ค่อยมีการแบ่งงานกันท าหรือก าหนดความชัดเจนในงาน และมี
ความยืดหยุ่นในการท างานสูง 

 (2.2) โครงสร้างองค์กรแบบจ าแนกตามความเฉพาะ  
 (2.2.1)  โครงสร้างองค์กรแบบจ าแนกเจาะจงตามหน้าท่ี 
(Functional Structure) แบ่งสายการบังคับบัญชาตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท าให้แต่ละฝ่ายมี
ความเช่ียวชาญงานเฉพาะด้าน การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคคลท่ีมีความถนัดประเภท
เดียวกันได้ท างานร่วมกันท าให้งานมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น แต่โครงสร้างลักษณะนี้อาจท าให้แต่
ละฝ่ายมีความสนใจเฉพาะงานตนเองและมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายน้อย ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือเข้าใจไม่ตรงกัน 
 (2.2.2) โครงสร้างองค์กรจ าแนกความเฉพาะเจาะจงเชิง
สังคม (Social Specialization) ส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ซึ่งไม่
สามารถท างานแทนกันได้ การเพิ่มความเฉพาะท าให้องค์กรมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 

 (2.3)  โครงสร้างองค์กรแบบจ าแนกเป็นหน่วยงาน (Divisional 
Structure) โดยอาจแบ่งไปตามเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  เช่น การบริการส่วนหน้า การ
แบ่งกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าองค์กรเอกชนโครงสร้างลักษณะนี้ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถดูแลและ
เข้าถึงลูกค้าได้สะดวก สามารถเรียนรู้และท างานได้กว้างขึ้น เช่น การท าการตลาดกับกลุ่มลูกค้า การ
ให้บริการลูกค้า การควบคุมต้นทุนโครงการ เป็นต้น 

(2.4)  โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ (Matrix Structure) เป็น
โครงสร้างท่ีสามารถท างานประสานกันระหว่างฝ่ายงานหลักขององค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่าย
การเงิน ร่วมกับฝ่ายงานตามแผนงานพิเศษ เพื่อท าโครงการต่าง ๆควบคู่กันไป ลักษณะโครงสร้างแบบ
เมทริกซ์ท าให้มีการประสานงานระหว่างทีม มีการเรียนรู้งาน สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจในการท างาน โครงสร้างแบบ
นี้พบในกิจการขนาดใหญ่ท่ีมีงานซับซ้อน โดยเกิดข้ึนเนื่องจากต้องการประสานความสนใจในงานสอง
ด้านพร้อม ๆ กันต้องการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแผนกงานต่าง ๆ ไปตามโครงการต่าง ๆ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีข้อมูลท่ีต้องติดตาม วิเคราะห์ และน ามาใช้ประโยชน์ได้มาก จึง
ต้องการการท างานร่วมกันในหลาย ๆ ฝ่ายในการบริหารงานแบบนี้ให้ส าเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องสร้าง
ระบบต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการท างานเช่น รางวัลในการเล่ือนขั้นต าแหน่ง สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ของความไว้วางใจกัน มีส่วนร่วมกัน สร้างพฤติกรรมการท างาน เช่นการรายงานผู้บังคับบัญชาท้ัง
แนวตั้งและแนวนอน 
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ภาพท่ี 2.12  โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 
ข้อดีของโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ สามารถลดอุปสรรคการสนใจเฉพาะหน้าท่ีงานโดยเพิ่มความ
สนใจส่วนรวมทั้งโครงการ  สมาชิกจะมีการส่ือสารและเรียนรู้งานระหว่างกัน ทรัพยากรได้ถูกใช้อย่าง
คุ้มค่า และพนักงานมีโอกาสก้าวหน้าสูงขึ้นเนื่องจากสามารถเติบโตได้ท้ังสองสายงาน ในขณะเดียวกัน
ข้อจ ากัดของโครงสร้างแบบเมทริกซ์อาจน าไปสู่ความสับสนและความยุ่งยากในการรับค าส่ังจาก
ผู้บังคับบัญชาเนื่องจากมีมากกว่า 1 คนผู้บังคับบัญชาอาจแย่งอ านาจในการจัดการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น และพนักงานมีความคับข้องใจในความก ากวมของบทบาทหรือความขัดแย้งบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน  
 

ตารางท่ี 2.17  เปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่งกับแนวราบ 

องค์ประกอบโครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กรแบบแนวด่ิง โครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ 

การแบ่งงานตามความถนัด  มาก น้อย 
การจัดแผนก  น้อย มาก 
สายบังคับบัญชา  ยาว สั้น 
การรวมอ านาจและการกระจาย
อ านาจ   

รวมอ านาจ กระจายอ านาจ 

การประสานกิจกรรม  น้อย มาก 
ความเป็นทางการ   สูง ต่ า 

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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3)  การจัดต้ังโครงสร้างองค์กรต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ขององค์กร จากองค์ประกอบของโครงสร้างองค์กร ท าให้สามารถออกแบบโครงสร้างองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ได้ ดังนี้  T.Burns และ Stalker (1950 อ้างในประเวศน์ มหารัตน์สกุล,  
2554)  อธิบายถึงการบริหารองค์กร โดยใช้หลักการมององค์กรระหว่างองค์กรแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ซึ่งปัจจัยมาจากลักษณะของกิจการท่ีแตกต่างกัน เทคโนโลยีท่ีใช้มีความทันสมัยหรือล้าสมัย สภาวะ
ตลาด และความรู้ความสามารถรวมทั้งทัศนคติของพนักงาน ดังนี้  

(1)  การบริหารจัดการแบบเครื่องจักร ( Mechanistic System) เป็นการ
บริหารจัดการท่ีมีความชัดเจนในทุกระดับ โดยการก าหนดขอบข่ายการท างานและกระบวนการ
ท างานท่ีชัดเจน มีแบบแผน กฎระเบียบ มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีพนักงานสามารถปฏิบัติตามได้ โดย
ส่วนใหญ่เป็นงานในระดับปฏิบัติการมากว่าระดับนโยบาย ยึดถือมาตรการการปฏิบัติงานและการ
บริหารคุณภาพ โดยฝึกให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นประจ า พนักงานมีความจงรักภักดี ต่อ
องค์กรเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา เหมาะกับงานท่ีมีความยืดหยุ่นน้อย การส่ือสารแบบบนลงล่าง (Top-
down communication)  

(2)  การบริหารจัดการแบบมีชีวิต ( Organic System ) เป็นโครงสร้างท่ี
ให้ความสัมพันธ์กับบุคลากรในการท างานมากกว่าองค์กร มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆได้ทัน ลักษณะการส่ือสารเป็นแบบแนวนอน โครงสร้างนี้เหมาะกับงานท่ีต้องอาศัย
ความเช่ียวชาญเฉพาะ และเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบด้วย
ตนเอง อีกท้ังให้ความส าคัญกับการแลกเปล่ียนข่าวสารและให้ค าแนะน า (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 
2546 อ้างใน วิเชียร  วิทยอุดม,  2554) 
  
ตารางท่ี 2.18  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการบริการองค์กรแบบเครื่องจักรและแบบมีชีวิต 

องค์ประกอบโครงสร้างองค์กร องค์กรแบบเคร่ืองจักร องค์กรแบบมีชีวิต 
การแบ่งงานตามความถนัด มาก น้อย 
สายบังคับบัญชา ยาว ส้ัน 
ขนาดของการควบคมุ สูง โครงสร้างแบบแนวดิ่ง ต่ า โครงสร้างแบบแนวราบ 
การรวมและกระจายอ านาจ รวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารมาก กระจายอ านาจสู่ระดับต่าง ๆ 
การประสานกิจกรรม น้อย เน้นความช านาญเฉพาะ

ด้าน ทีมงานผู้มีส่วนร่วมน้อย 
มาก เน้นแบ่งงานกันท า 
ทีมงานผู้มีส่วนร่วมมาก 

ความเป็นทางการ มาก ยืดหยุ่นน้อย น้อย ยืดหยุ่นมาก 
 

ท่ีมา: ประยุกต์จาก วิเชียร วิทยอุดม,  2554 
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ปัจจัยอื่น ๆท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์กร ได้แก่ ภารกิจ กลยุทธ์
องค์กร ขนาดขององค์กร สภาพแวดล้อมภายนอก และเทคโนโลยี  
 
ตารางท่ี 2.19  เปรียบเทียบขนาดขององค์กร…………….. 

องค์ประกอบด้านโครงสร้าง องค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ 
ความชัดเจนในงาน ต่ า สูง 
การแบ่งงาน ต่ า สูง 
การเป็นมาตรฐานในการท างาน ต่ า สูง 
การรวมอ านาจ สูง ต่ า 
จ านวนพนักงาน staff น้อย มาก 
ระดับชั้นการบริหาร น้อย มาก 
กฎระเบียบต่าง ๆ น้อย มาก 

 
ท่ีมา: ประยุกต์จาก วิเชียร วิทยอุดม,  2554 
 

ธีรศักด์ิ กัญจนพงศ์ (2554) สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก 
สามารถคาดคะเนได้ พบได้น้อยลงเรื่อย ๆ และพบว่ามักจะค่อนข้างรวมอ านาจ มีการแบ่งงานมาก
และก าหนดความชัดเจนในหน้าท่ีงานสูง มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและติดต่อส่ือสารท่ีชัดเจน 
สภาพแวดล้อมท่ีมีความไม่แน่นอนสูง มีการเปล่ียนแปลงผันผวนสูง อันเนื่องมาจากภาวการณ์แข่งขัน
สูง  ดังนั้นโครงสร้างมักจะแบนราบ มีการกระจายอ านาจมาก ความชัดเจนในหน้าท่ีการงานและการ
แบ่งงานน้อย การติดต่อส่ือสานต้องใช้ท้ังแนวนอนและแนวต้ังเพื่อให้เกิดความท่ัวถึง นอกจากนี้ใน
แนวคิดสมัยใหม่ เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้เกิดผลกระทบด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อกระบวนการในการบริหารงานละองค์กร  เช่น มีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ Internet ซึ่งท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็ว ท าให้ลักษณะงานเปล่ียนแปลงไป 
เป็นต้น ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ขององค์กรกับองค์กรอื่น ๆ และลูกค้าภายนอก โดยองค์กร
สามารถจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) มาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น 
องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น สามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว 
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4)  แนวคิดการจัดการโครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ได้แก่  
(1) รูปแบบองค์กรแบบไร้กรอบจ ากัด (Boundary less Organization) 

การลดอุปสรรคหรือลดความเป็นทางการในการท างานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดการประสานงาน 
การเรียนรู้ใหม่ การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และมีความยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้น (สุพานี 
สุกฤษฎ์วินิช,  2551) โดยองค์กรแบบนี้จะต้องมี การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของความสามารถของคนในองค์กร มีการเคล่ือนย้ายอ านาจไปสู่คนท่ีตัดสินใจท่ีเหมาะสม  มี
การก าหนดการให้รางวัลเพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร เช่น การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล
ภายในทีมหรือภายในองค์กร การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถจากการท างานท่ีท้าทายแปลกใหม่ 
การให้รางวัลเพื่อจูงใจและเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ การเคล่ือนย้ายอ า นาจเพื่อให้
ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น เช่น การอยู่ใกล้ลูกค้าเพื่อสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น การลดอุปสรรคในการประสานงานส่ือสารด้วยเทคโนโลยี   

 
ตารางท่ี 2.20  เปรียบเทียบสภาวะขององค์กร 

สภาวะเดิม สภาวะใหม่ 
เน้นขนาดใหญ่ขององค์กร เน้นรวดเร็วในการท างาน 

ต้องการความชัดเจน ต้องการความยืดหยุ่น 

เน้นความช านาญเฉพาะด้าน เน้นความสามารถในการประสานงาน 
เน้นการควบคุม เน้นการสร้างนวัตกรรม 

 
ท่ีมา: ประยุกต์จาก  วิเชียร วิทยอุดม,  2554 
 

(2) องค์กรแบบเครือข่าย(Network Organization) หรือเรียกว่า องค์กร
เสมือนจริง (Virtual Organization)  โครงสร้างองค์กรท่ีมีเพียงกิจกรรมหลักขององค์กรและมีการ
ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก(Outsource) เข้ามาร่วมงาน เช่น เป็นส่ือการในการติดต่อประสานงานกับ
เจ้าของงานและผู้รับเหมามีระบบการท างานท่ีเ ช่ือมโยงกับองค์กรอื่น ๆเน้นการท างานผ่านส่ือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นองค์กรท่ีมีลักษณะแบบช่ัวคราวที่เกิดข้ึนเฉพาะกิจ โดยจะเช่ือมโยงกับองค์กรอื่น 
ๆ เป็นการสร้างพันธมิตรกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อท ากิจกรรมเฉพาะกิจตามโอกาสท่ีมี โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการเช่ือมความสัมพันธ์ คุณลักษณะท่ีส าคัญคือ  มีเทคโนโลยีมีความยอดเยี่ยม ตาม
โอกาส มีความไว้วางใจ ไม่เน้นอาณาเขตหรือพรมแดน 
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(3) องค์กรแบบทีมงาน (The Team-based Structure) โครงสร้างแบบนี้
จะเน้นการจัดต้ังทีมงาน ประกอบไปด้วยบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรคกีดกั้นระหว่างแผนก
งานจะได้ร่วมมือและช่วยกันท างานและสามารถเรียนรู้งานของกันและกัน ท าให้มีทักษะหลายด้าน
และสามารถทดแทนกันได้ และเป็นการกระจายการตัดสินใจลงไปในระดับล่างให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ตามแนวนอนหรือแก้ปัญหาขององค์กร  

2.4.3.3  ลักษณะงานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา 
ระบบการท างานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ การเพิ่มอ านาจและ

ความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ มีอิสระในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือร่วมมือระหว่างกัน กระจายความรับผิดชอบภายในทีม (Bennett 
and O'Brien,  1994; M. Marquardt and Reynolds,  1994) การท างานเป็นทีมและแบบเครือข่าย 
(Teamwork Networking) เป็นส่ิงท่ีองค์กรตระหนักถึงความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและ
เครือข่าย (Marquardt  and Reynolds,  1994)  การเรียนรู้ของ คือการรวบรวม องค์ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล ผ่านการถ่ายทอด เรียนรู้ภายในทีม เพื่อให้เกิดผลรวมขององค์ความรู้ท่ี
จะสามารถส่งเสริมพัฒนาให้การท างานเป็นทีมก้าวไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามส าหรับ
การพัฒนาทีมยังมีความแตกต่างระหว่าง การเรียนรู้ของทีมและ การสร้างทีม โดยเป็นการเน้นการเพิ่ม
ทักษะของสมาชิกในทีม เป็นการปรับทิศทางของการท างานในทีมให้ไปในแนวเดียวกัน เพื่อความเป็น
เอกภาพ ท าให้การท างานมีความต่อเนื่องอย่างลงตัว (Senge,  1990)  การเพิ่มอ านาจและความ
รับผิดชอบในงาน (Empowerment) การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือร่วมมือระหว่างกัน กระจายความรับผิดชอบภายในทีม (Marquardt  and 
Reynolds,  1994 and Bennett and Brien,  1994 )  การสนับสนุนภาวะผู้น าท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ (Robbins and Coulter,  2005) 

การสนับสนุนภาวะผู้น าท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ (Robbins and Coulter,  2005) การท างานเป็นทีมและแบบเครือข่าย (Teamwork 
Networking) เป็น ส่ิง ท่ีองค์กรตระหนักถึงความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและเครือข่าย 
(Marquardt  and Reynolds,  1994)  การเรียนรู้ของทีม คือการรวบรวม องค์ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล ผ่านการถ่ายทอด เรียนรู้ภายในทีม เพื่อให้เกิดผลรวมขององค์ความรู้ท่ี
จะสามารถส่งเสริมพัฒนาให้การท างานเป็นทีมก้าวไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามส าหรับ
การพัฒนาทีมยังมีความแตกต่างระหว่าง การเรียนรู้ของทีมและ การสร้างทีม โดยเป็นการเน้นการเพิ่ม
ทักษะของสมาชิกในทีม เป็นการปรับทิศทางของการท างานในทีมให้ไปในแนวเดียวกัน เพื่อความเป็น
เอกภาพ ท าให้การท างานมีความต่อเนื่องอย่างลงตัว (Senge,  1990)    
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2.4.3.4  การสนับสนุนจากองค์กร 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ

พัฒนาสมรรถนะ  การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาคุณลักษณะของตนเองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ท้ังต่อบุคคลและการท างาน Micheal J’ Marquard (2011) โดยเป็นการเรียนรู้บนพื้นฐาน
คุณลักษณะ (Competency-Based Learning: CBL) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาบุคคลในระยะยาวเพื่อให้
บุคคลเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองน าไปสู่พฤติกรรมท่ีจะท าให้ผลการท างานออกมาตามท่ีองค์กร
คาดหวัง  โดย Marquardt (1996) กล่าวว่า รูปแบบของการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นส าคัญและมีคุณค่าต่อ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ แม้ว่าการเรียนรู้แต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็มักจะมีความคาบ
เกี่ยวกัน ซึ่งช่วยท าให้รูปแบบของการเรียนรู้ท่ีหลากหลายนั้นสมบูรณ์ขึ้น 

จากการศึกษาพบว่าได้มีนักทฤษฎี นักการศึกษาหลายท่าน ได้ก าหนดรูปแบบของการ
เรียนรู้ไว้หลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว (Adaptive Learning) การเรียนรู้จากการ
คาดการณ์ (Anticipatory Learning) การเรียนรู้เพื่อจะเรียนรู้ (Deutero Learning) การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) การเรียนรู้วิธีเรียนรู้  
(Learn How to Learn) การเรียนรู้แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การเรียนรู้ท่ีมี
การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันในเชิงของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) และการ
เรียนรู้ท่ีอยู่ในเชิงศาสตร์การปฏิบัติ (Action Science) (Marquardt,  1996; ปวีณ พิมพ์สุวรรณและ
คณะ,  2547)  โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกรูปแบบการเรียนรู้ตามการศึกษาของ กิตติยา อินท
กาญจน์ (2553) ซึ่งได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้จากการน าตนเอง 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เหตุผลเพื่อตอบสนองลักษณะการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นวัยท างาน คือผู้ใหญ่มีความต้องการเป็นผู้น าตนเองในการเรียนรู้มากกว่าท่ีจะต้อง
คอยรับการพัฒนาหรือบังคับให้เรียนรู้ ต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยดึงประสบการณ์ท่ีเคยมีมา
ประกอบการเรียนรู้ และใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริบท
การศึกษานี้ 

2.4.3.5  การสร้างแรงจูงใจหรือการรับรู้ท่ีกระตุ้นให้บุคคลสนใจเรียนรู้และพัฒนา 
1)  แนวคิดการพัฒนาตนเอง (Self Development)  Ulschak (1983) 

ความหมายของ ความต้องการในการพัฒนาว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับตัดสินอย่างมีเหตุผลใน
การค้นหา ปัญหาและสภาพการณ์เกี่ยวกับบุคคลท่ีต้องการแก้ไขด้วยการพัฒนา 

พิมพ์ผกา สุริยงค์ (2542) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองในเป็นการเปล่ียนแปลง
ตนเองให้ดีขึ้น ส าหรับการท างานบุคคลพัฒนาตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างาน โดย
วิเคราะห์และประเมินความต้องการในการพัฒนา  
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สมใจ ลักษณะ (2543) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง การ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไข สร้างสรรค์ เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนน าไปสู่ความดี งาม ความเจริญใน
ตนเอง โดยมีความมุ่งหมายสูงสุด คือ การมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความส าเร็จใน การปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 
และมีความสุข 

การพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาคุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย ทัศนคติ ความรู้
ความเข้าใจความคิด และทักษะความเช่ียวชาญให้เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อให้ตน เองเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาบุคคล แตกต่างจากการพัฒนา
องค์กร โดยริเริ่ม กระท า และรับผิดชอบด้วยตนเอง 

ในทางจิตวิทยา การพัฒนาตนเองสะท้อนถึงการรู้คุณค่าของตนเอง เข้าใจ
ตนเอง เป็นการวางแผนชีวิตเพื่อไปสู่ความส าเร็จของแต่ละบุคคล  จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนา
ตนเอง หมายถึง การตระหนักรู้ถึงส่ิงท่ีตนเองเห็นว่าจ าเป็น เหมาะสมท่ีจะต้องท าให้ดีขึ้น น าไปสู่การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงด้วยวิธีการต่าง  ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  
ความสามารถมากขึ้น เห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นและเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตนเองก าหนดไว้ การ
พัฒนาตนเองมีความส าคัญท้ังในมิติของความต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายใน
หน้าท่ีการท างาน 

(1)  ความส าคัญและเป้าหมายของการพัฒนาตนเอง  
ตามหลักความต้องการในทฤษฏีของ Maslow มนุษย์มีความต้องการ

เห็นตนเองก้าวหน้าสู่ความส าเร็จและต้องการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จ การพัฒนา
ตนเองจึงเป็นพื้นฐานท่ีมนุษย์ต้องมีเป็นพื้นฐานก่อนท่ีจะมีการพัฒนาอื่นใด (พิรญาณ์ รัตน์น่วม ,  
2549) จุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันตามความคาดหวัง เพื่อให้การ
พัฒนาตนเองด าเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสมจึงต้องก าหนดเป้าหมายตามท่ีตนเองต้องการหรือ
สอดคล้องกับความจ าเป็น  ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2541) อธิบายถึงเป้าหมายของการพัฒนาตนเอง 6 
ประการ ได้แก่ 1)เป้าหมายด้านการงาน 2) เป้าหมายด้านการเงิน 3) เป้าหมายสุขภาพกาย 4) 
เป้าหมายสุขภาพจิต 5)เป้าหมายครอบครัว และ 6) เป้าหมายสุขภาวะทางปัญญา 

ดังท่ีกล่าวข้างต้นว่า การพัฒนาตนเองเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การ
พัฒนาอื่น ๆ ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็น เห็นคุณค่า
ของการพัฒนา จึงเป็นไปได้ว่าบุคคลท่ีมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองย่อมจะมีความตระกนักใน
การพัฒนาอื่น ๆท่ีส าคัญต่อชีวิตของบุคคลนั้น เช่น การพัฒนาการท างาน เป็นต้น  
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(2)  แนวคิดการพัฒนาตนเองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 John Eliot Kemp and Graham wiliams (อ้างใน พิมพ์พนิต เชาว์

วะณิช (2552)) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาตนเอง เรียกว่า “การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ”กล่าวถึง
การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นต่องานและมีผล
ต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
และความรู้เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ, ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการท าส่ิงท่ีรู้ได้อย่าง
ช านาญ  และเจตคติ (Attitude) หมายถึง การเรียนรู้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานให้
สอดคล้องกับงานท่ีท า เพื่อท่ีจะท างานได้บรรลุเป้าหมาย สอคคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้นจะเกิดผลสูงสุดก็ต่อเมื่อเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคล (Werner and DeSimone,  2011)  

การพัฒนาตนเองมีตัวของบุคคลนั้นเองเป็นปัจจัยส าคัญ อย่างไรก็ตามจาก
การการศึกษาพบว่ายังมีองค์ประกอบอื่น ๆท่ีมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคคล สุนิษา กลึง
พงษ์ (2556) และ เดชาวุฒิ พสุธาตระกูล (2557) ได้แก่ 1) การเลือกแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี 
2) การเลือกสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 3) การมีวินัยในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอ’4) การมีแรงจูงใจ ใฝ่รู้ 5) การมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย 6) 
การมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และพัฒนา ทัศนคติท่ีเป็นเหตุเป็นผล 7)การเข้าใจความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่าง ๆด้วยความเข้าใจ และ8) การฝึกฝนตนเองให้คิดอย่าง
เป็นตรรกะและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล 

ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองมีความส าคัญต่อความก้าวหน้าของ
บุคคลและความก้าวหน้าในการท างาน บุคคลท่ีมีความตระหนักถึงการพัฒนาตนเองเป็นคุณสมบัติท่ี
องค์กรต้องการ ซึ่งจะส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ อีกท้ังช่วยให้กิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังนี้เพื่อพัฒนาในบุคลากรในองค์กรมีผล
การปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น องค์กรจ าเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

2)  กระบวนการของแรงจูงใจ 
สืบเนื่องจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนาตน เอง 

กล่าวถึง ปัจจัยท่ีมีส่วนให้บุคคลมีความตระหนักและประสบผลส าเร็จในการท างานและการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวหากได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรจะยิ่งท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การเรียนรู้และพัฒนา ส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะประสบผลส าเร็จ น าไปสู่การมีสมรรถนะในการ
ท างานตามท่ีองค์กรต้องการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแรงจูงใจจึงมีความส าคัญท้ังต่อการท างานและการเรียนรู้  



120 
 

แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความต้ังใจของบุคคลท่ีจะท าบาง ส่ิ ง
บางอย่างและมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นความสามารถในการกระท าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการ
จ าเป็น(Need) ของบุคคล โดยความจ าเป็นต้องการ หมายถึง ส่ิงขาดแคลนทางร่างกายหรือจิตใจซึ่ง
เป็นเหตุท่ีจะน าไปสู่ผลเป็นความพึงพอใจได้ (Robbins,  2005)  กระบวนการจูงใจจึงเป็นการสร้าง
เงื่อนไขแรงจูงใจจึงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อผลลัพธ์เพื่อท่ีเติมเต็มความต้องการ
จ าเป็น  มี (Werner and DeSimone, 2009) ดังนี้  

(1)  ทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ถูกพัฒนามาจากแรง
กระตุ้นการท างานของ Edward Tolman (1932) และ Kurt Lewin (1938) โดย  Victor Vroom 
(1964 อ้างใน Werner and DeSimone (2011)  เสนอว่า พฤติกรรมของบุคคลนอกจากถูกผลักดัน
จากความต้องการแล้ว เขายังพิจารณาถึงวิธีการท่ีตัวเองจะสามารถไปถึงความต้องการดังกล่าว โดย
การประเมินความสามารถของตนเองและน าไปสู่การค้นหาวิธีการ ความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
นั้น หากบุคคลประเมินความสามารถของตนเองสูงหรือมีความพยายามสูงย่อมให้คุณค่ากับผลท่ีจะ
ได้รับมากกว่า คนท่ีประเมินความสามารถตนเองต่ าและมีความพยายามต่ า ผลท่ีได้รับจากการประเมิน
ความสามารถความเป็นไปได้และความพยายามของบุคคล เรียกว่า “ความคาดหวัง” ผลความ
คาดหวังเป็นเป้าหมายหรือความต้องการส่ิงตอบแทน เมื่อได้กระท าส่ิงใด โดยความคาดหวังนั้นจะมีค่า
สูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณค่าหรือมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีจะได้เช่นกัน ดังนั้นเมื่อบุคคลตัดสินใจท าส่ิงใด
ย่อมมีความคาดหวังในส่ิงท่ีจะได้ตอบแทนเสมอ ในการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจความคาดหวังมีส่วน
เป็นองค์ประกอบในการสร้างแรงจูงใจ อธิบายได้ว่า แรงจูงใจเกิดจากความคาดหวัง การรับรู้ของ
บุคคลว่าจะเกิดผลในอนาคตตามท่ีต้องการ คาดหวังว่าส่ิงท่ีท าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดี ทฤษฏีความ
คาดหวังเช่ือว่า การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลขึ้นอยู่กับความคาดหวังซึ่งป็นแรงจูงใจใ ห้
บุคคลกระท าส่ิงต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่า ความคาดหวังในความส าเร็จ ความก้าวหน้าในการท างานเป็น
แจงจูงใจให้บุคคลเกิดความพยายามในการพัฒนาตนเองและพยายามปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามท่ี
ต้องการ 

(2)  ทฤษฏีการต้ังเป้าหมาย ( Goal-Setting Theory) โดย Edwin A. 
Locke (1968 อ้างใน Werner and DeSimone (2011) อธิบายถึงการก าหนดเป้าหมายในการ
ท างานว่าเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นการท างาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จของงานได้ และมีอิทธิพลต่อ
จุดมุ่งหมายหรือความต้ังใจส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
ท าให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม ว่าจะยินยอมท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือปฏิเสธการท างาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย   

วิเชียร วิทยอุดม (2547) กล่าวถึงเกณฑ์ในการตั้งเป้าหมาย ประกอบด้วย 
4 ประการ ได้แก่ 1) การต้ังเป้าหมายท่ียาก (Difficult Goals) เป้าหมายท่ียากหรือมีความท้าทายสูง
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จะน าไปสู่ผลผลลัพธ์ที่สูงกว่าเป้าหมายท่ีง่าย ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย
มากขึ้น แต่ในทางกลับกันหากเป้าหมายมีความยากและซับซ้อนเกินไปสามารถน าไปสู่การล้มเลิก
ความพยามก็ได้  2) การต้ังเป้าหมายเฉพาะ (Specific Goals) เป็นการช้ีชัดถึงส่ิงท่ีต้องการบรรลุผล 
ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการ ความพยายามในทิศทางท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้สูงกว่าการ
ต้ังเป้าหมายแบบกว้าง ๆคลุมเครือ 3) ข้อมูลป้อนกลับของงาน (Task Feedback) เป็นการรับรู้ เข้าใจ
ระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติ หรือต าแหน่งของผู้ปฏิบัติท่ีห่างไกลหรือใกล้กับเป้าหมายเพียงใด ซึ่ง
มีผลต่อความพยายามให้บรรลุถึงเป้าหมาย สามารถน ามาใช้สร้างแรงจูงใจได้ในมิติของการให้ก าลังใจ
และค าแนะน า และ 4) เป้าหมายน าไปสู่ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น (Goal lead to highter performance) โดย
มีเงื่อนไขว่าผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกต้องการอยากท าให้ส าเร็จ พยายามอย่างมุ่งมั่น 

นอกจากนี้ Robbins and Coulter (2003) ยังกล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการก าหนดเป้าหมายว่า 1) เป้าหมายต้องได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติ (Goal commitment) 
และมีการส่ือสารให้เข้าใจตรงกันเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 2) ความเช่ือมั่นใน
ผู้ปฏิบัติงาน (Adequate self-efficacy) หมายถึงความเช่ือมั่นในความสามารถของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง 
ซึ่งผู้น าต้องสร้างความเช่ือมั่นเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความมั่นใจในตนเองและ 3)  วั ฒนธรรม 
(Culture) หมายรวมถึง วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมองค์กร ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้
แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ  

ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal-Setting Theory) โดย Edwin 
Locke (1968) เกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย  เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีบุคคลต้ังใจให้บรรลุในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ในอนาคต การช่วยส่งเสริม
การกระท าโดยมุ่งความใส่ใจของบุคคลไปยังเป้าหมายท่ีต้องการ  มีความเพียรพยายามและหาวิธีการ
ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย  โดยการก าหนดเป้าหมายผลการกระท าท่ีเฉพาะเจาะจงและท้าทาย  สามารถจูง
ใจและเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมในทางท่ีมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  การก าหนดเป้าหมายเพื่อจูงใจ
บุคคลให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์นั้น ควรเป็นเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการระบุลักษณะของการก าหนดเป้าหมายท่ีประสบความส าเร็จ (Latham and 
Pinder,  2005) ได้แก่  ก าหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง เป้าหมายควรเป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถ
, บุคคลควรมีความสามารถและมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย บุคคลควรได้รับข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย  จัดสรรรางวัลส าหรับบุคคลท่ีบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้  ผู้บริหารจ าเป็นต้องสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และการ
ก าหนดเป้าหมายจะมีประสิทธิผลมากท่ีสุดถ้าพนักงานยอมรับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ทฤษฎีการ
ก าหนดเป้าหมายมีลักษณะท่ีส าคัญคือ  ความผูกพันกับเป้าหมายของบุคคล ( Individual Goal 
Commitment)  ซึ่งหมายถึง  ความเข้มข้นในการท่ีจะมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมาย  ความผูกพันกับ
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เป้าหมายได้รับอิทธิพลจากปัจจัย  3  ประเภท  ได้แก่  ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยปฏิสัมพันธ์และปัจจัย
ภายใน 1) ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันกับเป้าหมาย  ได้แก่  
ผู้มีอ านาจ  อิทธิพลของเพื่อนและรางวัลภายนอก 2) ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ (Interactive Factors) เป็นส่ิง
ท่ีมีอิทธิพลต่อพันธะของบุคคลท่ีจะให้บรรลุเป้าหมาย  ได้แก่  การแข่งขันและโอกาสการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย 3) ปัจจัยการรู้คิดภายใน (Internal Cognitive Factors) เป็นส่ิงท่ีเอื้อต่อความ
ผูกพันกับเป้าหมาย  ได้แก่  รางวัลภายในจิตใจของตนเองและความคาดหวังความส าเร็จ 

กล่าวโดยสรุป การวางเป้าหมายจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีบุคคล หรือ
องค์กรจะท าให้บรรลุผลส าเร็จ โดยการวางเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้เกิดความต้ังใจพยาม
ยามและด าเนินไปในทิศทางท่ีจะบรรลุผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังนี้การจะบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จนั้นผู้
ปฏิบัติต้องเห็นคุณค่าและยอมรับเป้าหมาย มีการรับรู้อย่างเข้าใจถึงความเป็นไปได้ ดังนั้น ในมิติของ
การท างานในองค์กรการต้ังเป้าหมายท้ังระดับบุคคลและองค์กรจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ 

(3) ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) โดย 
Albert Bandura (1977 อ้างใน Werner and DeSimone (2011) อธิบายถึงการเป ล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) เป็นพฤติกรรม
เลียนแบบ ซึ่งมีระดับข้ันตอนการเรียนรู้ ดังนี้ 

ระดับ 1 การให้ความสนใจ (Attention Phase)  คนเราจะได้รับ
อิทธิพลจากต้นแบบท่ีน่าสนใจ พบเห็นได้บ่อย เป็นสภาพแวดล้อม มีความส าคัญหรือมีความคล้ายกับ
ตัวเอง  

ระดับ 2 การจดจ า (Retention Phase) จดจ าการกระท าของต้นแบบ
ท่ีตนเองสนใจได้หลังจากพบเจอ 

ระดับ3 การปฏิบัติ ( Reproduction Phase) เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
การกระท าของต้นแบบ ซึ่งท าให้บุคคลรับรู้ตนเองว่าสามารถท าแบบต้นแบบได้ 

ระดับ 4 การจูงใจ (Motivation Phase) บุคคลได้รับแรงจูงใจให้แสดง
พฤติกรรมของต้นแบบหากพฤติกรรมนั้นเป็นท่ียอมรับ และจะแสดงออกเพิ่มขึ้นบ่อยครั้งขึ้น  

ผลจากการแสดงพฤติกรรมท่ีเลียนแบบ หากได้รับผลในด้านบวกก็จะ
เกิดการจูงใจให้ท าต่อไป แต่หากเกิดผลในด้านลบก็จะหยุดหรือแสดงพฤติกรรมนั้นน้อยลง พฤติกรรม
ของบุคคลสามรถเปล่ียนแปลงได้จากการเรียนรู้  ซึ่งช้ีให้เห็นถึงปัจจัย 3 ประการในการเรียนรู้ ได้แก่ 
1) การเรียนรู้โดยต้นแบบ (Vicarioud Learning) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมของอีกคน
ท่ีเป็นต้นแบบโดยพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นได้รับการยอมรับในทางบวกหรือลบ 2) การควบคุมตนเอง 
(Self-Control) เมื่อพฤติกรรมใหม่ท่ีเรียนรู้เกิดขึ้น บุคคลจะปรับตัวควบคุมตนเองให้แสดงออก
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พฤติกรรมในทิศทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายหรือตามท่ีต้องการและ3) การสร้างประสิทธิภาพของ
พฤติกรรมด้วยตนเอง (Self-Efficay) บุคคลจะการรับรู้ความสามารถของตนเองจากการกระท าท่ีได้ผล
เป็นบวกหรือลบ ท าให้มีความเช่ือ มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง หากบุคคลมีความเช่ือมั่น
ในความสามารถของตนเองสูงจะพัฒนาตนเองต่อไป ในทางกลับกันหากบุคคลมีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเองต่ าก็มีแนวโน้มจะล้มเลิกพฤติกรรม   

ต่อมา Bandura (1986) ได้พัฒนาทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social 
Cognitive Theoty) โดยกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัยทีส่งผลกระทบซึ่งกันและ
กัน ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในของบุคคล (Personal Factors) ได้แก่ ความคิดและความรู้สึก 2) 
พฤติกรรม (Behavior) และ3) สภาพแวดล้อม (Environment) ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเรียนรู้และ
การตอบสนองต่อส่ิงเร้า กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) หมายถึงความมั่นใจว่าจะบรรลุ
เป้าหมายได้ และความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome Expectancy) หมายถึง ความคาดหวังว่าผล
ท่ีได้จากกิจกรรมท่ีท าจะประสบผลส าเร็จ โดยจากทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมได้รับการพัฒนา
ต่อเนื่องจนน าไปสู่ แนวคิดการรับรู้ความสามารถของบุคคล Wood and Bandura (1989) ได้ให้
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นบทบาท
หลักในกระบวนการควบคุมตนเอง ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความส าเร็จ 
และมีความพยายามท่ีจะท าส่ิงต่อไปในขณะเดียวกัน  สิริอร วิชชาวุธ (2554)  อธิบายว่า ปัจจัย
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนบุคคลในความคิด ความเช่ือ ผ่านกระบวนการกระตุ้นต่าง ๆ  
และปัจจัยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม ท้ังพฤติกรรมเป็นผลจากสภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม 

ดังนั้น สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของบุคคลเกิดขึ้นได้จากท้ัง
ปัจจัยส่วนตัวของบุคคลท่ีประเมินพฤติกรรมของตนเองและประเมินสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
การแสดงออกทางพฤติกรรมก็เกิดจากความคิด ทัศนคติของบุคคลท่ีแสดงออกภายใต้การกระตุ้น
ของสภาพแวดล้อม และ สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีผ่านการ
คิดของบุคคล  

(3.1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง Bandura (1986 อ้างใน 
นาฎวดี จ าปาดี (2554) อธิบายการเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self -Efficacy) มาจาก
แหล่งปัจจัยดังนี้ 

ปัจจัยความส า เร็จจากประสบการณ์ ท่ี ผ่านมา (Mastery 
Experience) ความส าเร็จของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในอดีตมีผลท าให้บุคคลประเมินความสามารถของ
ตนเอง หากประสบการณ์ความส าเร็จเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะยิ่งท าให้บุคคลมีความมั่นใจรับรู้ ได้ถึง
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ความสามารถของตนเองสูงขึ้น ซึ่งความส าเร็จจากปนะสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ความสามารถมากท่ีสุด 

ปั จ จั ย สภ า ว ะ ท า ง ก า ย แ ละ อ า ร ม ณ์  ( Physiology and 
emotional satate) ความสมบูรณ์ของร่างกายและอารมณ์มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของบุคคล 
เช่น บุคคลท่ีมีภาวะความเครียดกดดันจะรู้สึกถึงความสามารถลดต่ าลง ในทางกลับกันหากบุคคลมี
ความมั่นใจเช่ือมั่นในตนเองมีส่วนท าให้ความเครียดลดลง 

ปัจจัยการมีประสบการณ์จากการสังเกตต้นแบบ (Modeling) 
ต้นแบบท่ีดีจะส่งผลให้บุคคลเกิดความเช่ือมั่น (Self belief) ผ่านการถ่ายทอดให้บุคคลผู้สังเกตรับรู้ถึง
ความส าเร็จของต้นแบบ นอกจากนี้บุคคลจะเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองได้จากการสังเกต
และเปรียบเทียบผู้อื่นผ่านกระบวนการเปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison process) หากผู้
ถูกเปรียบเทียบท่ีประสบความส าเร็จมีความคล้ายคลึงกับตัวบุคคลเองในลักษณะต่าง ๆจะยิ่งส่งผลให้
บุคคลรับรู้ได้ถึงความสามารถสูงในตนเอง 

ปัจจัยการได้รับการชักจูงทางสังคม (Social Persuasion) การ
ช้ีน า ชักจูงจากผู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือให้บุคคลเห็นถึงความสามารถของตนเอง จะส่งเสริมให้บุคคลรับรู้
ได้ถึงความสามารถของตน ท้ังนี้การรับรู้จะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

เพิ่มเติมจากนี้พฤติกรรมท่ีเป็นผลจากการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง Bandura (1986) อธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเป็นผลจากการรับรู้ความสามารถของบุคคล ดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง พฤติกรรมการเลือก (Choice Behavior) บุคคล
จะพิจารณาความสามารถของตนเองและเลือกท ากิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีตนประเมินแล้วว่ามีความ
เหมาะสมกับความสามารถหรือศักยภาพของตน โดยจะหลีกเล่ียงกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีเกิน
ความสามารถ และพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีตนมีความมั่นใจในศักยภาพ นอกจากนี้
บุคคลท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะพิจารณาความเป็นไปได้และเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับ
กิจกรรมหรือสถานการณ์นั้น 

ประการท่ีสอง การแสดงออกถึงความพยายามมุ่งมั่น (Effort 
Expenditure and Persistence) การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตัวก าหนดระดับของแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้น ส่งผลต่อความพยายามและระยะเวลาท่ีบุคคลจะรักษาความพยายามไว้ บุคคลท่ีมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีความพยายามมุ่งมั่นสูงและยังคงรักษาเวลาในการทุ่มเท เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ยากล าบากเพื่อเอาชนะความท้าทาย ในทางกลับกันบุคคลท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่ าหรือสงสัยในความสามารถของตนเองซึ่งประเมินว่าตนเองมีความสามารถ
ต่ า จะลดละความพยายาม 
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ประการท่ีสาม รูปแบบทางความคิดและการตอบสนองทาง
อารมณ์ (The Pattern and Emotion Reaction) เป็นผลมาจากการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ซึ่งเป็นไปได้ท้ังการเกิดหนุนตนเอง  หากมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง อันเป็นความคิดท่ีช่วย
ให้บุคคลผ่านพ้นความยากล าบากได้ และจะขัดขวางตนเอง หากมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่ า 
อันเป็นความท่ีท าให้บุคคลย่อท้อต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ประการท่ีส่ี  การยอมรับว่าบุคคลเป็นผู้ก าหนดผลของการ
กระท าของตนเอง (Humans as Producer ) บุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะเข้าใจ
เหตุผลท่ีเกิดจากการกระท าหรือความพยายามของตนเองและเลือกเผชิญกับความท้าทายโดยใช้
ความสามารถของตนเอง ส่วนบุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถตนเองต่ าจะหลีกเล่ียงความท้าทายและ
มีความกลัว วิตกกังวลสูง 

การศึกษาวิจัยด้านองค์กรส่วนใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการท างาน ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลท่ีได้รับจากการับรู้ความสามารถใน
ตนเองของพนักงาน เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น 
และการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการรับรู้ความสามารถในตนเองของพนักงาน เช่น การสนับสนุนจาก
องค์กรด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาศึกษาเจาะจงในขอบเขตของการรับรู้ความสามารถใน
อาชีพ (Occupational Self-Efficacy) เพื่อสะท้อนในมิติการท างานขององค์กรมากขึ้น 

(3.2) การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอาชีพ  
สืบเนื่องจากการศึกษาแนวคิดการรับรู้ความสามารถของบุคคล 

ผู้วิจัยจึงศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดการรับรู้ความสามารถในอาชีพ (Occupational Self-Efficacy) 
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแรงจูงใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Schyns and Von Collani (2002)  ได้ให้ความหมายการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านอาชีพไว้ว่า คือความเช่ือของบุคคลในความสามารถ และสมรรถนะของ
ตนเองในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ และมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามภาระหน้าท่ีในงานนั้น 
Rigotti, Schyns, and Mohr (2008) อธิบายการรับรู้ ความสามารถของตน เอง ด้านอา ชีพ 
(Occupatonal Self-efficacy) ไว้ว่าคือความสามารถท่ีบุคคลรู้สึกเกี่ยวข้องกับการบรรลุผลส าเร็จใน
การท างาน เป็นขีดความสามารถท่ีบุคคลรู้สึกเกี่ยวกับความสามารถในการท าภาระหน้าท่ีต่าง ๆท่ี
เกี่ยวข้องกับงานให้บรรลุได้ส าเร็จ (Rigotti et al.,  2008) บุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถในอาชีพสูง 
จะมีเป้าหมายในการท างาน ทุ่มเทในการท างาน มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองให้งานได้ดียิ่งขึ้น มี
ทัศนคติท่ีดีต่องาน ต่อการเรียนรู้และพัฒนา โดยไม่มองว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นคืออุปสรรคแต่กลับมองเป็น
ส่ิงท้าทายท่ีต้องเรียนรู้และจัดการให้ส าเร็จ (Bandura,  1977)  
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ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแนวคิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมาประยุกต์ในการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยพบว่า
บุคคลลท่ีมีการรับรู้ความสามารถในตนเองสูงจะมีแนวโน้มสนใจในการพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทาง
ให้องค์กรมีส่วนในการสร้างปัจจัยท่ีส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
ระดับสูง เพื่อต้องการให้พนักงานมีความกระตือรือร้น พยายามพัฒนาตนเองและให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการพัฒนาขององค์กร 

(4)  ทฤษฏีความเท่าเทียมเสมอค่า (Equity Theory)  Stancy Adam 
(1965 อ้างในWerner and DeSimone (2011) กล่าวถึงการเปรียบเทียบของพนักงานใน 3 ด้าน คือ 
บุคคล (Others) การเปรียบเทียบความเท่าเทียมระหว่างบุคคล, ระบบ (System) การเปรียบเทียบ
นโยบาย การปฏิบัติต่าง ๆขององค์กร  และตนเอง (Self) การเปรียบเทียบอัตรส่วนการท างานและ
ผลงานท่ีปรากฏ โดยท้ัง 3 ด้านเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับความเท่าเทียม หาก
พนักงานมีการรับรู้ว่าเกิดความไม่เท่าเทียมในการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือให้รางวัล จะส่งผลต่อ
การขาดแรงจูงใจในการท างานและการพัฒนาความสามารถ 

Stancy Adam (1965) อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ 
(Comparison Process) ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการลงทุน ( Inputs) ในงานหรือส่ิงท่ีท า กับ
ผลลัพธ์ท่ีได้ (Outcomes) บุคคลจะเปรียบเทียบความเท่าเทียมเสมอค่าในส่ิงท่ีได้ลงทุน ( Inputs) 
หมายถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบของตัวบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับงาน เช่น ความต้ังใจ ความพยายาม การ
ทุ่มเทเวลา การฝึกฝนเรียนรู้ การอบรม และต้นทุนของช่วงโอกาสในชีวิตของเขา กับคุ้มค่าในผลลัพธ์
ส่ิงท่ีเขาได้รับ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ ผลตอบแทนหรือส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากความ
ทุ่มเทลงทุน เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ บทบาทหน้าท่ีในการท างาน ความก้าวหน้ามั่นคง การได้รับ
การยอมรับและช่ือเสียง เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป กระบวนการแรงจูงใจเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆของบุคคล ส าหรับมิติการท างานและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร กระบวนการสร้างแรงจูงใจไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของพนักงานในด้าน
การท างานเท่านั้น ยังมีผลต่อสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจและ ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ของบุคคลเช่นกัน  

(5) ท ฤ ษ ฏี ก า ร เ ส ริ ม แ ร ง จู ง ใ จ โ ด ย ส กิ น เ น อ ร์   ( Skinner’s 
Reinforcement Theory) ซึ่ง Werner and DeSimone (2011) กล่าวถึง การใช้การเสริมแรงเพื่อ
การจูงใจบุคคลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ท าพฤติกรรมซ้ าหรือหยุดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  โดยมอง
การเสริมแรงเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
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ด้านท่ีหนึ่ง การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็น
การให้ผลตอบแทนในส่ิงท่ีบุคคลอยากได้ เช่น เงิน ค ายกย่อง ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน การเพิ่ม
สวัสดิการ การให้วันหยุด เป็นต้น เพื่อจูงใจให้บุคคลเกิดแรงจูงใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมพึงประสงค์
ต่าง ๆ 

ด้านท่ีสอง การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการ
ไม่ให้ผลตอบแทนท่ีบุคคลไม่อยากได้ โดยมีการก าหนดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีต้องไม่กระท าและ
บทลงโทษต่าง ๆ เช่น ไล่ออก ตัดเงินเดือน ตักเตือน โดยท่ีหากบุคคลกระท าแต่พฤติกรรมพึงประสงค์ 
ก็จะไม่ให้ผลตอบแทนทางลบแก่ผู้นั้น 

การเสริมแรงจะน าไปสู่ผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดขึ้นซึ่งมี
อิทธิพลต่อการเกิดขึ้นซ้ าหรือสามารถการก าหนดพฤติกรรมในครั้งต่อไป (อุดม ทุมโฆสิต ,  2552) 
ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation Approaches)  แรงจูงใจ
ภายในให้ความส าคัญถึงคุณสมบัติของงานหรือกิจกรรมของงาน  โดยท่ีคุณลักษณะของงานเองเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความอยากรู้อยากเห็น  สนใจ  อยากเรียนรู้  รับผิดชอบฯลฯ  ลักษณะของงาน
หรือกิจกรรมเป็นเรื่องแปลกใหม่  น่าท้าทาย  น่าสนใจ  ส่ิงเหล่านี้จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ แรงจูงใจภายในจึงเป็นความต้องการของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากการเสาะ
แสวงหาของตนเอง  โดยความต้องการมีความสามารถ  (อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์, and วิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี,  2542)  ยิ่งไปกว่านั้น อารมณ์ (Emotion) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายใน  
โดยความสนใจมีบทบาทโดยตรงท่ีส าคัญต่อพฤติกรรมท่ีถูกจูงใจภายใน  ในขณะท่ีโดยธรรมชาติบุคคล
ด าเนินกิจกรรมท่ีสนใจ  ความสนใจจะเป็นองค์ประกอบหลักของส่ิงท้าทายท่ีเหมาะสม  อารมณ์
เพลิดเพลินและต่ืนเต้นมาพร้อมกับประสบการณ์การมีความสามารถและอิสระเป็นตัวของตัวเองซึ่ง
เป็นรางวัลภายในตนเอง  ดังนั้นในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะควรเป็นการสร้างและ
กระตุ้นแรงจูงใจภายใน (Task Intrinsic Incentives)  เช่น  ความท้าทายในการท างาน  ความ
รับผิดชอบและประสบการณ์แปลกใหม่ จากการศึกษาวิจัยหลายเรื่องต่างยืนยันว่าแรงจูงใจภายใน
ส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ์การท างาน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิผลในการท างาน ความพึง
พอใจในงาน ความผูกพันในงาน และคุณภาพชีวิตการท างาน (Gagné and Deci, 2005; อรพินทร์ ชู
ชม, อัจฉรา สุขารมณ์, และ อังศินันท์ อินทรก าแหง,  2553) 

ในขณะเดียวกัน แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)  เป็น
ความต้องการของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมใดออกมาโดยต้องอาศัยส่ิงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Incentives)  รางวัล  แรงเสริมหรือกฎข้อบังคับมาเป็นเงื่อนไขตัวก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ออกมา  โดยส่ิงจูงใจภายนอกท่ีใช้อาจอาศัยส่ิงจูงใจภายนอกทางบวกเพื่อให้พฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ด ารงอยู่และมีความเข้มข้นในการแสดงพฤติกรรมนั้น  ได้แก่  การให้รางวัลหรือให้ได้รับ
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ผลลัพธ์ในทางบวก  หลังจากได้กระท าพฤติกรรมนั้น  เช่น  การแสดงความช่ืนชมยกย่อง  การให้
รางวัล  ของขวัญหรือเงินเป็นต้น ท าให้พนักงานรู้ สึกว่างานท่ีเขาท ามีคุณค่าได้รับการยอมรับ ช่ืนชม
จากลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา การยอมรับกล่าวถึงการมีตัวตนเป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือ
อาจให้ส่ิงจูงใจภายนอกทางลบ  เช่น  เงื่อนไขข้อบังคับ  กฎระเบียบ  การก าหนดเวลา  เป็นตัวจูงใจ
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการ แรงจูงใจภายนอกเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องรางวัล  แรงเสริม
ทางบวก  แรงเสริมทางลบ  การลงโทษและส่ิงจูงใจภายนอก แต่มีผลการวิจัยหลายเรื่องท่ีพบผลท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจภายในว่าส่ิงจูงใจภายนอกบางประเภทเป็นตัวบั่นทอนแรงจูงใจภายใน
และความคิดสร้างสรรค์ ในขณะท่ีส่ิงจูงใจภายนอกบางอย่างส่งผลทางบวกต่อผลการท างานเช่น
ท างานให้เสร็จทันเวลา สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้พนักงานมี
สมรรถนะ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง องค์กรจึงควรประยุกต์ใช้วิธีการผสมผสานกันของแรงจูง
ภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดพลังร่วมแรงจูงใจ  (Amabile,  1993; Gagné and Deci,  2005) 

สรุปได้ว่าจากท้ัง 5 กลุ่มทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน ข้างต้น 
กล่าวได้ว่า ความต้องการ ทัศนคติ ของมนุษย์เป็นแรงขับท่ีมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม 
รวมถึงคุณลักษณะ การรับรู้ตนเอง และบทบาททางสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นต้องค านึงถึงความเต็มใจหรือปัจจัยจูงใจในการพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 แนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร 

 การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning)  
2.5.1.1 องค์ประกอบการเรียนรู้ขององค์กร  
Watkins and Marsick (1993 อ้างใน Gilley and Maycunich,  2000)  การเรียนรู้

ขององค์กร หมายถึง การเปล่ียนแปลงสมรรถนะขององค์กรส าหรับการท าส่ิงใหม่  ๆ  ความเป็นระบบ
สมรรถนะกล่าวถึงความสามารถขององค์กรเพื่อเปล่ียนแปลงแนวทางการท างานแบบเดิม  เพราะ
สมรรถนะของการเปล่ียนแปลงเกี่ยวข้องกับความสามารถของหน่วยธุรกิจเพื่อสร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่
และการปฏิบัติอย่างส าเร็จท่ามกลางการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 

Marquardt  (1996) การเรียนรู้ขององค์กร หมายถึง วิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นขยายท่ัว
ทุกส่วนขององค์กร แตกต่างจากองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีอธิบายถึงระบบ หลักการ และลักษณะของ
องค์กรท่ีเรียนรู้ท่ีรวบรวมเป็นรูปธรรม 

การเรียนรู้ขององค์กรจุงเป็นกระบวนการในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงความรู้ วิธีการ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นท่ัวทุกส่วนขององค์กร สถานะขององค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
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ระหว่างการปฏิบัติงานขององค์กรกับสภาพแวดล้อม ท้ังนี้เพื่อเกิดการพัฒนาความรู้เดิม หรือเพิ่มพูน
ความรู้ใหม่ท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ขององค์กรท่ีดีจะน ามาซึ่ง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น การจะเป็นภาพรวมของการเรียนรู้ขององค์กรได้นั้นจ าเป็นต้อง
ประกอบด้วย ระดับการเรียนรู้ของบุคคล ทีม และองค์กร ดังภาพท่ี 2.13 

 

ภาพท่ี 2.13  องค์ประกอบระดับการเรียนรู้ขององค์กร 
ท่ีมา: กิตติยา  อินทกาญจน์,  2553 
 

 การเรียนรู้ขององค์กรจึงมีวงจรการพัฒนาระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ของ
บุคคล การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ขององค์กร (ดนัย เทียนพุฒ, 2539)  โดยการเรียนรู้ของ
องค์กรเป็นการเรียนรู้ระดับสูงสุดซึ่งมีพื้นฐานมาจากการเรียนรู้ของบุคคลเมื่อ ความรู้ถูกถ่ายโอนข้าม
หน่วยเล็ก ๆ ไปยังส่วนอื่น ๆ ในองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์จากส่ิงท่ีได้เรียนรู้นั้น และการเรียนรู้
ขององค์กรยังเกิดจากการเรียนรู้ของทีมงานท่ีได้ใช้ความสามารถของสมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทีม ซึ่งทีมเรียนรู้นี้มีการแบ่งปันแนวทาง สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคล และประสานกัน
กับทีมอื่น ๆ ในกระบวนการเรียนรู้นั้นเป็นมากกว่าผลรวมของการเรียนรู้ของสมาชิก มีความซับซ้อน
และไม่คงท่ีมากกว่าการเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่ม โดยระดับความซับซ้อนนั้นเพิ่มข้ึนจากการน าเอา
การเรียนรู้ของบุคคลจ านวนน้อยไปรวมกับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในกลุ่มหรือคณะท่ีใหญ่ขึ้น และ
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ได้พัฒนาศักยภาพของพฤติกรรม ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในท่ีสุด 
(Pham and Swierczek,  2006; กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคณะ,  2548)  

Sanchez (2001) อธิบาย การเรียนรู้นั้นจะมีวงจรการพัฒนา โดยมองว่าการเรียนรู้
นั้นจะเริ่มต้ังแต่ระดับบุคคล กลุ่ม ไปจนถึงองค์กร การเรียนรู้ขององค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้เกิด
ความรู้ เผยแพร่ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยวงจร 5 การเรียนรู้ 
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1) วงจรการเรียนรู้ของบุคคล (Individual Learning Cycle) การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้จากการท างาน ประสบการณ์ท่ีได้พบเจอในการท างานและการแลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์ภายในกลุ่ม 

2) วงจรการเรียนรู้ของบุคคล/ กลุ่ม (Individual/ Group Learning Cycle) 
กระบวนการของบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้กลับกลุ่ม บุคคลจะเกิดกระบวนการ เก็บรวบรวม
ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลภายในกลุ่ม เป็นการถ่านโอนความรู้
จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งในกลุ่ม 

3) วงจรการเรียนรู้ของกลุ่ม (Group Learning Cycle) คืการเรียนรู้ ท่ีถูก
ขับเคล่ือนโดยกระบวนการกลุ่มผ่านการท างาน การแก้ไขปัญหาการร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น 
โดยแต่ละบุคคลท าตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองอย่างดีท่ีสุดและใช้ความรู้ ข้อมูล 
งานของสมาชิกแต่ละคนมาช่วยกันขับเคล่ือนการเรียนรู้ของกลุ่ม ท าให้เกิดการขยายองค์ความรู้ อีก
ท้ังยังเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมความรู้ วิธีการหรือวิธีปฏิบัติในการท างานท่ีเป็นงานประจ า เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป 

4) วงจรการเรียนรู้ของกลุ่ม/ องค์กร (Group/ Organizational Learning 
Cycle) เป็นกระบวนการระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หรือกลุ่มกับบุคคล เกิดการถ่ายโอนความรู้  
ประสบการณ์สู่ภาพกว้างในระดับองค์กร 

5) วงจรการเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning Cycle) บุคคล
และกลุ่มจะมีบทบาทหลักในองค์กร คือ การหาแนวทาง การผสมผสานความรู้ของกลุ่มในองค์กรไปสู่
การสร้างสรรค์วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เป็นการสร้างความส าเร็จให้กับองค์กร โดยผ่าน
กระบวนการประสานงาน อธิบาย ดังภาพท่ี 2.14  
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ภาพท่ี 2.14  ระดับของการเรียนรู้ขององค์กร 
ท่ีมา:  Sanchez,  2001 

 
2.5.1.2  ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 

(1) ด้านวัฒนธรรมขององค์กร มีความสัมพันธ์ต่อการเรียนรู้ภายในองค์กรและ
ความเช่ือมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร ความร่วมมือ และพฤติกรรมในการมุ่งหาปัญหาและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Kasper,  2002) กล่าวคือ องค์กรท่ีมี
วัฒนธรรมในการสร้างความไว้วางใจกันและกันและมุ่งแก้ไขปัญหาสูงจะมีการเรียนรู้ในองค์กรใน
ระดับสูงด้วย จากการศึกษาของ (Fiol and Lyles,  1985) กล่าวว่า วัฒนธรรมขององค์กรท่ีชัดเจน
ช่วยในการควบคุมอุดมการณ์และก าหนดรูปแบบของพฤติกรรม  ซึ่งส่งผลให้เกิดความส าเร็จของ
องค์กร และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมและการรับรู้ ดังนั้นองค์กรต้องมีการก าหนดค่านิยมและ
วัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ คือต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ก าหนดค่านิยมร่วมกันในการท างานเป็นทีม แบ่งปันข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน ข้อมูลต้องส่งถึงกัน
อย่างรวดเร็วโดยน าเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมาช่วยท าให้เกิดเป็นรูปธรรม (ศิริลักษณ์ เมฆสังข์, 
2550) ยิ่งไปกว่านั้นการท่ีองค์กรจะสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีวัฒนธรรมท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ (พสุ เดชะรินทร์,  2541 อ้างใน สาวิกา นิลทจันทร์,  2548)  กล่าวคือ ผู้บริหารมี
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วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ  มีการน าเอาปัจจัยหรือ
บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเหลือหรือเป็นท่ีปรึกษา ข้อมูลต่าง ๆ สามารถถ่ายโอนและเข้าถึงภายใน
องค์กรได้อย่างอิสระ ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญและสนับสนุนการเรียนรู้ใรทุกระดับ มีการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระตุ้นให้มีการแสดงออกทางความคิดและเปิดรับความคิดเห็น ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การมอบหมายความรับผิดชอบแก่ผู้จัดการและลูกจ้าง และสร้าง
โอกาสส าหรับการเรียนรู้ในกิจกรรม  

(2) โครงสร้างขององค์กรเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  มีบทบาทท่ี
ส าคัญกระบวนการท างานและอ านาจการตัดสินใจ หน่วยงานจ าเป็นต้องมีรูปแบบการตัดสินใจท่ี
หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความยืดหยุ่นท่ีต้องการ กล่าวคือ โครงสร้างแบบยืดหยุ่นปรับตัว  เป็น
โครงสร้างท่ีมีการกระจายอ านาจ น าไปสู่การปลูกฝังความเช่ือและการปฏิบัติ โดยการลดความ
ต้องการข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างการกระจายอ านาจยังลดการเรียนรู้งานท่ีมากเกินไปของบุคคล การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นจากโครงสร้างท่ีมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ ดังนั้นองค์กรสามารถออกแบบเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้และการสะท้อนผลการท างาน อีกท้ังองค์กรควรมีโครงสร้างท่ีเน้นการท างานเป็นทีม 
ความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงาน และการสร้างเครือข่ายข้ามเขตแดนขององค์กรท้ังบริษัท
ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูล ระบบการคิด และการเปิดรับข้อมูล ซึ่งเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ขององค์กร ส่ิงเหล่านี้ยังช่วยสมาชิกในการตรวจสอบทุกส่วนรอบด้านของ
องค์กร สภาพแวดล้อมและลดอุปสรรคในการแบ่งปันความรู้ ซึ่งต่างจากโครงสร้างองค์กรตามหน้าท่ี 
ท่ีอาจจะมีประสิทธิภาพแต่น าไปใช้ได้น้อย และในขณะท่ีโครงสร้างแบบเครื่องจักร (เป็นการรวม
อ านาจไว้ท่ีส่วนกลาง โครงสร้างลักษณะนี้ใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในอดีต ซึ่งโครงสร้างท่ีเป็นแบบ
แผนและซับซ้อนนั้นยังเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้อีกด้วย  (Fiol and Lyles,  1985; กุลชาติ เงิน
เพิ่มพูน และคณะ,  2548) 

(3) ด้านกลยุทธ์ Fiol and Lyles (1985) การวางกลยุทธ์ขององค์กรบางส่วน
และกลยุทธ์ท่ียืดหยุ่นก าหนดความสามารถในการเรียนรู้ กลยุทธ์ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
และความกว้างของการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกลยุทธ์ ดังนั้น กลยุทธ์มีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้โดยการก าหนดขอบเขตของการตัดสินใจและบริบทส าหรับการรับรู้และความเข้าใจ
ความหมายของสภาพแวดล้อม ในท านองเดียวกัน ทางเลือกเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ได้ถูกรับรู้เป็นหน้าท่ีของ
ความสามารถในการเรียนรู้ภายในองค์กร การวางกลยุทธ์ยังสร้างแรงเคล่ือนท่ีไปสู่การเรียนรู้ของ
องค์กรได้อีกด้วย 

(4) ด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ โดยตรงในการสนับสนุนจาก
บรรยากาศขององค์กรนั้นก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งควรเป็นบรรยากาศท่ีมีการเปล่ียงแปลงบ้าง
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อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาส่ิงใหม่ (Fiol and Lyles,  1985; Pham and 
Swierczek,  2006 

(5) ด้านแรงจูงใจ จากงานวิจัยของ Sambrook and Stewart (2000) กล่าว
ว่า แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวเป็นลักษณะของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic) เช่น การมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้จัดการและลูกจ้าง หากขาดการมีส่วนร่วมจะส่งผลกระทบถึงแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้
น้อยลงด้วยเช่นกัน การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของผู้จัดการ การเพิ่มขึ้นของการปฐมนิเทศ ท้ังนี้ มี
ผลการศึกษาของ Cheng And Ho (2001 อ้างใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคณะ,  2548) ซึ่งได้ศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ปัจจัย ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในงาน และความมุ่งมั่น
ในอาชีพการงาน หมายรวมถึงการท่ีบุคลากรมีความสนใจในการพัฒนา และการเป็นท่ีต้องการในสาย
งานของตน ผลของการศึกษาพบว่า ความมุ่งมั่นในอาชีพการงาน มีผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ และมีการส่งผ่านความรู้นั้นไปใช้ในการท างานของตนอย่างมีนัยส าคัญ และในขณะเดียวกัน 
การมีส่วนร่วมในงานก็มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้เช่นกัน 

(6) บทบาทการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผู้สนับสนุนการเรียนรู้นี้จะต้องมี
ความสามารถในการสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้มีความสามารถคิดเป็น เรียนรู้เพื่อท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมด้วยตนเอง มากกว่าการสอนหรือบอกค าตอบ และการส่ังให้ท าตามเพียงอย่างเดียว จาก
การศึกษาของ Pham and Swierczek (2006) อธิบายว่าบทบาทการสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 1) 
ผู้น าท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ มีทัศนคติเชิงบวก ยินดีให้การช่วยเหลือท้ังด้าน
ทรัพยากรและการให้ค าปรึกษาเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ 2) การสร้างแรงจูงใจ โดยสร้างการรับรู้ถึงวีการ
ประเมินท่ีไม่ใช่เพียงมองแค่ผลลัพธ์ของผลงาน แต่ให้ความส าคัญในวีการ กระบวนการท่ีแสดงถึงความ
มุ่งมั่นพยายามในการเรียนรู้และพัฒนา 3) การมีความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กร สร้างความไว้วางใจ
กันและกันสามารถท าให้บุคคลและทีมสร้างและแบ่งปันความรู้  การสนับสนุนการเรียนรู้ จึงควร
กระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือเรียนรู้ตัสตนเอง ผ่านการให้ค าแนะน า ปรึกษา 
สนทนา อภิปรายร่วมกับผู้สนับสนุนหรือผู้สอน รวมท้ังการให้ข้อมูลป้อนกลับ ท้ังนี้ผู้สนับสนุนต้องให้
โอกาสในการเรียนรู้และน าความรู้มาใช้งานและสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนรู้และน าความรู้มาใช้
ในการท างาน  ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ระดับ
บุคคลเพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นตัวขับเคล่ือนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ใน
ทุก ๆ ระดับ  
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 การเรียนรู้แบบทีม (Team Learning) 
Senge (1990) ได้ให้ความหมายของการสร้างการเรียนรู้แบบทีม คือการให้องค์กร

หรือทีมสร้างการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างบทเรียนแห่งความส าเร็จ เพื่อขยายผล
ต่อไปในหน่วยงานอื่น เป็นการคิดและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ภายใต้การประสานงานร่วมกัน  เป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้ ความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น การสร้างการเรียนรู้แบบทีมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถในการท างานของบุคคลและทีม การการเรียนรู้เป็นทีม จะช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นและช่วยส่วนเสริมให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงรุก (Marquardt, 
1996 อ้างใน สิริลักษณ์  จิเจริญ,  2545)  ด้วยเหตุนี้ สมาชิกภายในทีม จึงจ าเป็นต้องมีการเปิดใจ
เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจ เพื่อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยสร้างความคุ้นเคยให้มีความ
ใกล้ชิด สนิทสนมต่อกัน เพื่อจะได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความรู้สึกเข้าใจ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
อันจะน าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายของทีมงาน 
(วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ,  2549)  

2.5.2.1  องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบทีม Peter Senge (1994) อธิบาย
องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบทีม ดังนี ้

1) คุณสมบัติของสมาชิกในการเรียนรู้เป็นทีม ประกอบด้วย  
(1) ความสามารถของสมาชิกและความเข้าใจของสมาชิกในกระบวนการ

เรียนรู้แบบทีม  
(1.1) การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) การมี

เป้าหมายและทิศทางในการท างานเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน จะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนรู้สึกมั่นคงในการ
ตัดสินใจและวางแผนวิธีการเรียนรู้หรือท างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม สมาชิกในทีมจะเกิดความ
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี และพยายามมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมร่วมกัน ยิ่งไปกว่านั้นจะ
สมาชิกในทีมจะถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเอง และทุกคนมีส่วนเพิ่มพูนสมรรถนะ
ของทีม ซึ่งปัจจัยนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญท่ีจะท าให้การเรียนรู้แบบทีมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 (1.2) การเพิ่มอ านาจในการท างาน (Empowerment) มีความส าคัญ
ต่อการท างานเป็นทีมและเรียนรู้แบบทีม เนื่องตจากเป็นการสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมให้เกิด
ความรับผิดชอบและสร้างความท้าทายใก้ต้อปรับตัวเรียนรู้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้บุคคลน า
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้เรียนมาใช้ประดยชน์ในการท างาน  (Blanchard, Carlos, and Randolph, 
1999) หากบุคคลได้รับการเพิ่มอ านาจในการท างาน จะเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกท่ีดีกับตนเอง มี
ความมุ่งมั่นมากขึ้น และการปฏิบัติงานจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มอ านาจในการท างานในทีมท่ี
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สมาชิกมีจุดหมายต่างกัน ย่อมส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการท างานยิ่งขึ้น ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน
ก่อนการเพิ่มอ านาจบุคคล และหากมีการเพิ่มอ านาจในการด าเนินงานไประยะหนึ่งแล้วเกิดมีปัญหา
ขึ้นมา เพราะความไม่เหมาะสมของแนวปฏิบัตินั้น ๆ ก็จ าเป็นจะต้องมีการยืดหยุ่น และปรับปรุงแก้ไข 

(1.3) การผนึกพ ลังของก ลุ่ม  (Synergy) การน าความรู้  ทักษะ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญของสมาชิกแต่ละคนในทีมผนึกรวมกันเพื่อประโยชน์ในการท างาน การ
แก้ไปขปัญหาหรือคิดค้นต่าง ๆ (Covey,  2014) เกิดเป็นความสามัคคี ท าให้การท ากิจกรรมของทีม
ประสบความส าเร็จ และช่วยพัฒนาความรู้ สมรรถภาพของทีมให้เกิดขึ้น จึงมีคุณค่ามากกว่าการน า
ประสบการณ์ของแต่ละคนมารวมกันแต่ไม่ได้มีการผสมผสานประสบการณ์ร่วมกันในทีมท่ีมีการเรียนรู้
ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การท างานเป้นทีมและเรียนรู้แบบทีม สมาชิกทุกคนไม่จ าเป็นต้องละท้ิง
เป้าหมายของตน แต่ส่ิงท่ีส าคัญ คือ สมาชิกทุกคนต้องเปิดเผยความคิดเห็นของตนเอง และใช้ความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกันนั้นมาช่วยสร้างความเข้าใจและสมรรถนะในการท างาน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
จะขยายวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้กว้างขึ้น (กิตติยา อินทกาญจน์,  2553) 

(1.4) การสร้ างสรรค์เป ล่ียนแปลงใหม่ และการประสานงาน 
(Innovation and Coordination) ด้วยกระบวนการการท างานเป็นทีมสมาชิกต้องประสานงาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการส่ือสารและความเข้าใจตรงกัน ท าให้งานราบรื่น ลดปัญหาและข้อขัดแย้งใน
การท างาน และเพื่อสร้างสรรค์ คิดค้น หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆร่วมกันได้ เรียนรู้ของทีมจึงกระตุ้นให้
สมาชิกในทีมปรับตัว เรียบนรู้ พลิกแพลง ทดลองในสถานการณ์ต่าง ๆเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

(1.5) การมีบทบาทต่อทีมอื่น ๆ และการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติและ
ทักษะ (Role of Learning Team on Other Teams and Inculcating Practices and Skills) องค์
ความรู้ วิธีการต่าง ๆท่ีได้มาจากการเรียนรู้ของทีม ต้องสามารถน ามาถ่ายทอดต่อให้กับทีมอื่น  ๆ
ภายในองค์กรได้ เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ระหว่างทีม ท าให้องค์กรได้ต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น ท้ังนอกจากสมาชิกในทีมต้องมีความรู้ความสามารถในการท างานเป็นทีม การส่ือสาร 
ถ่ายทอดความรู้ทักษะต่าง ๆให้กับภายในทีมแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทีมอื่น ๆด้วย 

(2) ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรู้เป็นทีม ประกอบด้วย 
(2.1) ความไว้วางใจกันในการปฏิบัติ (Operational Trust) และบอก

ข้อเท็จจริงต่อกัน (Collective Discipline) ถือเป็นกฎความสัมพันธ์ร่วมกัน ท่ีสมาชิกทุกคนในทีม
จ าเป็นต้องมีในการท างาน ค านึงถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมและมีความรับผิดชอบท่ีจะท างานร่วมกันมี
ความเต็มใจท่ีจะด าเนินงานตามเป้าหมายร่วมกัน รวมท้ังต้องตกลงท่ีจะบอกหรือไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
ต่อกันท้ังเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอกและภายในทีม 

(2.2) ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญความเส่ียง การให้อภัยกันและ
การให้ก าลังใจ (Sense of Safety in Facing Risks and Forgiveness and Encouragement) การ
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สร้างบรรยากาศท่ีปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเส่ียงและตัดสินใจในถานการณ์ใด ๆ จะช่วยให้
สมาชิกในทีมมีสติในการคิดและตัดสินใจ หากผลการตัดสินใจเกิดผิดพลาดหรือเกิดปัญหาการขัดแย้ง
ขึ้น สมาชิกในทีมเรียนรู้ต้องให้อภัยและให้ก าลังใจกัน  โดยตระหนักได้ว่าขณะท่ีก าลังพัฒนความ
สามารถของทีม อาจมีช่วงเวลาแห่งความผิดหวังหมดก าลังใจ อึดอัดใจ การเรียนรู้เป็นทีมจึงเป็นทักษะ
ส่วนรวมท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจและใช้เวลาในการพัฒนา ซึ่งผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า 
ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้คือความรู้สึกปลอดภัย  ดังนั้นหากเกิดการผิดพลาดหรือผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายสมาชิกไม่ควรได้รับบทลงโทษ ควรยอมรับในความแตกต่างของ
บุคคล เรียนรู้ท่ีจะให้อภัยรวมท้ังไม่น าความผิดพลาดในอดีตของสมาชิกมาใช้เป็นข้อต่อรองในอนาคต 
การจับผิดผู้อื่นเป็นการขัดขวางการเรียนรู้ของทีม (กิตติยา อินทกาญจน์,  2553)  

3) ทักษะของสมาชิกในการเรียนรู้ เป็นทีม  ได้แก่ ทักษะการสร้างสรรค์
พฤติกรรมท่ีสุภาพ ท่าทีท่ีแสดงออกอย่างให้เกียรติแก่สมาชิกในทีม ทัก ษ ะ ก า ร ส่ือ ส า รเพื่อการ
พัฒนา คือ วิธีการส่ือสารท่ีช้วยให้เกิดการฉุกคิดหรือฮึกเหิมมีก าลังใจและรับฟังผู้อื่นอย่างจริงใจ และ
ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม  (Team Building Skills) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน
ประจ าวันร่วมกันได้อย่างดี โดยมีจิตส านึกในการท างานเป็นทีมคือ การเห็นความส าคัญของตนเองใน
ฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบรวมท้ังหมด ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ คือ ความส าเร็จของ
ระบบงานท้ังหมด 

4) ทักษะการสอบถามและการสะท้อนความคิด (Inquiry and Reflection 
Skills) วิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry Technique คือ การใช้การพูดคุยสนทนาซักถาม (Dialogue) โดย
ระดมสมองร่วมกันคิด เป็นการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับคนอื่นส่ือความคิดของ
ตนเองไปสู่คนอื่น เรียนรู้ถึงแนวทางการคิดและวิธีการคิดของตนเอง บนพื้นฐานของการเปิดกว้างทาง
ความคิด (Open Mind) และความไว้ใจ (Trust) เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้คนได้คิดวิเคราะห์  
(Critical) ในการโต้ตอบ ซักถาม โต้แย้ง และความคิดเห็นของคนอื่นก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งท าได้โดย
การสังเกตสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร เช่น เพื่อนร่วมงาน 
แบบแผนการปฏิบัติในองค์กร, กระตุ้นการถ่ายทอดความคิดผ่านการแสดงออกด้วยวิธีต่าง  ๆท่ีเป็น
รูปธรรม, ท าการทดลอง ทดสอบ ต้ังสมติฐานและค้นหาค าตอบร่วมกัน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่นผ่านการพูดคุย บอกเล่า ต้ังค าถาม รับฟังและแสดงความคิดเห็น 

2.5.2.2 พฤติกรรมการส่ือสารในการเรียนรู้แบบทีม 
พฤติกรรมการส่ือสารในการเรียนรู้แบบทีม Peter Senge (1994) กล่าวว่าลักษณะ

ความสามารถเชิงพฤติกรรมของการส่ือสาร เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของทีม
แต่ละทีม จากการศึกษาลักษณะการเรียนรู้เป็นทีม พบว่า พฤติกรรมการส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีม
ประกอบด้วย 
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1)  การสนทนา (Dialogue) ในการเรียนรู้แบบทีม เป็นการพูดคุยร่วมกันของ
สมาชิกในทีม ส่ือสารความคิดความรู้สึกความต้องการท่ีมีต่อสถานการณ์ บุคคล หรือส่ิงต่าง ๆ และ
เกิดการรับฟังอย่างจริงใจ เคารพความคิดเห็น เปิดใจรับฟังมุมมองท่ีแตกต่าง  ซึ่งจะท าให้ได้มุมมอง
ใหม่ท่ีอาจน าไปสู่การสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาได้  ดังนั้น การสนทนาในการเรียนรู้ของทีมจึง
เป็นการส่ือสารร่วมกันเพื่อค้นหาความหมาย สร้างความเข้าใจ ส ารวจความคิดความเช่ือของสมาชิกซึ่ง
ไม่จ าเป็นต้องได้ข้อสรุปหลังจากการสนทนานั้น แต่เป็นการยกระดับทัศนคติของสมาชิกให้สูงขึ้น สร้าง
ความเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันมากขึ้น ซึ่งในบางครั้งการสนทนาท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของสมาชิกอย่างถาวร และอาจช่วยการตัดสินใจในอนาคต   

2)  พฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้แบบทีม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความ
ใฝ่รู้ในการแสวงหาความรู้ พัฒนา ฝึกฝนเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึ้นรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผ่านบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆนอกเหนือจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารหรือทีมอื่น ๆ
ภายในองค์กรแล้วนั้น ยังรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
โดย Senge (1994) อธิบายลักษณะการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) การเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ขององค์กรโดยการส ารวจ
ตรวจสอบการท างานท้ังในด้านผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายรวมถึง
สาเหตุของปัญหาการท างานของสมาชิก เพื่อรับรู้ความจริงของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและหาวิธีป้องกัน
แก้ไข หรือกล่าวได้ว่าการเรียนรู้จากสภาพจริงเป็นการเรียนรู้ท่ีมาจากปัญหาหรือส่ิงท่ีท าให้ทีมหรือ
บุคคลยังไม่พัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างท่ีควรจะเป็น ดังนั้นปัญหาจึงเป็นส่ิงท่ีเราควรน ามาเรียนรู้ซึ่ง
ผลท่ีจะได้ต่อมา คือ ความเข้าใจและพฤติกรรมใหม่การเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  ยัง
รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของทีม ปัญหาต่าง ๆท่ีพบเจอจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสมาชิกในทีมต้องมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขผ่านกระบวนการส่ือสาร เรียนรู้ของทีม เพราะจะท าให้สมาชิกเข้าใจปัญหา ยอมรับการ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองได้ง่ายกว่าการไม่มีส่วนร่วม  

(2) การเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติ (Learning how “to Practice”) ของทีม
แห่งการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ว่าจะใช้วิธีการเรียนรู้อย่างไร (Learn How to Learn Together) 
เพื่อให้ทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย (สิริลักษณ์ จิเจริญ,  2545) กระบวนการเรียนรู้จึงต้องร่วมกันฝึกฝน
ซ้ า ๆผ่านวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆและน าไปใช้จริงในการท างาน จากนั้นเข้าสู่การตรวจสอบประเมินและ
ฝึกฝนพัฒนาต่อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย การเรียนรู้แบบนี้จ าช่วยให้บุคคลค้นพบหรือเข้าใจวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองท่ีเหมาะสมกับตนเองให้บุคคลเข้าใจถึงโอกาสในการเรียนรู้ท่ีนอกเหนือการท างาน
และโอกาสในการเรียนรู้ในงานการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของ
ทีมท่ีส าคัญ คือ 
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(1) Framing หมายถึง การสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้นในแนวคิด สถานการณ์
บุคคล หรือวัตถุโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจท่ีมีมาในอดีต 

(2) Reframing หมายถึง การเปล่ียนจากแนวคิดแบบเก่าไปสู่แนวคิดความ
เข้าใจแบบใหม่ 

(3) Integrating หมายถึง การผสมผสานขึ้นเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง สังเคราะห์
ให้เป็นมุมมองใหม่โดยการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่  ต้ังสมมติฐานใหม่มีการ
ค้นคว้า เพื่อทดสอบหรือหาค าตอบท่ีสมบูรณ์ให้กับแนวคิด แล้วขยายแนวคิดนั้นให้กว้างขึ้น  

2.5.2.3 การสร้างการเรียนรู้เป็นทีม 
การเช่ือมโยงระหว่างบุคคล การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน การให้รางวัลกับทีมท่ีมี

การเรียนรู้ในองค์กร การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆและฝึกการปฏิบัติของทีมการเรียนรู้ การให้ค าแนะน า
ในเรื่องรูปแบบ บรรทัดฐาน และระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สร้างสมรรถนะในการคิดและค านึงถึง
ความเป็นกลุ่ม สร้างสมมติฐานทางวัฒนธรรมร่วมกัน รวมทั้งท างานอย่างสร้างสรรค์การเรียนรู้เป็นทีม
เกิดจากความพึงพอใจในทีมของสมาชิก ซึ่งสามารถสร้างโดยการเปิดกว้างทางความคิดในมุมมองและ
แนวคิด มีการสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือคุณค่าของบุคคล และสร้างทีมท่ีมีการรวมกันของสมาชิก
ท่ีมีความแตกต่างกัน เกิดการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะท าให้
บุคคลใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ความสามารถเชิงพฤติกรรมของการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีบ่ง
บอกถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของทีมแต่ละทีม  (Senge,  1990; Marquardt,  1996)   

2.5.2.4  บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีมนั้น สุพาณี สอนซื่อ (2543) ได้สรุปว่าควรมีลักษณะดังนี้ 

1) เคารพในความแตกต่างของบุคคลและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
2) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาเข้ามารสนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นทีมและ

การท างานแบบเครือข่าย  
3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

และปรับ เปล่ียน แปลง เพื่อการพัฒนา 
4) ออกแบบขนาดโครงสร้างและระบบงานให้เกิดความยืดหยุ่น  สามารถ

ปรับเปล่ียนแก้ไขได้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท่ีส าคัญคือต้องจัดให้เอื้อต่อการเรียนรู้กล่าวคือ 
เป็นโครงสร้างท่ีเล็กคล่องตัว ไม่มีสายการบังคับบัญชาท่ีมากเกินไป ไม่มีการบังคับบัญชาท่ีเน้นการ
ควบคุมท่ีมากเกินไป รวมถึงระบบงานไม่ควรมีกระบวนการท างานท่ีซ้ าซ้อน เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ท่ีเช่ือถือได้ 

5) ส่งเสริมการกิจกรรมพูดคุย สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในทีม
และองค์กร 
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6) การกระตุ้นให้มีการเรียนรู้กันระหว่างบุคคล และระหว่างทีม โดยการ
กระจายอ านาจทางการคิด การตัดสินใจ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในการพัฒนาตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน 

7) การท างานในบรรยากาศท่ีเปิดเผย จริงใจต่อกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ให้บุคคลแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันรวมถึง
การมีอิสระอย่างเต็มท่ีในการท่ีจะแสดงความคิดเห็น การจัดประชุม 

2.5.2.5  กิจกรรมของการเรียนรู้แบบทีมตามองค์ประกอบการเรียนรู้เป็นทีม วรวรรณ 
วาณิชย์เจริญชัย (2548 อ้างใน กิตติยา อินทกาญจน์,  2553) 

1) การมีแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกัน และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผ่าน
การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การสร้างความตระหนัก การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน โดยกิจกรรม เช่น 
การจัดประชุมของทีม การประชาสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร 

2) การมอบความไว้วางใจในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน  
3) การก าหนดบทบาท และความรับผิดชอบ กิจกรรมท่ีใช้คือ กิจกรรมการ

แต่งต้ังผู้น าทีม และการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมกระบวนการรวมท้ังการต้ัง
กฎ กติกา และมารยาทของทีม 

4) กิจกรรมการระดมสมอง และการอภิปรายในการคัดเลือกองค์ความรู้ การ
สร้างความรู้ การตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้และอภิปรายสรุปผล 

5) กิจกรรมการใช้กระบวนการซักถามและการสะท้อนการเรียนรู้ถึงวิธีการท่ี
ปฏิบัติอยู่ในการและเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้และความคิดเห็น 

6) การฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยการน าต้นแบบท่ีได้จัดท าขึ้นไปทดลองปฏิบัติใน
การท างานจริง 

7) การถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะความรู้ กิจกรรมท่ีใช้คือ การเขียน
ต้นแบบและการน าองค์ความรู้ท่ีได้จัดเก็บไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้สมาชิกได้เข้ามา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
 

 การเรียนรู้ของบุคคล (Individual Learning) 
2.5.3.1  การเรียนรู้ของบุคคลเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับกลุ่มและองค์กร ซึ่งเป็น

การเรียนรู้ท่ีเน้นถึงความตระหนักรู้ การมีความรู้ ทักษะและทัศนคติท่ีเกิดขึ้นด้วยตัวบุคคล บุคคล
เรียนรู้ผ่านการมีปฏิกริยาต่อสถานการณ์ จากนั้นแยกแยะพิจารณาความสัมพันธ์ส่วนย่อยของ
สถานการณ์ และจะเกิดความชัดเจนต่อสถานการณ์ วิธีการเรียนรู้ของบุคคลจึงเกิดขึ้น ดังนี้ (พรธิดา 
วิเชียรปัญญา,  2547) 
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1) การเรียนรู้โดยการจดจ า เป็นการเก็บรวบรวมเนื้อหา ข้อมูลจากส่ิงท่ีสนใจ
มากท่ีสุด เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีก าหนดแน่นอนตายตัว 

2) การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ เป็นกระท าตามต้นแบบ ตัวอย่างท่ีเห็นชัด
หรือพิจารณาแล้วว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น การท่ีบุคลากรเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาจากหัวหน้างาน 
การเรียนรู้โดยการเลียนแบบท่ีเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ การเลียนแบบในการเข้าสังคม การวางตัว การพูด 

3) การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านการพิจารณา วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทั้งในภาพรวมและแยกส่วนย่อยแล้ว จนเกิดข้อสรุปท่ีชัดเจน 

4) การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้แบบทดลองแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการต่างอาจมีหลักการหรือไม่มี 

5) การเรียนรู้โดยการสร้างมโนคติ มโนคติหรือความคิดรวบยอด (Concept) 
ของส่ิงใด หมายถึง ลักษณะเฉพาะของส่ิงนั้นท่ีแตกต่างออกไปจากส่ิงอื่น การเรียนรู้โดยการสร้าง
ความคิดรวบยอดนั้นเกิดจากการท่ีผู้เรียนมองเห็นลักษณะรวมของส่ิงนั้นก่อน ต่อจากนั้นจึงพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของส่ิงนั้นต่อไป 

2.5.3.2 ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (ปวีณ พิมพ์สุวรรณ และคณะ,  2547) 
1) ความต้องการ สภาวะท่ีบุคคลยังขาดหรือยังไม่มีส่ิงใดส่ิงหนึ่งและมีความ

ต้องการท่ีจะมีหรือให้ได้มาในส่ิงเหล่านั้น ซึ่งความต้องการของแต่ละบุคคลมี 
2) แรงจูงใจ เป็นตัวขับเคล่ือนให้บุคคลตอบสนองความต้องการท่ีจะเรียนรู้ 

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้ได้กว่าคนท่ีขาดแรงจูงใจ 
3) ความแตกต่างของบุคคล ความแตกต่างของบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อการ

เรียนรู้ของบุคคล ในด้านร่างกาย อารมณ์สติปัญญา อายุ ความถนัด เป็นต้น 
4) ความพร้อมของบุคคลท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ และสภาพจิตใจ 

2.5.3.3 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) หมายถึง ลักษณะการเรียนรู้ท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยประสบการณ์เดิมของบุคคล และสภาพแวดล้อม ซึ่งแต่ละบุคคลจะแสดง
ออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน (ชนิตา ไพศาลวนิชกุล,  2550) ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ ความพร้อม 
และเงื่อนไขท่ีเป็นตัวก าหนดให้บุคคลมีการเรียนรู้ในลักษณะท่ีแตกต่างกันด้วยรูปแบบการเรียนรู้มี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้จะสมบูรณ์ได้นั้นอาจมาจาก
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบหลากหลาย (Marquardt,  1996) อาทิ การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว (Adaptive 
Learning) การเรียนรู้จากการคาดการณ์  (Anticipatory Learning) การเรียนรู้ เพื่อจะเรียนรู้  
(Deutero Learning) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-
Long Learning) การเรียนรู้วิธีเรียนรู้(Learn How to Learn) การเรียนรู้แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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(Action Research) การเรียนรู้ ท่ีมีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันในเชิงของชุมชนนักปฏิบัติ  
(Community of Practice) และการเรียนรู้ท่ีอยู่ในเชิงศาสตร์การปฏิบัติ (Action Science) 

อย่างไรก็ตาม  ผู้วิจัยจึงได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ  ได้แก่ การเรียนรู้
จากการน าตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  เนื่องจากลักษณะการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นวัยท างาน (กิตติยา อินทกาญจน์,  2553; อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์,  2559)  

2.5 .3.4 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ผู้ใหญ่เป็นผู้ท่ีมีวุฒิ มีบทบาทมี
ต าแหน่งหน้าท่ีในสังคม มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและบุคคลอื่นตามวัยท่ีเหมาะสมของตนและได้
ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆมา (อาชัญญา รัตนอุบล,  2551)  

ทฤษฎีการ ศึกษาของ ผู้ใหญ่  (Andragogical Theory) (Knowles, 1973: 1975) 
อธิบายดังนี้ 

1) การเปล่ียนแนวความคิดตนเอง  (Changes in Self-Concept) การ
เติบดตและมีอิสระมากขึ้นในชีวิต มีท าให้สามารถก าหนดชีวิตและน าตนเองได้ รู้จักเหตุผล ตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

2) บทบาทของประสบการณ์ (The Role of Experience) ประสบการณ์
เดิมท่ีส่ังสมมาช่วยให้สามารถต่อยอดการเรียนรู้หรือขยายมุมมองความข้ึนได้ดีขึ้น 

3) ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ (Readiness to Learn) ผู้ใหญ่ท่ีมีความพร้อมมี
วิธีการกระตุ้นในรูปแบบของการกระท า อาจเป็นลักษณะของความมุ่งหวังในระดับสูง และมี
กระบวนการวินิจฉัยตนเอง ช่วยให้ผู้ใหญ่มีการพัฒนาตนเองซึ่งเรียกว่า “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
(Achievement Motives) 

4) การมุ่งเน้นท่ีจะเรียนรู้ (Orientation to Learning) ผู้ใหญ่มีการเรียนรู้
โดยอาศัยปัญหาเป็นศูนย์กลาง ต้องการน าความรู้จากการเรียนรู้นั้นไปใช้ได้ทันที การเรียนในส่ิงท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง  

 ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ช้ีแนะแหล่งความรู้หรือขุมวิชาท่ีผู้เรียน
ต้องไปค้นคว้าตักตวงเอง และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) บรรยากาศของ
การเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) 2) มีความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขัน (Collaborativeness, 
not Competitiveness) 3) การให้การสนับสนุน (Supportiveness) 4) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
(Mutual Trust) 5) การท าใจเปิดกว้างและยอมรับในความแตกต่างของบุคคล (Openness) ดังนั้น 
จะต้องช่วยเหลือให้ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย ได้รับประสบการณ์
ท้าทายแปลกใหม่มีคุณค่าซึ่งน าไปสู่การเกิดความต้องการหรือแรงจูงใจในการเรียนรู้ การเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ ผู้เรียนจะต้องสามารถก าหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเองได้ มีอิสรภาพ เสรีภาพในการเลือก
ท าเลือกปฏิบัติ 
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Kidd (1973 อ้างถึงใน ประจวบ แหลมหลัก,  2547)  กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
มักเกี่ยวข้องกับการงาน ความเป็นอยู่ บทบาท และภารกิจของบุคคลนั้น ฉะนั้นลักษณะของกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใหญ่ และสามารถเรียนรู้ได้ดีควรดีเป็นลักษณะ ดังนี้ 

1) กิจกรรมท่ีสนองความต้องการของผู้ใหญ่โดยตรงเ ช่น ทักษะ ความรู้ และ
เจตคติท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ 

2) กิจกรรมท่ีมีเป้าหมายชัดเจน  
3) กิจกรรมท่ีไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาหรือก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับวัย 

เพราะการเร่งในเรื่องเวลาท าให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ลดน้อยลง 
4) กิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวันหรือในการท างาน 
5) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้เหตุผล 
7) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา และการเปล่ียนแปลงของชีวิตใน

แต่ละช่วงวัย 
สรุปได้ว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นการเรียนรู้ส าหรับผู้

ท่ีมีวุฒิภาพวะและประสบการณ์ ซึ่งจ าทให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น และเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นผู้
ช้ีน าตนเองเนื่องจากผู้ใหญ่สามารถก าหนดเป้าหมายได้ตามความต้องการหรือคาวมจ าเป็นที่จะเรียนรู้ 
ซึ่งจะต้องการการเรียนรู้ ท่ีสามารถนไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้จริงในการท างานหรือ
ชีวิตประจ าวัน 

2.5.3.5 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ความหมายของการเรียนรู้แบบ
จากการปฏิบัติ (Action Learning)  

Revans (1992 อ้างใน Tae Bok Lee,  2005) นิยามว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
เป็นการพัฒนา ความฉลาดทางปัญญา อารมณ์หรือร่างกาย ท่ีเกี่ยวข้องกับสาระหรือการตอบสนองต่อ
ปัญหาท้ังท่ีเกิดขึ้นจริง ปัญหาท่ีตึงเครียด และปัญหาท่ีซับซ้อน เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น   

(Beaty and McGill,  2013) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ว่าเป็น
กระบวนการต่อเนื่องท้ังการเรียนรู้และสะท้อนความคิด ท่ีด าเนินการโดยผู้ร่วมกระบวนการเพื่อท่ีจะ
ท าให้กระบวนการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  

Gordon (1993 อ้างถึงใน ประจวบ แหลมหลัก ,  2547) ได้ให้ความหมายว่า เป็น
กระบวนการท่ีน าคนท่ีมีทักษะและประสบการณ์ระดับต่างกันมารวมกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหาในการ
ท างาน แล้ววางแผนในการแก้ปัญหา จากนั้นจะมีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ ซึ่งระหว่าง
การด าเนินการแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนจะมีการพบปะกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา 
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Inglis (1994 อ้างถึงใน อรพรรณ บุตรกตัญญู,  2549)  ได้ใหค้วามหมายว่าการเรียนรู้
แบบจากการปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การท่ีบุคคลค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกันท่ีรวมถึง
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาท้ังบุคคลและองค์กร 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ดดยการ
รวมกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาช่วยกันแก้ไขปัญหา ทุกคนเป็นท้ังผ็เรียนและผู้สอน
ตามความถนัดของตน ท าการเรียนรู้และประเมินผลจนเกิดทักษธความรู้ครบถ้วนตามท่ีต้องการหรือ
สามารถได้แนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกันของกลุ่มคน
เล็ก ๆ เพื่อคิดท าความเข้าใจ ร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาจริงท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้ังบุคคล ทีม และองค์กร และการเรียนรู้จากการปฏิบัติยังสร้างขึ้นจากประสบการณ์และ
ความรู้ รวมท้ังทักษะของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม  (ประจวบ แหลมหลัก ,  2547; Garratt,  1997; 
Marquardt,  1999 and Pedler,  1996 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปันนิตามัย,  2543) 

นอกจากนี้ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2543) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแนวทางจากการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) มา
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน (On the Job Learning) จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ หมายถึง การท่ีบุคคลได้น าความรู้ทักษะเดิมท่ีมีอยู่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดย
การวิเคราะห์ วางแผน ท าการทดลองปฏิบัติเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้
ต่อไป 

Pedler (1986 อ้างใน Beaty and McGill (2013) อธิบายกระบวนการการเรียนรู้
จากการปฏิบัติไว้เป็นดังนี้ 

1) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์โดยการสังเกตและคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับ
สถานการณ์ท่ีผ่านมาว่าท าส่ิงใดลงไปและเกิดผลอย่างไร 

2). ขั้นเกิดความเข้าใจในสถานการณ์นั้นหลังจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ 
3) ขั้นจัดท าแผนปฏิบัติการตามความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นใหม่นั้น 
4) ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้  

ดังภาพท่ี 2.15 
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ภาพท่ี 2.15  แสดงกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามแนวคิดของ Pedler 
ท่ีมา: ประจวบ แหลมหลัก,  2547  

 
 นอกจากนี้ Goldon (1993 อ้างใน ประจวบ แหลมหลัก (2547) เสนอว่าหลังจากการ

เผชิญกับปัญหาควรด าเนินการตามขั้นตอนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 2) จัดกลุ่มผู้เรียนโดยแต่ละกลุ่มให้ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกันออกไป 3) ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดประเด็นท่ีจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติ 4) 
กลับเข้าท่ีท างานเพื่อฝึกทักษะตามท่ีก าหนดไว้ 5) หากมีปัญหาท่ีจ าเป็นต้องศึกษาเป็นกรณีพิเศษอาจ
จัดการเรียนเป็นกลุ่มย่อยศึกษาเฉพาะกรณีขึ้นได้ 6) ภายหลังจากการฝึกปฏิบัติได้ระยะหนึ่ง จะต้อง
จัดประชุมกลุ่มข้ึนอีกเพื่อประเมินความก้าวหน้า และวางแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 7) ด าเนินการซ้ า
ตามกระบวนการเดิม จนกว่าประเด็นการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 8) จัดท าเอกสารเพื่อบรรยาย
กระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานในคราวต่อไป 

Marquardt (1999,  2004 อ้างใน Tae Bok Lee,  2005) กล่าวถึง องค์ประกอบของ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็น 6 มิติ ได้แก่  

1) ปัญหา งาน หรือโครงการ (A Problem, Task or Project) จะช่วยให้การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติได้ผลดีท่ีสุด  

2) ก าหนดกลุ่ม (The Group or Set) เพื่อร่วมกันเรียนรู้ 
3)  การ ต้ั ง ค า ถ ามและ ไ ตร่ ต รอ ง  (The Questioning and Reflective 

Process) เพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์ของบุคคล 
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4) การน าไปปฏิบัติ (Commitment to taking Action) ท าให้เกิดการเรียนรู้
ท่ีย้อนกลับไปถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มาก 

5) การยึดมั่นในการเรียนรู้ (The Commitment to Learning) การเรียนรู้
จากการปฏิบัติก็เท่ากับการบรรลุยังเป้าหมายของงาน และเป็นการพัฒนาบุคคลและองค์กร 

6) การเรียนรู้เป็นตัวสอน (The Learning Coach) การให้การเรียนรู้เป็นตัว
สอนท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการท่ีดี ผ่านการต้ังถามและการไตร่ตรอง
สะท้อนผล 

ดังนั้น จึงสรุปข้ันตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ดังนี้ 
1) ขั้นก าหนดปัญหา ระบุถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ใน

ระหว่างปฏิบัติจริง 
2) ขั้นคิดไตร่ตรองถึงประสบการณ์ สถานการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้น โดยการเรียนรู้

ร่วมของบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ 
3) ขั้นวางแผน ตามความรู้ความเข้าใจร่วมกันท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการเรียนรู้ 
4) ขั้นน าไปปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ ในระหว่างการปฏิบัติผู้เรียน

อาจมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
5) ประเมินผลการเรียนรู้ว่าผลท่ีได้รับเป็นไปตามแผนหรือวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้หรือไม่ หากผลลัพธ์ที่ได้เป็นท่ีพอใจก็สรุปผลเพื่อน าไปใช้ในคราวต่อไป 
2.5.3.6 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นทฤษฎีท่ีเน้นถึงบทบาทของประสบการณ์ท่ีมีต่อ

การเรียนรู้ Argyris and Shon (1974, 1978 อ้างใน Kolb,  1984) กล่าวว่า เป็นการเรียนรู้จากสภาพ
จริงท่ีท าให้บุคคลเข้าใจสถานการณ์ เกิดการค้นพบส่ิงใหม่ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคน การพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ
ทักษะของกลุ่มข้ึนอยู่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างทักษะใหม่ (Johnson and Johnson,  2006) 

Kolb and Fry (1975 อ้ า ง ใน  Smith,  2001)  ไ ด้ เสนอว่ าการ เรี ยนรู้ แบ บ เ ชิ ง
ประสบการณ์ 4 ขั้นตอน ซึ่งวงจรการเรียนรู้นี้สามารถเริ่มข้ึนท่ีจุดใดจุดหนึ่งก็ได้และควรเกิดเป็นวงจร
ท่ีต่อเนื่อง   ดังภาพท่ี 2.16 
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ภาพท่ี 2.16  แนวคิดการเรียนรู้ของ Klob 
ท่ีมา : Kolb and Fry,  1975   
 

1) ประสบการณ์จริง (Concrete Experience: CE) การเข้าไปมีส่วนร่วมและ
รับรู้ประสบการณ์ใหม่  

2) สั ง เ ก ต  ไ ต ร่ ต ร อ ง  (Reflective Observation: RO) ถึ ง ส่ิ ง ท่ี ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ต่าง ๆ พิจารณาในมิติต่าง ๆอย่างรอบคอบ 

3) การสร้างแนวคิด (Abstract Conceptualization: AC) รวบรวมประมวล
ความรู้ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์สังเกต ให้เป็นแบบแผนแนวคิด 

4) การทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation: AE) การน าเอาส่ิงท่ีคิด
วิเคราะห์ สังึเคราะห์ได้ ไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะสะท้อนเป็นประสบการณ์ 

2.5.3.7 การเรียนรู้จากการน าตนเอง (Self-Directed Learning) หมายถึงการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
เห็นความส าคัญของการเรียน สามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผน ด าเนินการเรียนรู้และประเมินผลได้
ด้วยตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จาก
การน าตนเองจะท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการถูกชักน าจากผู้อื่น เนื่องจากผู้เรียนมีเป้าหมาย
แรงจุงใจในการเรียนรู้และมีแนวโน้มจะสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (Hiemstra,  2003; 
Knowles,  1975) 

นอกจากนี้ Knowles (1975)  อธิบายถึงลักษณะของผู้ท่ีเรียนรู้จากน าตนเอง ประกอบด้วย 
1) มีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ในการน าตนเอง 
2) มีความเข้าความต้องการของตนเอง 
3) มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลรอบข้างและเข้าใจถึงการเรียนรู้ผ่านบุคคล ซึ่งเขา

เหล่านั้นจะช่วยถ่ายทอดความรู้ให้ได้ 
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4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการ ในการเรียนรู้อย่างสมจริงโดย
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

5) มีความเข้าใจถึงจุดประสงค์ในการเรียน วิธีการเรียนรู้ และการประเมินผล 
6) มีความสามารถในการเช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ส่ิงท่ีเรียนรู้มาจากผู้สอนให้

เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีตนเองเข้าใจ 
7) มีความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล หรือผู้รู้ได้ 
8) มีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้ 
9) มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าผลของข้อค้นพบต่าง ๆไปใช้

อย่างเหมาะสม 
Skager (1978) ได้อธิบายลักษณะของผู้เรียนจากการน าตนเองไว้ ดังนี้ 
1) เป็นผู้ยอมรับตนเอง (Self-acceptance) มีทัศนคติท่ีต่อตนเองและการเรียนรู้ 
2) เป็นผู้มีการวางแผนการเรียน (Planfulness) รู้ว่าต้องการเรียนอะไร รู้ว่าเรียน

เพื่ออะไร และรู้ว่าต้องเรียนอย่างไร 
3) มีแรงจูงใจภายในตนเอง (Intrinsic Motivation)  
4) มีการประเมินผลตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถท่ีประเมินระดับ

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติของตนเองได้ ท้ังนี้ควรได้รับการประเมินจากผู้อื่นด้วยและผู้เรียนจะต้อง
ยอมรับ ซึ่งการประเมินผลภายนอกว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อ ผู้ประเมินมีความคิดอย่างอิสระและการ
ประเมินสอดคล้องกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏเป็นจริงอยู่ในขณะนั้น 

5) การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ (Openness to Experience) เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ 

6) ความยืดหยุ่น (Flexibility) มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้  
7) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซ฿งจะ

ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
Guglielmino (1977 อ้างถึงใน นรินทร์  บุญชู ,   2532)  ไ ด้ท าการวิ เคราะห์

องค์ประกอบของลักษณะบุคคลท่ีเรียนรู้จากการน าตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ ดังนี้ 
1)  การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  (Openness to Learning Opportunities) 

เพื่อให้ได้มุมมอง ความคิด ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการส่ังสมประสบการณ์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

2) การมีแนวคิดของตนเองว่าเป็นผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (Self Concept as an 
Effective Learner) เช่ือมั่นในตนเองว่าสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อยู่เสมอ 
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3) การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and Independence 
in Learning) สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ได้ และสามารถคิดค้นวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 

4) การยอมรับในส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง (Acceptance for One’s 
Own Learning)  สามารถยอมรับผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของตนเองได้ไม่ว่าจะอย่างไรก้ตาม 

5) ความรักในการเรียน (Love of Learning) มีความกระตือรือร้นใหฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่
เสมอ 

6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สามารถคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดได้
ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการบอกหรือช้ีแนะ 

7) การมุ่งอนาคต (Orientation to the Future) มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ แม้ว่ายัง
ไม่ถึงเป้าหมาย 

8) ความสามารถในการใช้ทักษะทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา 
(Ability to Use Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) สามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ในการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน จดบันทึก วาด
ภาพหรือปฏิบัติตาม  

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้จากการน าตนเอง 
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ด้วยตนเองของ Knowles (1975); 

Skager (1978) และ A. Tough (1979) เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้จากการน าตนเอง มีได้แก่ 

(1) การยอมรับตนเอง กล่าวถึงทัศนคติท่ีผู้เรียนมีต่อตนเอง ความเช่ือมั่นใน
ตนเองว่าสามารถเรียนรู้ได้ และมีทัศคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

(2) แรงจูงใจภายใน ความต้องการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความสนใจใครรู้ เติม
เต็มในส่ิงผู้เรียนยังบกพร่องในความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ ไม่ใช่การ จูงใจด้วยส่ิงของหรือ
ค่าตอบแทน 

(3) การวางแผน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะต้องมีความตระหนักและ
รับผิดชอบต่อแผนการเรียนของตน โดยตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู้ ท่ีเหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ เลือกใช้วิธีการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม และสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

(4) ความพร้อม ผู้เรียนมีความพร้อมท้ังร่างกาย จิตใจและทัศนคติ สามารถ
รับมือกับอุปสรรค์ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ได้ 
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 (5) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีความ
เป็นอิสระไว้วางใจกัน ให้เกียรติ เคารพในกฎเกณฑ์ร่วมกันเคารพในความเป็นมนุษย์ร่วมกัน รวมไปถึง
การสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆได้โดยสะดวก 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้ระดับบุคคล เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้บุคคลมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะผ่านการเรียนรู้แบบจากเชิงประสบการณ์(Experiential Learning) การเรียนรู้แบบ
จากการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้แบบจากการน าตนเอง (Self-Directed Learning) โดย
การเรียนรู้ท้ัง 3 มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้บุคคลสามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของอุตสาหกรรมไมซแ์ละ
การจัดประชุม………………………………………….. 

 ปัจจัยบุคคลในบริบทของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
สมรรถนะสามารถก าหนดได้ว่าเป็นความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่น  ๆ เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาทักษะและความรู้ท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยู่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น (Baum, Deery, and Hanlon,  2009; Eric Soderquist, Papalexandris, Ioannou, and 
Prastacos,  2010) สมรรถนะจึงต้องมีการก าหนดมาตรฐานท่ีวัดได้ และจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนตาม
ความเหมาะสมของบริบทองค์กร (Jotikasthira,  2015) ส าหรับบริบทของอุตสาหกรรมการจัด
ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ได้มีการก าหนดสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค์โดยการศึกษาของสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ(ไทย) ดังท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็น
สมรรถนะหรือความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมพึงมี จึงเป็นเป้าหมายขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัดประชุมในการพัฒนาบุคลากร
ต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ โดยสมรรถนะส่วนบุคคลท่ีจะ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีนอกจากความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นแล้ว ยังต้องประกอบด้วยบุคลิกภาพ
กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทนมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายและสามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้และ
พัฒนาต่อได้ (Beaulieu and Love,  2005; Phelan and Mills,  2010) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบุคคล
ท่ีอุตสาหกรรมการจัดประชุมมองหาในตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องสามารถท างานได้ใน
ระบบท่ามกลางการเปล่ียนแปลงหรือในระบบขององค์กรแบบลักษณะ Pulsating Organization  
(Ferdinand and Kitchin,  2017) นอกจากนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการจัดประชุมยังมองหา
บุคคลท่ีมีความสนใจในอาชีพอย่าแท้จริง โดยความสนใจในอาชีพ (Career Anchor) เกิดจากบุคคล
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มองภาพของตนเองท่ีเหมาะสมกับอาชีพ โดยพิจารณาจากภายในตนเอง ( Internal careers) 
เกี่ยวข้องกับความต้องการ ความรู้ความสามรถของตนเอง การเข้าใจตนเอง (Self-concept) ว่ามี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมหรืองาน ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมาย คุณค่าและแนวโน้มท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการท างาน ในขณะท่ีการมองภาพของงานภายนอก (External Careers) บุคคลจะ
พิจารณางานท่ีท าตามล าดับสายงานในองค์กร ถูกก าหนดโดยองค์กร สังคม สภาพแวดล้อมต่าง  ๆ 
(Edgar Schein,  1990 อ้างใน Ferdinand and Kitchin,  2017)  ส าหรับบุคคลท่ีสนใจท างานใน
อาชีพอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการและสามารถท างานได้อย่างมั่นคงจะมองว่าอาชีพใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมมีความท้าทาย เป็นงานท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่าง
เต็มท่ี (Weber and Ladkin,  2011) 

ท้ังนี้สมรรถนะส่วนบุคคลเป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของมิติขององค์กรสนับสนุนด้วยเช่นกัน 
 

 ปัจจัยกลุ่มในบริบทของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจดัประชุม 
บริบทการท างานของอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์ ท่ีพบเจอกับการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์อยู่เสมอ ความแตกต่างของการจัดงานต่าง ๆล้วนเป็นประสบการณ์ท่ีหลากหลายซึ่งเป็น
โอกาสท่ีจะท าให้พนักงานในองค์กรหรือสมาชิกทีมได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา และอาจเป็นโอกาสในการค้นพบ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ของ
Kolb’s learning cycle (1984) เป็นแนวคิดการเรียนรู้ของทีมท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับการท างานไมซ์และอีเว้นท์ โดยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือปัญหาเพื่อการเพื่อ
แก้ไข และป้องกันการเกิดปัญหา (Bladen, Kennell, Abson and Wilde,  2012) การเรียนรู้แบบ
ทีมเพื่อแก้ไขปัญหามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อ ๆ
ไป ดังนั้นความสามารถขององค์กรจะแตกต่างจากคู่แข่งขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของทีมและการกระตุ้น สนับสนุนให้พนักงานในทีมหรือองค์กรเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
(Bowdin et al.,  2010) ดังภาพท่ี 2.17 
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ภาพท่ี 2.17  แนวคิดการเรียนรู้ของ Kolb 
ท่ีมา : Kolb,  1984   

 
1) การรับรู้ประสบการณ์ (Concrete Experience)  
2) การสังเกตอย่างลึกซึ้ง ใคร่ครวญพิจารณา (Observation and Reflective) 
3) การรวบรวมเป็นหลักการ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และวางแผน (Abstract 

Concept) 
4) การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Active Experimentation) 

 ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี (มปป.) อธิบายถึงรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอน จากประสบการณ์ท่ีได้พบเจอมาน าไปสู่การสังเกต ใคร่ครวญ
พิจาณาอย่างลึกซึ่งจะเกิดรูปแบบการเรียนรู้แบบหลากหลายมุมมอง (Diverge) โดยรับฟังความ
คิดเห็นจากหลายมุมมองเพื่อให้เห็นปัญหา มองภาพรวมทั้งหมดและวิเคราะห์จุดย่อย ขั้นตอนจากการ
สังเกตและพิจารณาไปสู่การสรุปรวมเป็นหลักการ วางแผนเพื่อพัฒนาจะเกิดการเรียนรู้แบบซึมซับ 
(Assimilate) โดยใช้เหตุผล ประสบการณ์มาศึกษาพิจารณาเพื่อเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด หรือสร้าง
แนวคิดใหม่ ระหว่างการน าแนวความคิดไปปฏิบัติใช้จริงในสถานการณ์ใหม่ จะเกิดการเรียนรู้แบบ
สรุปรวม (Converge) โดยจัดระบบความคิด ข้อมูลวิเคราะห์เหตุผล ความเป็นไปได้และความเส่ียง
ต่าง ๆ และในขั้นตอนการได้รับประสบการณ์จากการน าไปใช้จะเกิดการเรียนรู้แบบปรับตัว 
(Accommodator) โดยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ใหม่ น าตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์
ใหม่ 
 ดังนั้น ปัจจัยในระดับกลุ่มท่ีมีผลต่อสมรรถนะเกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีมท่ีเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ของทีมเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้พนักงานในองค์กรมีการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ อีก
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ท้ังเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การมีสมรรถนะของพนักงานตามท่ีองค์กร
คาดหวัง  

 
 ปัจจัยองค์กรในบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์ 

2.6.3.1 วัฒนธรรมองค์กรในบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุมบริบทของ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม ส านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (2558) กล่าวถึงปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุม ได้แก่ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ(Economic turndown) การ
ค านึงถึงความยั่งยืน (Sustainability and green meeting) ประกอบกับธรรมชาติการท างานของผู้
จัดงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม มีความเปล่ียนแปลงหลากหลายตามความวัตถุประสงค์ในการ
จัดงานของลูกค้าหรือกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมองค์กรจึงต้องสามารถปรับตัวได้
เพื่อสอดคล้องการการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับ Pulsating Organization หรือลักษณะเฉพาะใน
การท างานของอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์ กุญแจส าคัญในการใช้วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท างาน
หรือสมรรถนะของพนักงานควรให้มีความสอดคล้องกับลักษณะและเป้าหมายองค์กร  (Tharp,  
2009) Schein (2010) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรของธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์ มี
องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะสะท้อนความเป็นตัวตน ได้แก่ 1) ความเช่ือและการต้ังสมมติฐาน (Beliefs 
and assumptions) หมายถึง รู้ว่า องค์กรท าอะไร, องค์กรต้องการอะไร และใครคือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 2) คุณค่า (Values) อะไรคือส่ิงท่ีผู้มีส่วนได้ส่วยเสียต้องการ  อะไรคือมาตรฐานของการให้บริการ
หรือมาตรฐานของพนักงาน ท าอย่างไรให้พนักงานในองค์กรมีความเหน็พ้องต้องการ และอะไรคือส่ิงท่ี
องค์กรต้องการเติบโตไปข้างหน้า 3) บรรทัดฐาน (Norms) พฤติกรรม การส่ือสาร มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันภายในองค์กร Schein (2010) อธิบายถึงการท างานของวัฒนธรรมองค์กรในธุรกิจไมซ์และ
อีเว้นท์  ดังภาพท่ี 2.18 

 

ภาพท่ี 2.18  การท างานของวัฒนธรรมองค์กรในธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ 
ท่ีมา: Bladen, Kennell, Abson and Wilde,  2012 ประยุกต์จาก Schein,  2010 
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จากภาพกล่าวได้ว่าธุรกิจผู้ให้บริการจัดประชุมหรืออีเวนท์ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กร โดยธรรมชาติการท างานของธุรกิจ
หรือสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีรวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย จนยากท่ีจะใช้ค าจ ากัดความของวัฒนธรรม
องค์กรได้ (Parent and MacIntosh,  2013) แต่อย่างไรก็ตามการวางเป้าหมายองค์กรเพื่อเติบโต 
บรรลุผลส าเร็จ ย่อมเป็นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ท่ีทุกธุรกิจต้องการ ส่ิงท่ีสามารถหล่อหลอมบุคคลใน
องค์กรจึงควรเป็นการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม การให้บริการ การส่งมอบสินค้าและบริการท่ีตรง
ความต้องการและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าจึงเป็นหัวใจส าคัญ แม้ว่าการจัดงานต่าง ๆจะมีความ
แตกต่างเพียงใด (Van der Wagen and White,  2015) ดังนั้นการอธิบายถึงประเภทของวัฒนธรรม
องค์กรในธุรกิจผู้ให้บริการจัดประชุมหรืออีเวนท์สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของ Cameron and 
Attington (1996 อ้างใน อัจฉรา เมฆสุวรรณ (2560) กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์กร(Corporate 
culture)  แบ่งประเภทของ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1)  วัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วม (Clan Culture) หมายถึงวัฒนธรรมท่ี
เป็นมิตรในการท างาน มีความเห็นพ้องต้องตรงกัน เป็นพวกพ้องเดียวกันรักสามัคคีบุคคลในองค์กร มี
ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Deshpandé and Farley,  2004) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคล
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวและความส าเร็จท้ังต่อตัวบุคคลและองค์กร รวมทั้งสร้างบรรยากาศองค์กรท่ี
ดูแลใกล้ชิดเสมือนครอบครัว สไตล์ผู้น าแบบMentor หรือ facilities (Cameron and Freeman,  
1991; Deshpandé et al.,  1993) 

2)  วัฒนธรรมแบบการเปล่ียนแปลงพัฒนา (Adhocracy Culture) วัฒนธรรม
ท่ีไม่หยุดนิ่ง มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ กล้าเส่ียง เผชิญกับความท้าทาย มีการปรับตัว สร้างนวัตกรรม 
มีความเป็นผู้ประกอบการ ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม และสไลต์ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มุ่งเน้นการเติบโตและพัฒนาขององค์กรเพื่อไปสู่ความส าเร็จ (Cameron and Freeman,  1991; 
Deshpandé et al.,  1993)  

3)  วัฒนธรรมเน้นสายการบังคับบัญชา (Hierarchy Culture) วัฒนธรรมท่ีให้
ความส าคัญกับความเป็นทางการในการท างาน มีกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน เช่น 
วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ  

4)  วัฒนธรรมแบบการตลาด (Market Culture) วัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นค่านิยม
การท างานเชิงรุก มีการแข่งขันภายในองค์กรสูง มุ่งผลลัพธ์ความส าเร็จตามเป้าทางการตลาด การ
บริการลูกค้า กลยุทธ์ด้านราคา การแข่งขันทางการตลาด และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้
ก้าวทันตลาดหรือคู่แข่ง ผู้น ามีความเด็ดเด่ียวมุ่งมั่นในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Cameron and 
Freeman,  1991; Deshpandé et al.,  1993) 
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จากประเภทของวัฒนธรรมองค์กรท่ีกล่าวข้างต้นท าให้สมาชิกขององค์กรมีแนวโน้ม
ท่ีจะมีพฤติกรรมการท างานตามลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร (Cameron and Quinn,  2011) 
รวมท้ังมีผลต่อพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ การยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาบุคลากร (Strese, 
Meuer, Flatten, and Brettel,  2016) 

2.6.3.2 โครงสร้างองค์กรส าหรับองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ 
จากการศึกษาแนวคิดและรูปแบบโครงสร้างองค์กรและผนวกกับบริบทขององค์กรท่ี

ให้บริการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ โดยธรรมชาติการท างานขององค์กธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบงานหรือสภาพแวดล้อมภายนอกและต้องท างานร่วมกับบุคคลจ านวนมาก 
โครงสร้างองค์กรส าหรับองค์กรธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ จึงให้ความส าคัญกับความยืดหยุ่นในการท างาน
เนื่องจากลักษณะของงานท่ีมีความแตกต่างและต้องท างานร่วมกับหลายภาคส่วน Hanlon and Jago 
(2009) จากการศึกษาท่ีผ่านมาอีเว้นท์ใหญ่ระดับโลก (Mega-event) เช่น โอลิมปิก ได้วางผังองค์กร
ในการท างานตามลักษณะโครงสร้างองค์กรเฉพาะท่ีจัดต้ังขึ้นตามสัญญาว่าจ้างจัดงาน เรียกว่า 
Pulsating Organization หมายถึง เกิดจากความผันผวนไม่แน่นอนของแรงงานในแต่ละช่วงเวลาของ
การท างาน (Naquin and Holton,  2003) ซึ่งช่วงระยะเวลาในการท างานไมซ์และอีเว้นท์ ได้แก่ 
ก่อนวันงาน (Pre-event), ช่วงเวลาท่ีจัดงาน (During the event) และหลังจบงาน (After the 
event) (Hall,  1995; Ancona et al.,  1996 and Slack,  1997 อ้ า ง ใ น  Baum et al.,  2009) 
ลักษณะการท างานเป็นทีมหรือองค์กรท่ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ตามความเหมาะสม เช่นในการ
จัดงาน Australoan Open Tennis Championships เป็นการท างานในลักษณะนี้  (Van der 
Wagen and CARLOS,  2005)  ในโครงสร้ างการท าง านแบบ Pulsating Organization จึง
จ าเป็นต้องมีผู้ท างานหลัก (Core team) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานและสามารถดูแลควบคุมการท างานของผู้ปฏิบัติงานในระดับอื่น ๆได้ เช่น ผู้ว่าจ้างช่ัวคราว 
อาสาสมัคร เป็นต้น  (Ferdinand and Kitchin, 2017) การท างานแบบ Pulsating Organization 
ผู้น าองค์กรหรือทีมต้องพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ระบบการ
ท างานต้องสนับสนุนการท างานท่ีมีการเปล่ียนแปลง (Hall, 1995; Ancona et al., 1996 and 
Slack, 1997 อ้างใน Baum et al., 2009) โครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่นเอื้อต่อการส่ือสาร (Hanlon 
and Jago, 2000) การประสานงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรบุคคลในการท างานแต่ละ
ช่วงเวลา โดยมีฝ่ายย่อยต่าง ๆท่ีรับผิดชอบงานเป็นหลักและสามารถปรับเปล่ียนเพิ่มหรือลดจ านวน
สมาชิกท่ีท างานในทีมได้ระหว่างระยะเวลาท่ีด าเนินงานตามเงื่อนไขสัญญา การท างานของแต่ละฝ่าย
เป็นส่วนย่อยหนึ่งของภาพรวมใหญ่ของงานซึ่งมีอิสระในการบริหารจัดการงานในส่วนของตนให้เป็นไป
ตามข้อตกลง และท างานประสานร่วมกันกับฝ่ายอื่น  ๆเพื่อประกอบเป็นภาพรวมใหญ่ของงาน 
นอกจากนี้รูปแบบการท างานแบบ Pulsating Organization ยังแบ่งเป็น Regular rhythm และ 
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Single pulse organizations ซึ่งมีความแตกต่างกันท่ีช่วงเวลาความถี่ในการจัดงานหรือความถี่ใน
การจัดงานท่ีมีลักษณะเดียวกัน เกี่ยวข้องกับความเช่ียวชาญในการท างานของพนักงาน อย่างไรก็ตาม
แม้การจัดงานจะมีความถี่เพียงใดการให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน
ของพนักงานก็ยังคงมีบทบาทส าคัญ 

 G Bowdin, Allen, O’Toole, Harris, and McDonnell (2011) กล่าวถึง ลักษณะ
โครงสร้างองค์กรท่ัวไปในองค์กรธุรกิจMICE and Events  

(1)  ลักษณะองค์กรอย่างง่าย (Simple Structure) ไม่มีความซับซ้อนมาก มี
ความยืดหยุ่นสูง แต่มีข้อจ ากัดคือพนักงานอาจไม่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในงานเพราะทุ กคน
จ าเป็นต้องท างานได้หลากหลาย (Multi-Skills) อีกท้ังคนท่ีมีความรู้ความสามารถอาจไม่ได้ท างานท่ี
เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี การตัดสินใจมีความล่าช้าเนื่องจากเป็นการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารสูงสุด 
สอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างองค์กรท่ัวไปแบบโครงสร้างแนวราบ 

(2)  ลักษณะองค์กรแบ่งตามหน้าท่ีงาน (Functional Structure) ซึ่งก าหนด
ตามขอบเขตงานท่ีจ าเป็นของแต่ละองค์กร หรือเรียกว่าเป็นรูปแบบของการจัดการโครงการ (Project 
Management) มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการแผนงานจากขอบเขตงาน องค์ความรู้ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับรูปแบบการท างานขององค์กรธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ ท่ีเป็นการท างานประสาน
ร่วมกันกับฝ่ายอื่น ๆเพื่อประกอบเป็นภาพรวมใหญ่ของงาน การแบ่งงานเป็นฝ่ายต่าง ๆท าให้มีความ
รับผิดชอบและท างานอย่างเต็มความสามารถ ส าหรับงานอีเว้นท์ท่ีมีความซับซ้อนขึ้น โครงสร้าง
องค์กรก็จะซับซ้อนขึ้นและยังครอบคลุมภาระงานต่าง ๆตามการแบ่งฝ่ายงาน ข้อดีของการจัด
โครงสร้างองค์กรแบบแบ่งตามหน้าท่ีคือจะท าให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่หรือมี
เฉพาะได้อย่างเต็มท่ีและเรียนรู้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากการท างานจนเช่ียวชาญมากขึ้น อีกท้ังยังได้มีการ
เรียนรู้ร่วมกับทีม  นอกจากนี้การแบ่งฝ่ายรับผิดชอบยังท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี 
สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้และลดความซับซ้อนในการท างานเนื่องจากมีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบชัดเจน รูปแบบองค์กรลักษณะนี้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่ายตามขนาดของอี
เว้นท์ โดยแต่ละฝ่ายสามารถเพิ่มหรือลดจ านวนของพนักงานได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อเสียอาจเกิดปัญหาในการส่ือสารท่ีมีความเข้าใจไม่ตรงกันของแต่ละฝ่าย  (Hill, Stahl, and 
Roffman,  2007) จึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี เช่น การหมุนเวียนพนักงานท่ัวไป (Multi-
skills) ไปท างานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบงานต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารแต่ละฝ่าย หรือการจัด
ประชุมร่วมกันพนักงาน เพื่อให้เกิดการส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้องและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ
ท างานร่วมกัน (Bladen, Kennell, Abson, and Wilde,  2012)  ดังภาพท่ี 2.19 
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ภาพท่ี 2.19  ลักษณะองค์กรแบ่งตามหน้าท่ีงานของบริษัทออแกไนเซอร ์
ท่ีมา: ประยุกต์จาก Bladen et al.,  2012 
 

นอกจากนี้การเจาะจงในความรับผิดชอบของแต่ละหน้าท่ียังได้มีการใช้เทคนิค Work 
Breakdown Structure (WBS) หมายถึง การล าดับงานย่อย ๆเป็นเทคนิคในการส่ือสารระหว่าง
ทีมงาน supplier และ Stakeholder ท่ีใช้ส าหรับการจัดการในงานไมซ์และอีเว้นท์ โดยการสร้าง
ล าดับงานย่อยท่ีจ าเป็นต้องจัดประเภทของงานซึ่งสามารถควบคุมได้ท้ังระยะเวลาและการใช้
ทรัพยากร (Lester,  2007) จัดท าเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์ชัดเจนและมีการส่ือสารอย่างต่อเนื่องซึ่ง
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในขอบเขตและหน้าท่ี EMBOK ได้กล่าวถึงการจัดล าดับงานย่อย ๆ
ซึ่งมีความส าคัญต่อโครงสร้างการท างานท าให้เข้าใจหน้าท่ีขอบเขตความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน  
(Bladen et al.,  2012)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ผู้ใต้บัง คับบัญชาท่ียังไม่มีประสบการณ์มากนัก 
(Ferdinand and Kitchin,  2017)   
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ภาพท่ี 2.20  Work Breakdown Structure (WBS) 
ท่ีมา:  Bladen et al.,  2012 
 

(3)  Programme –based matrix Structure ลักษณะโครงสร้างองค์กร
แบบเมตทริก มีผู้บังคับบัญชา 2 ฝ่ัง คือผู้บังคับบัญชาหน้าท่ีงานท่ัวไปและผู้บังคับบัญชางานเฉพาะ
โปรเจค การรับค าส่ังจากสองทางท าให้เกิดปัญหาสับสนในการตัดสินใจของพนักงานและการส่ือสารท่ี
ไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม 
Bladen, Kennell, Abson and Wilde  (2012) กล่าวถึงความล่าช้าในการตัดสินใจส าหรับโครงสร้าง
องค์กรแบบเมตทริกเพราะต้องใช้เวลามากกว่าในการปรึกษากับผู้บังคับบัญชาข้ามพื้นท่ีงานท่ี
รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมีผู้บังคับบัญชามากกว่า 1คน  
  

 

ภาพท่ี 2.21  Matrix Event Organization 
ท่ีมา:   ประยุกต์จาก Bladen et al.,  2012 
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Project Management เป็นการท างานแบบโครงสร้างคล้ายเมตทริก ซึ่งมี
การแบ่งช่วงระยะของการด าเนินงานโครงการ แต่ละฝ่ายจะมีหน้าท่ีแตกต่างกันในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน O'toole and Mikolaitis (2002) กล่าวถึงข้อดีของการท างานแบบการจัดการโครงการ ท า
ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์การท างานต่าง  ๆท่ีผ่านมา เป็น
รูปแบบของการท างานเป็นทีมท่ีมีการแบ่งปันข้อมูลความรู้และมีการจัดการข้อมูลความรู้ท่ีดี การ
ท างานต้องมีการส่ือสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่การท างานร่วมกับ
ฝ่ายอื่น ๆในทีมโครงการแต่ยังเป็นการท างานร่วมกับผู้ให้บริการ (Supplier)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)  

(4)  Multi-organizational or network structure ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องท างานร่วมกับผู้ให้บริการจากภายนอก (Out Source) อย่างไรก็ตามผู้จัดงาน 
(Event Organizer / Management) จะเป็นผู้ประสานงาน ดูแลจัดการเป็นศูนย์กลางหลักในการ
ท างานร่วมกับผู้ให้บริการจากภายนอกอื่น ๆ เช่น สถานท่ีจัดงาน (Venue) การตลาด (Marketing 
Consultant) หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (Security Organization) เป็นต้น  

จากการศึกษาโครงสร้างองค์กรท าให้เห็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสาร
และการมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชา โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมต้องเอื้อต่อบทบาทของของผู้บังคับบัญชาในการสนับสนุนการท างานของพนักงานให้บรรลุ
เป้าหมายเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับการท างานของพนักงาน (Bladen et al.,  2012)  โดยการ
มอบอ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) สร้างความใกล้ชิดในการท างานเพื่อเป็นท่ีปรึกษาและ
ขวัญก าลังใจในการท างาน (Van der Wagen and White,  2015)  เป็นผู้สอน ผู้ปลูกฝังความคิด 
เป็นโค้ชให้ค าแนะน าปรึกษาแก่พนักงาน (Werner and DeSimone,  2009) มีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ และเป็นผู้น าเชิงรุก (Proactive leader)  (Pielichaty, Els, Reed, and Mawer,  2016) 
ลักษณะเหล่านี้ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างองค์กร
แบบ Project management หรือ Program–based matrix Structure  ซึ่งเป็นการท างานแบบทีม
ท่ีสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานหรือสมาชิกในทีมสามารถมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้บังคับบัญชา ท าให้
เกิดการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์การท างานต่าง ๆท่ีผ่านมาร่วมกัน มีการส่ือสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามรูปแบบโครงสร้างเช่นนี้
มีผู้บังคับบัญชามากกว่า 1 คน  อาจมีความล่าช้าในการตัดสินใจ การมอบอ านาจให้กับสมาชิกในทีม
จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณา  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ ไมซ์และ
อีเว้นท์ มีความคล้ายกันโดยเป็นท้ังรูปแบบของ การแบ่งหน้าท่ี (Function) แบบข้ามสายงาน 
(Metrix)และการ จัดการ โครงการ  (Project Management) หรื อ  Program –based matrix 
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Structure  ควรเป็นการประยุกต์โครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ Bladen, Kennell, Abson and Wilde  
(2012) กล่าวถึงรูปแบบการท างานแบบแบ่งหน้าท่ีและโครงการ (Function and project) จะน าไปสู่
การท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ Kinicki and Williams (2003) ท่ีกล่าวถึง
รูปแบบโครงสร้างการท างานตามแนวคิดสมัยใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กรจึงควรมีความยืดหยุ่น มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการท างาน
การประสานงานและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าและพนักงานได้เรียนรู้ร่วมกันท างานร่วมกัน
เป็นทีม เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน  จึงกล่าวได้ว่า โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับธุรกิจการจัด
ประชุมมีอิทธิพลต่อการท างาน การเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 
 

 สรุป ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ 

จากการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเรียนรู้  แนวคิดสมรรถนะ ทฤษฎีพฤติกรรม
องค์กรและการเรียนรู้ขององค์กร สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ดังแสดงในตารางท่ี 2.21 
 
ตารางท่ี 2.21  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ  
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Ley, Lindstaedt, and 
Albert (2005) 

               

Leblanc and Abel 
(2009) 

               

Adolph, Tisch, and 
Metternich (2014) 

               

Rowold and Kauffeld 
(2008) 

               

Maurer, Weiss, and 
Barbeite (2003) 

               

Elkin (1990)                
Billett (2001)                
Billett (2004)                
Berg and Chyung 
(2008) 

               

Paloniemi (2006)                
V. S. McCabe (2012)                
Nordhaug (1993)                
ศิริญญ์ รุ่งหิริญ (2555)                
ชนะนิตา บุญญติพงษ์ 
(2561) 

               

เบญญาภา เอกวัตร และ 
พิษณุ เฉลิมวัฒน์ (2556) 

               

สุรมงคล น่ิมจิตต์ และ ธี
ระวัฒน์ จันทึก (2559) 
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 การเรียนรูแ้ละพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 

 การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคคล กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบหนึ่งมีเป้าหมาย

เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความสามารถหรือมีสมรรถนะในการท างานสอดคล้องกับต าแหน่ง
งานท่ีรับผิดชอบ  

Thomas N Garavan, McGuire, and O’Donnell (2004) กล่าวถึงเป้าหมายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรระดับบุคคลว่า เป็นการพัฒนาเน้นท่ีตัวมนุษย์หรือตัวบุคคลให้มีแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัวบุคคลจะมีความรู้ความสามารถใน
การท างาน สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็มีความพึง
พอใจในงานหรืออาชีพท่ีท าจึงต้องพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าและมีความสุขในการ
ท างาน  เห็นได้ว่าเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการในการพัฒนาระดับบุคคลคือ ต้องการให้บุคลากรมี
ทัศนคติท่ีดีต่องาน พึงพอใจ รักในงานท่ีท า ส่งผลให้บุคคลต้องการพัฒนาตนเองให้สามารถท างานหรือ
อาชีพท่ีท าอยู่ได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้บุคคลน าพาตนเองไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา พร้อมท้ังมี
ขวัญก าลังใจจากความสุขในการท างาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นการพัฒนาจากส่วนย่อยท่ีเป็นองค์ประกอบในการขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า
ดังนั้น องค์กรจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จะต้องเกิดความร่วมมือท้ังจากตัว
บุคคลและการสนับสนุนจากองค์กร กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจะส าเร็จไม่ได้หาก
ขาดความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับบุคคล จากการทบทวนงานวิจัยและทฤษฏีต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยหลักท่ีจะท าให้บุคคลมีสมรรถนะ
ท่ีพึงประสงค์ คือ การถ่ายทอดความรู้หรือการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ ดังท่ีกล่าวข้างต้น โดย
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีผลต่อการมีสมรรถนะของบุคคล ซึ่งเป็นการ
พัฒนาบนพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีนอกเหนือจากการฝึกอบรม 

2.8.1.1  การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้ (Competency-Based 
Learning: CBL)  

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ(2548) อธิบายถึงการพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้ 
(CBL) นั้น เริ่มจากการก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวัง (Result)  พิจารณาว่าผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังนั้นเกิดจากผลท่ีได้(Output) ซึ่งมาจากพฤติกรรมของบุคคล(Behaviors) ซึ่งเป็นพื้นฐานมา
จากสมรรถนะ (Competencies) ของบุคคล ดังแสดงในภาพท่ี 2.22 
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ภาพท่ี 2.22  การออกแบบและปรับใช้ Competency-Based Learning (CBL) 
ท่ีมา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,  2548 
 

นอกจากการพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้  (Competency-Based 
Learning: CBL) แล้วนั้น ในบางกรณียังต้องน าการอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะ(Competency-Based 
Training: CBT) มาควบคู่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณสมบัติหรือทักษะ ความรู้ของบุคคลท่ีจ าเป็นเฉพาะ
หน้าท่ี เช่น ทักษะจ าเป็นท่ียังบกพร่อง การบูรณาการท้ัง การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้ 
(CBL) และการอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะ (CBT) สามารถน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องบน
พื้นฐานของสมรรถนะต าแหน่งงานและการเรียนรู้ (Competency-Based Performance) ซึ่งเป็น
เป้าหมายท่ีองค์กรคาดหวัง สอดคล้องกับ อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2559) กล่าวถึงแนวคิดของ Morgan 
McCall (1960) ; Lombardo and Eichinger (1996) และ Tough (1968) A. M. Tough (1968) ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเรียนรู้ (Competency Based Learning ) เพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร โดยอธิบายถึงรูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานของ 70:20:10 Learning 
Model ซึ่งให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาผ่านประสบการณ์ 70%  การเรียนรู้และพัฒนา
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท้ังภายนอกและภายในองค์กร 20% และการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมการ
ฝึกอบรม 10%  เน้นการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์จาก
สถานท่ีท างานจริง โดยใช้ช่องการทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งผลท่ีได้จากการเรียนรู้คือผลการ
ปฏิบั ติงานท่ีพนักงานท าไ ด้จริง  (Performance Centric Role) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ,  2559)   
แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับการอธิบายของ 
Nordhaug (1993) กล่าวถึงขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะจ าเป็นต้องประกอบ
ไปด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทางการ (Formal Learning) กับการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Learning)  และสอดคล้องกับการศึกษาของ Wick, Pollock, and McK (2006)  อธิบายถึงแนวคิด
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Result) ท่ีองค์กรคาดหวัง 
นอกจากการก าหนดเป้าหมายขององค์กรแล้วนั้น ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องให้
ความส าคัญกับการออกแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Design the Complete Experience) ท่ี
เป็นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง ผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Drive 
Learning Transfer) ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการท างาน 

การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้ (Competency Based Learning ) 
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้ังในมิติของการอบรม (Training) และการพัฒนา 
(Development) โดยน ารูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Multi –Layer Learning Model ) มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้แบบ 70:20:10 ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และ
การประกอบกันของรูปแบบการเรียนรู้แบบเป็นทางการ(Formal Learning) และไม่เป็นทางการ 
(Informal Learning)  โดยแบ่งเป็น10% การเรียนรู้แบบเป็นทางการ(Formal Learning) ถูกจัดให้
อยู่ในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสม (Blended Learning)  เช่น การฝึกอบรมท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ในส่วนการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ( Informal Learning)  20% ซึ่งเป็นการเรียนรู้และ
พัฒนาผ่านการมีปฏิ สัมพันธ์ร่วมกัน ผู้อื่นถูกจัด ให้อยู่ ในรูปแบบการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม 
(Collaborative Learning) และ การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning)   และ 70% เป็นการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติงานจริง ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
(Experiential Learning) และการเรียนรู้จากการท างาน (Workplace Learning)  ดังภาพท่ี 2.23 
  

 

ภาพท่ี 2.23  แนวคิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Multi –Layer Learning Model) 
ท่ีมา:  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์,  2559 
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จากภาพท่ี 2.23 การพัฒนาคุณลักษณะบนพื้นฐานการเรียนรู้ (Competency 
Based Learning ) 70:20:10 ไ ด้ประยุกต์ใ ช้แนวคิดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย (Multi –Layer 
Learning Model ) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ดังนี้ 

1)  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)  การเรียนรู้ ท่ีเป็นการช้ีน า
ส าหรับผู้ท่ีมีวุฒิภาวะการรับรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยใช้เหตุผลช้ีให้เห็นและเข้ าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ เน้นการร่วมแชร์ประสบการณ์ ท่ีส าคัญบทบาทของ
ผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงและ
เรียนรู้ต่าง ๆ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551)  

2)  การเรียนรู้แบบเป็นทางการ (Formal Learning) การเรียนรู้อย่างมีแบบ
แผน เหมาะส าหรับกลุ่มผู้เรียนจ านวนมาก มีการก าหนดระยะเวลา กิจกรรมเนื้อหาการเรียนชัดเจน
ตามหลักสูตรหรือมาตรฐาน มีคู่มือการเรียนรู้ ได้แก่หลักสูตรการอบรบ การเรียนรู้ในช้ันเรียน 

3)  การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Informal Learning) รูปแบบการเรียนรู้
ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้โดยดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา เช่น การค้นพบ การ
สนับสนุนผลงาน การส่งเสริมให้ความร่วมมือ การช่วยหรือให้บริการตนเอง และการเรียนรู้แบบ
ทันเวลา ไม่มีการบีบบังคับผู้เรียนสามารถเลือกในส่ิงท่ีตนต้องการเรียนรู้ 

4)  การเรียนรู้แบบผสม (Blended Learning) การเรียนรู้ท่ีผสมรูปแบบ
ระหว่างการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (Face-to-Face Learning) และ การ
เรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีหรืออนไลน์ (Online Learning) Radames Bernath (2012)  การเรียนแบบ
ผสมผสาน หมายถึง โปรแกรมทางการเรียนรู้ ท่ีใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning กับการสอนในช้ันเรียน ส าหรับการเรียนรู้แบบผสมในองค์กรนั้นมัก
กล่าวถึงการอบรมในหลักสูตรกับการเรียนรู้นอกเหนือการอบรมหรือเรียกว่าการเรียนรู้เสมือนห้อง
อบรมจริง เช่น E-learning (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์,  2559) 

5)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) รูปแบบการเรียนรู้
ท่ีอาศัยกระบวนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมท้ังการพูดคุย
ให้ก าลังใจให้ค าปรึกษา เนื้อหาโครงสร้างการเรียนสามารถปรับและยืดหยุ่นได้ โดยเน้นการเรียนรู้
ร่วมกันแบบทีม (Sangahl,  2009) ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้เอื้ออ านวยและช้ีแนะให้ ผู้เรียนได้มองเห็น
ทางออกของปัญหานั้น ๆการเรียนรู้แบบความร่วมมือยังมีส่วนในการกระตุ้นการใช้ความคิดวิเคราะห์ 
(Daniels and Walker,  2001)   

6)  การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
สังเกตการณ์กระท าของผู้อื่น และน าพฤติกรรมหรือวิธีการมาปรับใช้กับผู้เรียนเอง ในการเรียนรู้ทาง
สังคมจึงต้องประกอบด้วย (1) ผู้เรียนท่ีมีความพร้อมและสนใจ (2) บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้
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เกิดการเรียนรู้ และผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และ (3) ผลการจากกระท าผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมต่อไป
หากผลการกระท าเป็นบวก และจะหยุดหรือละเว้นหากเป็นในเชิงลบ 

7)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) รูปแบบการ
เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก จาการได้ทดลองด้วยตนเอง และการปรับใช้ในชีวิตจริง 

8)  การเรียนรู้จากการท างาน (Workplace Learning) รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการท างานบนพื้นฐานของคุณลักษณะ (Competency) เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีสุด โดยผู้วิจัยศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นของการเรียนรู้จาการท างาน ดังนี้ 

การเรียนรู้จากการท างาน (Workplace Learning) มีหลายการศึกษาให้
ความหมาย  

Billett (1993a) มองว่าเป็นการได้มาซึ่งความรู้และทักษะและถือว่าเป็น
หน้าท่ีการมีส่วนร่วมในงานท่ีแท้จริงด้วยการสนับสนุนและค าแนะน าไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
ผู้อื่นท่ีมีทักษะมากกว่า Billett ระบุการเรียนรู้สามรูปแบบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน, ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ และการจัดการคุณค่าและทัศนคติ  

Mansfield (1991) อ้างใน Smith (2003) ได้พัฒนารูปแบบความสามารถ
ของงานระบุทักษะท่ีเกี่ยวข้องในส่ีด้านของความสามารถ ได้แก่ งานหรือทักษะทางเทคนิค, ทักษะการ
จัดการงาน (การวางแผนการตัดสินใจการจัดล าดับความส าคัญ), ทักษะการจัดการฉุกเฉิน (การจัดการ
เหตุการณ์และเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เกินขอบเขตของค าแนะน าประจ า) และ ทักษะบทบาทและ
ส่ิงแวดล้อม (ความเข้าใจการท างานและการใช้งานทางกายภาพองค์กรและสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม) 

Levy (1987) เอารูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้จากสถานท่ี
ท างานโดยมุ่งเน้นท่ีโครงสร้างและกระบวนการเพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้ของพนักงานกับบทบาทการ
ท างาน ได้แก่ การจัดโครงสร้างการเรียนรู้ในท่ีท างาน, การฝึกอบรมในที่ท างานหรือโอกาสการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม และระบุและให้โอกาสการเรียนรู้นอกสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

Cunningham (1998) การเรียนรู้จากการท างานเป็นการเรียนรู้ท่ีค่อนข้าง
ให้ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสังคม เช่น การช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 

กล่าวได้ว่า การเรียนรู้จากการท างานจึงเป็นการสร้างรูปแบบความคิดท่ีมี
ต่องาน เพื่อรู้ เข้าใจ คิดต่อยอด ประยุกต์ใช้ได้ รู้วิธีการ รู้วัตถุประสงค์ และตัดสินใจได้ (Gott, 1989) 
สอดคล้องกับแนวคิดระดับความรู้ของ Bloom et al. (1956) จ าเป็นต้องอาศัยรูปแบบของการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น Instrumental การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภาพ การเรียนรู้แบบโต้ตอบ Dialog มุ่งเน้นท่ีองค์กรของแต่ละบุคคลและ
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สถานท่ีในองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสะท้อนความเข้าใจของผู้เรียน (Self-reflective 
learning) ในการท างานและกระตุ้นค าถามเกี่ยวกับตัวตนและความต้องการในการเปล่ียนแปลง
ตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงวิธีการมองตนเองและความสัมพันธ์ของพวกเขา (Mezirow, 
1991)  

การเรียนรู้จากการท างานได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย Hart (2018) อธิบาย
ถึงการพัฒนาของการเรียนรู้ในสถานท่ีท างานจากการอบรมในห้องเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยตนเองของบุคคล ดังนี้ 

การเรียนหรืออบรมในเรียน (Classroom Training) วิธีการด้ังเดิมในการ
เรียนรู้จากสถานท่ีท างานคือการพาผู้คนออกจากงานประจ าวันและฝึกฝนพวกเขาในห้องเรียนแยก
ต่างหากเช่นเดียวกับท่ีโรงเรียน ในความเป็นจริงนี่คือรูปแบบของการฝึกอบรมที่มักจะจัดขึ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานส าหรับการฝึกอบรมประเภทอื่น  ๆ ท้ังหมด ข้อดีอย่างหนึ่งของการฝึกอบรมในช้ันเรียนท่ี
แตกต่างคือประสบการณ์ทางสังคมท่ีผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและต่อหน้าผู้
ฝึกสอนหรือผู้สอน อย่างไรก็ตามมีข้อเสียหลายประการในการฝึกอบรมประเภทนี้ ซึ่งรวมถึงความจริง
ท่ีว่าทุกคนจะต้องอยู่ในห้องเรียนในเวลาเดียวกันและต้องด าเนินการในจังหวะเดียวกัน ส าหรับบางคน
การฝึกอบรมประเภทนี้ท่ีบ่อยเกินไปมักจะถือว่าเป็น "วันหยุด" จากงานประจ าวัน การท างานและการ
เรียนรู้ในหลาย  ๆ กรณีถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีค่อนข้างแยกจากกัน แม้ว่าการฝึกอบรมในช้ันเรียนจะ
ยังคงด าเนินต่อไปในหลายองค์กร ในขณะเดียวกันหลายนองค์กรก็ย้ายเข้าสู่ขั้นตอ่ไปของการเรียนรู้ใน
สถานท่ีท างานซึ่งการฝึกอบรมท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นท่ีรู้ จักหรือการเรียนรู้ ผ่านอิเล็กทรอนิกส์มี
กระบวนการนี้โดยอัตโนมัติการเรียนรู้จากการท างานในท่ีสุดจะน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาด้วย
ตนเองของบุคคล  

การอบรมแบบ E-Learning แบบเดิมท่ีมีเพียงเนื้อหาสาระ ส าหรับพนักงาน
มักมีแนวโน้มท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย จากการนั่งเรียนผ่านหน้าจอและระบบออนไลน์ซึ่งขาดการ
กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การเรียนรู้แบบE-learningจึงต้องปรับรูปแบบให้
น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย โดยผสมผสานการเรียนรู้แบบในห้องเรียนท่ีได้พบเจอมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน (Face-to-Face) และการเรียนแบบออนไลน์ เรียกว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 

การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning)  ด้วยการเพิ่มข้ึนของโซเชียลมีเดีย
เราเห็นว่าเว็บมีวิวัฒนาการในโซเชียลเว็บ (ก่อนหน้านี้ เรียกว่าเว็บ 2.0) และการเกิดขึ้นของค าเช่น 
ธุรกิจเพื่อสังคม และการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) ในกรณีของการเรียนรู้ทางสังคม ส าหรับ
หลาย  ๆ คนนี่หมายถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการฝึกอบรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการให้ผู้คนมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในหลักสูตรออนไลน์ อย่างไรก็ตามในหลายองค์กรตระหนักดีว่าการเรียนรู้ทาง
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สังคมจริงในท่ีท างานเกิดขึ้นเมื่อพนักงานแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับคนอื่น  ๆ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ าวันของพวกเขา และนี่เป็นจุดเปล่ียนส าคัญในการท าความเข้าใจการเรียนรู้ใน
สถานท่ีท างานซึ่งน าเราไปสู่การเรียนรู้ในสถานท่ีท างาน 

การเรียนรู้ในสถานท่ีท างาน (Workplace Learning) มีความความแตกต่าง
กับ 4 รูปแบบข้างต้น ในขั้นนี้ใช้เครื่องมือชุดใหม่ในการออกแบบจัดส่งและจัดการการฝึกอบรม แต่
เป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีบุคคลเรียนรู้ท่ีท างานและบทบาทใหม่ของการเรียนรู้และพัฒนา การ
เปล่ียนแปลงนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของผู้เรียนและ
โลกท่ีเปล่ียนไปของการท างาน นอกจากนี้ Hart (2018) ยังกล่าวถึงการเรียนรู้จากการท างานแบบเดิม 
(Traditional Workplace Learning) ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดยองค์กรท่ีมาบทบาทในการเรียนรู้และ
พัฒนา ให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะ การแก้ไขปัญหา มุ่งพัฒนางานในปัจจุบันและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในองค์กร เพิ่มเติมจากนี้ การเรียนรู้จากการท างานควรอัพเดทและให้ทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรม มีการเตรียมพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือส่ิงใหม่ท่ี
เป็นประโยชน์ในการท างานและมีความสุขในการเรียนรู้และการท างาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการ
ท างานท่ีได้รับการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้แบบมืออาชีพ คือการเรียนรู้ด้วยตัวบุคคลเอง  (Self-
Directed) อย่างต่อเนื่อง  

 ดังนั้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบไม่ เป็นทางการ (Workplace Learning) ให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม บทบาทขององค์กรยังสามารถเป็นผู้ให้การสนับสนุนและเอื้ออ านวยให้การเรียนรู้เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเรียนรู้ควรปรับใช้ตามรูปแบบขององค์กรและผู้เรียน การเรียนรู้ควรให้ความส าคัญท่ีสุด
ส าหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมการท างาน ท้ังนี้การอบรมหรือการเรียนรู้แบบ
เป็นทางการยังสามารถมีบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะแต่เป็นสัดส่วนท่ีน้อยลง การศึกษาของ 
Center of Workplace Learning โดย Hart (2018) พบว่า บทบาทงานท่ีท าประจ าวันท าให้เกิดการ
เรียนรู้สูงสุด และการเรียนรู้จากช้ันเรียนช่วยเกิดการเรียนรู้ต่ าท่ี สุดได้เพียงข้อมูลและความรู้  
สอดคล้องกับหลายการศึกษาซึ่งเสนอสัดส่วนของการเรียนรู้ 70:20:10 ประกอบด้วย การเรียนรู้โดย
ประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านบุคคล และการเรียนจากการอบรม ตามภาพท่ี 2.13 ข้างต้น ดังนี้ 

1)  การเรียนรู้โดยประสบการณ์ (Learn by Experience) 70% ของการ
เรียนรู้เป็นรูปแบบท่ีเน้นการท างานจริง  ซึ่งจะส่งผลต่อผลส าเร็จของงานท่ีจะเกิดขึ้นจริงและการ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ได้แก่ 



169 
 

(1)  การติดตามสังเกตแม่แบบ (Job Shadowing/ Observation/ 
Role Model) การติดตามบุคคลท่ีได้รับการยอมรับหรือเป็นต้นแบบเพื่อสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
เช่น การติดตามสังเกตหัวหน้างาน การท างานกับท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญภายใน 

(2)  คู่มือแนวทางการท าง าน ( Job Manuals) การเรียนรู้ จ าก
การศึกษาคู่มือในการท างานเพื่อเข้าใจกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(3)  การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท้ังภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร (Knowledge Sharing) การรวมกลุ่มของบุคลากรภายในองค์กร หรือ การรวมกลุ่ม
ของพันธมิตรภายนอกองค์กร เช่น บริษัทคู่ค้า เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์การท างาน นอกจากนี้การ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กรยังรวมถึงการค้นหาปัญหาและวิธีการแก้ไขในการ
ท างาน 

(4)  การบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบการท างานของตนเอง (Self-
Reflection Note) เป็นวิธีการส ารวจความบกพร่องและการพัฒนาของตนเองในการท างาน ท้ังใน
ด้านของทัศนคติ พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน 

(5)  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การหมุนเวียนบทบาทการ
ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้กระบวนการท างานและเป็นการเรียนรู้เพื่อค้นหาความสามารถ ความถนัดของ
ความชอบของบุคลากร อีกท้ังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร 

(6)  การมอบหมายงานท่ีท้าทาย (Stretch Assignment) เช่น การ
รับผิดชอบโครงการพิเศษ การรับผิดชอบงานข้ามสายงาน การนพเสนอหรือการติดต่องานกับผู้อาวุโส
หรือบุคคลส าคัญซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มท่ี เช่น ความ
เป็นผู้น า ความกล้าตัดสินใจ 

(7)  การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Community Activities) เพื่อการสร้าง
ปฏิบัติสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น โดยการให้สมาชิกร่วมกันผิดชอบในกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
เป็นได้ท้ังกิจจกรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(8)  การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visits) เช่น ดูงานในองค์กรท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดี เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติและน ามาประยุกต์กับการปฏิบัติงาน 

(9)  การเยี่ยมเยือนลูกค้า (Customer Visits) เพื่อเรียนรู้พฤติกรรม
ของลูกค้า ส ารวจความต้องการความคาดหวังหรือปัญหาของลูกค้าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กระบวนการท างานหรือการให้บริการแก่ลูกค้า รวมท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร
และลูกค้า 
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(10)  การประยุกต์จากแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Apply Best Practices) 
เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติท่ีดีน ามาประยุกต์กับการปฏิบัติงาน 

(11)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the job Learning) การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงระหว่างการท างาน 

2)  การเรียนรู้ผ่านบุคคลอื่น (Learn by Others) 20% ของการเรียนรู้
เน้นไปท่ีรูปแบบของการใช้เครื่องมือท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน ได้แก่ 

(1)  การสอนแนะ(Coaching)ภายในองค์กร เพื่อจุดประกายให้เกิด
การเรียนรู้ มีทัศนคติท่ีดีหรือมีแรงขับเคล่ือนในการท างาน โดยผู้สอนเป็นได้ท้ังผู้บังคับบัญชา หัวหน้า
หรือเพื่อร่วมงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการสอนแนะได้ท้ังแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มข้ึนอยู่กับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

(2)  การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) การพูดให้ค าปรึกษาคุยระหว่างพี่
เล่ียงและบุคคลท่ีพี่เล้ียงต้องดูแลโดยเน้นเรื่องของจิตใจ อารมณ์ และการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน 

(3)  การขอค าแนะน า (Seeking Advice) และการให้ค าปรึกษา
(Counseling) โดยการขอค าแนะน าผู้รู้เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ท่ีปรึกษาองค์กร ซึ่งสามารถ
ขอค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ปัญหาท่ีเกิดจากการท างานและ
เรื่องท่ีผู้ขอค าแนะน ายังไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ 

(4)  การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบไม่เป็นทางการและการสรุปงาน 
(Informal Feedback and Work Debrief) โดยการให้ข้อมูลจากการท างานหรือผลการท างานใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา เช่นภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบข้อดี ข้อบกพร่องหรือพัฒนาการ
ของตนเองเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

(5)  การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360องศา (360 Degree Feedback) 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานจากบุคคลรอบด้านท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ลูกค้า ตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา เป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้จุดดี
จุดด้อยของตนเองและน าไปใช้พัฒนาพฤติกรรมและการท างาน 

(6)  การเข้าร่วมทดสอบและผลจากการประเมิน (Learning and 
Development Assessment) การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ เช่น การทดสอบระดับความรู้ การ
ทดสอบทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานซึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมกับศูนย์ทดสอบภายนอกองค์กรหรือ
การทดสอบภายในองค์กร ผลจากการทดสอบสามารถเป็นเครื่องช้ีวัดถึงขีดความสามารถของบุคคล 
นอกจากนี้การประเมินผลจากพฤติกรรมการท างานภายในองค์กรยังสามารถเป็นข้อมูลในการน าไปใช้
เพื่อพัฒนาตนเอง 
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(7)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม (Learning through 
Team/Network) คือการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายสมาชิกภายในองค์กรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดใน
ส่ิงท่ีสนใจร่วมกัน โดยสามารถซักถาม แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกันและร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในองค์กรและการท างาน 

(8)  การเข้าร่วมการเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอก (External 
Network) การเข้าร่วมกับกลุ่มเครือข่ายภายนอกองค์กร เช่น สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง การร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพื่อรับฟังข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานขององค์กร 

3)  การเรียนรู้โดยการฝึกอบรม 10% ของการพัฒนาคุณลักษณะบน
พื้นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 

(1)  การฝึกอบรมการเข้าร่วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบั ติการ
ภายในองค์กร (In-House Training) หมายถึงหลักสูตรการฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นท่ีองค์กรจัดขึ้นให้กับบุคลากรในองค์กร 

(2)  การฝึกอบรมการเข้าร่วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบั ติการ
ภายนอกองค์กร (Public Training) หมายถึง การส่งบุคลากรในองค์กรเข้ารับการอบรมร่วมกับ
สถาบันภายนอกองค์กร 

(3)  การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์และส่ือออนไลน์ 

(4)  การ เข้ า ร่ ว มห ลัก สูตร ท่ี ไ ด้ รั บประกาศนี ยบั ต ร รับ รอง 
(Certification Program) การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรระยะส้ันหรือระยะยาว และมีการทดสอบ
ยืนยันการผ่านการอบรบซึ่งการได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 

(5)  ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ  ( Formal Education) ใ น ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดหรือเพิ่มเติมเป็นความรู้สามารถน ามาใช้
กับการท างานได้ 

(6)  การอ่านหนังสือ คู่มือค้นคว้าหาความรู้ (Reading) เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในด้านต่าง ๆและความรู้ท่ีสามารถน ามาใช้กับการท างานได้ 

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบนพื้นฐานการเรียนรู้(Competency 
Based Learning) เพื่อให้ผลการเรียนรู้และการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายคุณลักษณะท่ีองค์กร
คาดหวังและบรรลุเป้าหมายองค์กร รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบนพื้นฐานการเรียนรู้จ าเป็นต้องมี
ความสอดคล้องกับบริบทของสภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีแปรเปล่ียนและสภาพแวดล้อมขององค์กร 
ดังนั้นจึงต้องศึกษาถึงสภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบน
พื้นฐานการเรียนรู้ 
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2.8.1.2 การเรียนรู้ในบริบทการท างานของอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
การเรียนรู้ท่ีส าคัญของการท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม คือการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การท างาน เรียนรู้ระหว่างการท างาน ท้ังการเรียนรู้แบบบุคคลคนเดียวและการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม บริบทการท างานของอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์มีการพบเจอกับการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์อยู่เสมอ ความแตกต่างของการจัดงานต่าง ๆล้วนเป็นประสบการณ์ท่ีหลากหลายซึ่ง
เป็นโอกาสท่ีจะท าให้พนักงานในองค์กรหรือสมาชิกทีมได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหา และอาจเป็นโอกาสในการค้นพบ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้
ของ Bladen et al. (2012) ได้เสนอแนวทางการเรียนรู้ของทีมท่ีสอดคล้องกับการท างานโดยกล่าวถึง 
แนวคิดการเรียนรู้ของ Kolb’s learning cycle (1984) เป็นแนวคิดการเรียนรู้ของทีมท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการและอีเว้นท์ โดย
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือปัญหาเพื่อการเพื่อแก้ไข และป้องกันการเกิดปัญหา  ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 2.24  แนวคิดการเรียนรู้ของ Kolb 
ท่ีมา:  Kolb,  1984 อ้างใน Bladen et al.,  2012 
 

1)  การรับรู้ประสบการณ์ (Concrete Experience) จากการท างานท่ีได้พบ
เจอมา ท้ังปัญหา การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ประสบการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท างาน ล้วนเป็น
ส่ิงท่ีบุคคลและทีมควรมีการถ่ายทอดร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  

2)  การ สัง เกตอย่ า ง ลึกซึ้ ง  ใคร่ ครวญพิจารณา (Observation and 
Reflective) ในปัญหาและประสบการณ์ใหม่ต่าง ๆ ร่วมกันคิดแล้วหาวิธีการ 
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3)  การรวบรวมเป็นหลักการ คิด วิ เคราะห์ สัง เคราะห์และวางแผน 
(Abstract Concept) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้อย่างเหมาะสม 

4)  การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Active Experimentation) ทดลองใช้
วิธีการท่ีผ่านการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

แนวคิดการเรียนรู้ของKolb สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบทีมเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อ  ๆไป ดังนั้น
ความสามารถขององค์กรจะแตกต่างจากคู่แข่งขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีม
และการกระตุ้น สนับสนุนให้พนักงานในทีมหรือองค์กรเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ (GAJ 
Bowdin, Getz, and Wunsch,  2010) 

2.8.1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะบนพืน้ฐานการเรียนรู้ 
 Paloniemi (2006) "Experience, competence and workplace learning", 

Journal of Workplace Learning ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในบริบทของการท างาน เก็บ
ข้อมูลจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง พบว่า ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการมีบทบาทมีส่วน
ร่วมในการท างานในทีมและองค์กร เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้พนักงานมีสมรรถนะ จึงควรส่งเสริมการ
เรียนรู้บนพื้นฐานสมรรถนะ work-based learning ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานเป็นแหล่งของ
สมรรถนะท่ีดี  (Tikkanen and Kujala,  2000) ท่ีควรพิจารณาในการคัดเลือก และส่งเสริมพัฒนา 

Billett (2001) Learning through work : workplace affordances and 
individual engagement ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และวิธีการเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมภายในองค์กรของบุคคล การเรียนรู้จากการท างานการเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งจะหล่อหลอมให้
เกิดการเรียนรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมผ่านกายภาพและสังคมแวดล้อม ปัจจัยท่ีเป็นตัวผลักดันให้เกิด
การเรียนรู้จากการท างานได้แก่ เป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรท่ีท าให้พนักงานคุ้นชินต่อการเรียนรู้ 
ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การตั้งเป้าหมายการมุ่งไปสู่เป้าหมาย และงานท่ี
เอื้อต้องการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อ การรับรู้ของพนักงานสภาพแวดล้อมจะกระตุ้นในพนักงานรู้สึกต้อง
พัฒนาตนเองจึงต้องให้ความส าคัญในประเด็นของความสัมพันธ์ภายในองค์กรและโอกาสการเข้าร่วม
กิจกรรม จากการศึกษาพบว่า องค์กรควรเตรียมความพร้อมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ บรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุก ๆมิติ ได้แก่ 1) การพัฒนาท่ีเหมาะสมและการด าเนินงานในสถานท่ีท างานเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ (2) การออกแบบการเรียนรู้ในท่ีท างานโดยค านึงถึงเพื่อความต้องการขององค์กร ตลอด
ถึงความพร้อมของท้ังผู้เรียนและผู้สอนหรือผู้ช้ีแนะ (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้ังสองฝ่ายผู้ท่ีก าลัง
เรียนรู้และน าทางการเรียนรู้ และ (4) การเลือกและการเตรียมการท่ีเหมาะสมคู่มือการเรียนรู้ 
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 การจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล ความรู้ต่าง  ๆ
ขององค์กรให้เป็นระบบ สามารถท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ จน
สามารถสรุปสาระความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น  

2.8.2.1  ประเภทของความรู้ 
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ  (2558)  กล่าวถึงการศึกษาของ Collins (2010); Pascual-

Leone, Grafman, and Hallett (1994) และ Masters (1992) ได้แบ่งประเภทของความรู้เป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

1)  ความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีส่ังสมจาก
ประสบการณ์ ซึ่งยากต่อการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม เช่น ความเช่ียวชาญ ภูมิปัญญา 
กระบวนการ 

2)  ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ท่ีเป็นเหตุผล เป็นลาย
ลักษณ์อักษร สามารถบรรยายถ่ายทอดได้ชัดเจน เช่น ทฤษฏี คู่มือ ฐานข้อมูล 

2.8.2.2  แนวคิดการจัดการความรู้ 
ประพนธ์ ผาสุขยืด (2550) อธิบายแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักการ “โมเดล

ปลาทู” ดังนี้ 
  

 

ภาพท่ี 2.25  โมเดลปลาทู 
ท่ีมา:   ประพนธ์ ผาสุกยืด,  2550 
 

1)  ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) คือ วิสัยทัศน์ของการจัดการ
ความรู้ เป็นการก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัด
ประชุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นมืออาชีพ ตามกรอบสมรรถนะท่ีองค์กร
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และอุตสาหกรรมการจัดประชุมต้องการ คือ สามารถน าข้อมูล ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่องาน  

2)  ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าหรับการจัดการความรู้ โดยมุ่งหวังจัดการให้เกิดเหตุปัจจัย และส่ิงแวดล้อมท่ีจะ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและพร้อมท่ีจะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน  

3)  ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) คือ ความรู้ท่ีถูกจัดเก็บอยู่
ในคลังความรู้ โดยความรู้ท่ีถูกจัดเก็บต้องเป็นความรู้ท่ีจ าเป็น มีความส าคัญ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการจัดการ ด้วยการวางระบบในการจัดเก็บ มีการจัดหมวดหมู่ รวมถึงมีระบบท่ีท าให้ผู้ใช้
สามารถสืบค้น และค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ท่ี จัดเก็บไว้ได้สะดวก 
เอื้ออ านวยในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันได้ง่ายขึ้น รวมถึงต้องมีการตรวจสอบ ปรับปรุงให้ความรู้ท่ีถูก
จัดเก็บในคลังความรู้มีความถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกันนี้ควรมีการระบุถึงแหล่งข้อมูล ซึ่งได้แก่ 
ผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลสาหรับการติดต่อ เป็นต้น ส่วนหางปลาจึงเปรียบได้กับเครื่องมือท่ีใช้ในการ
จัดการความรู้สอดคล้องกับ  

2.8.2.3  กระบวนการจัดการความรู้ Nonaka and Takeuchi (1995) อธิบายถึง
กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักการของ  ประกอบด้วย  

1)  Socialization (S) การแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit 
Knowledge ของผู้ท่ีส่ือสารระหว่างกันโดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง เช่น หัวหน้างานสอน
งานให้ลูกน้อง   

2)  Externalization (E) การแปลง Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit 
Knowledge เช่น ลูกน้องเมื่อเรียนรู้วิธีท างานจากหัวหน้าแล้ว จดบันทึกความรู้หรือเขียนเป็นรายงาน
ความรู้ คนอื่น ๆ ก็สามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ต่อไป  

3)  Combination (C) ก า ร ส ร้ า ง  Explicit Knowledge จ าก  Explicit 
Knowledge ด้วยการรวบรวมความรู้ประเภท Explicit Knowledge จากแหล่งต่าง ๆ มาสร้างเป็น 
Explicit Knowledge ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการท างาน เช่น หัวหน้างานท าการรวบรวมความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ ท้ังนอกและในองค์กร รวมท้ังความรู้ท่ีมีอยู่เดิมมาสรุปเป็นความรู้ใหม่และเผยแพร่ หรือ
ท าการเรียบเรียงความรู้จากภาษา ต่างประเทศ  

4)  Internalization (I) ก า ร แ ป ล ง  Explicit Knowledge ม า เ ป็ น  Tacit 
Knowledge โดยการน าความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความรู้เพิ่ม เช่น หัวหน้า
งานค้นคว้าศึกษาวิธีท างานจากเอกสารต่าง ๆ น ามาปรับใช้กับงานของตนเองจนเกิดทักษะและความ
ช านาญในเรื่องนั้น เกิดเป็น Tacit Knowledge ของตน ซึ่งสามารถจะบันทึกออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Externalization) หรือแลกเปล่ียนกับคนอื่น ๆ (Socialization) ต่อไป 
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 เมื่ อด า เนินการปรับเป ล่ียนและสร้ างความรู้  2 ประเภทนี้ ไปจนครบรอบ 
Socialization – Externalization – Combination – Internalization ความรู้จะสูงขึ้นอีกระดับ
หนึ่ง ส่ีกระบวนการนี้สามารถเกิดต่อไปได้เรื่ อย ๆ ท าให้ความรู้ในองค์กรสูงขึ้นอย่างไม่ส้ินสุด มี
ลักษณะเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI model จากกระบวนการดังกล่าวน าไปสู่
เครื่องมือหรือวิธีการในการสร้าง จัดเก็บ และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ดังภาพท่ี 2.26 
 

 

ภาพท่ี 2.26  Knowledge Spiral Model 
ท่ีมา:  Nonaka and Takeuchi,  1995 
 

การจัดความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะต้องจัดรูปแบบการผสมผสาน การรวบรวม
ความรู้ การจัดระบบข้อมูลมีการแลกเปล่ียนความรู้การถ่ายโอนความรู้   และการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นกระบวนการการจัดการความรู้ขององค์กร เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์กรเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (M. J. Marquardt,  2011) ซึ่งประกอบไปด้วย 

1)  การแสวงหาความรู้ (Acquisition) การแสวงหาความรู้จากแหล่งภายใน
องค์กร เช่น ข้อมูลสินค้าและบริการขององค์กร ข้อมูลจากการท างาน เช่น ข้อมูลลูกค้า โครงการของ
ลูกค้าประเภทต่าง ๆ ข้อมูลซัพพลายเออร์ประเภทต่าง ๆ และข้อมูลหน่วยงานผู้สนับสนุน เป็นต้น
ข้อมูลความรู้จากการอบรมภายในองค์กร จากการถ่ายทอดโดยผู้เช่ียวชาญภายในองค์กร การแบ่งปัน
ความรู้ในทีม เป็นต้น และการแสวงหาความรู้จากแหล่งภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและสมาคม 
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2)  การสร้างความรู้ (Creation) การสร้างความรู้ใหม่จากการทดลอง ศึกษา
ค้นว้า หรือการค้นพบวิธีการท างานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากใน
องค์กร ท้ังนี้การสร้างความรู้อาจมาจากประสบการณ์ท่ีพบเจอจากการท างาน กิจกรรมท่ีสร้างความรู้ 
เช่น การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ท าให้เกิดการน าความรู้มาใช้และใช้ทักษะการต้ังค าถามในส่ิงท่ียังไม่รู้ จะ
น ามาซึ่งความรู้หรือแนวทางใหม่ (Action Learning) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ( Systematic 
Problem Solving) เป็นการเรียนรู้จากปัญหา โดยการวิเคราะห์กระบวนการ ใช้หลักความรู้ ท่ีมีใน
วางแผนแก้ไขปัญหา การทดลอง (Experimentation) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
(Learning from Past Experience) เรียนรู้จากปัญหาหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

3)  การจัดเก็บความรู้ (Storage) โดยการแยกแยะข้อมูลความรู้อย่างเป็น
ระบบ จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารออนไลน์ (Online) หรือออฟไลน์ (Offline) ท่ีเข้าถึงได้สะดวก 
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในการท างานหรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ข้อมูลรายงานความส าเร็จของ
การจัดงานประชุม 

4)  การวิเคราะห์และการท าเหมืองความรู้ (Analysis and Data Mining) 
การใช้ระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เช่น สถิติเกี่ยวกับกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุมประเภทต่าง ๆ  

5)  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Transfer and Dissemination) ภายใน
องค์กร เช่น การฝึกอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ การแบ่งปันความรู้ภายในทีมหรือภายในองค์กรจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา 

6)  การประยุกต์ใช้ความรู้ (Application and Validation) การน าความรู้มา
ใช้ในการท างาน สามารถดึงข้อมูลจากเหมืองข้อมูล หรือน าความรู้จากการได้รับจากการถ่ายทอด 
หรือจากแหล่งต่าง ๆ มาเช่ือมโยงในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,  2554) 
กล่าวถึงการสรุปหัวใจส าคัญของการจัดการความรู้ สอดคล้องกับ Dalkir (2005) ประกอบด้วย การ
สร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการใช้ความรู้ ดังภาพท่ี 2.27 
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ภาพท่ี 2.27  กระบวนการจัดการความรู้ 
ท่ีมา: Dalkir,  2005 

 
การศึกษาของ Hertlein and Smolnik (2012) กล่าวถึงการน าสมรรถนะมาใช้ใน

กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกท้ังน าแนวคิดการจัดการความรู้มาเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร  
 

 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้ถูกให้ความส าคัญในการพัฒนาองค์กรและ

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เนื่องจากองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของทรัพยากร
มนุษยในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน กิจกรรมการพัฒนาส่วนใหญ่จึง
สอดคล้องและสนับสนุนการท างาน (สุกัญญา รัศมีธรมมโชติ ,  2548)  มุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีสร้างองค์
ความรู้ขึ้นเองและรับความรู้จากภายนอก เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน,  2549) 

 2.8.3.1 ปัจจัยท่ีน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1)  โครงสร้างท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) การออกแบบโครงสร้าง

องค์กรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ในกระบวนการท างานท้ังการเรียนรู้แบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม 
(Bennett and O'Brien, 1994; Robbins and Coulter,  2003) M. Marquardt and Reynolds 
(1994) ควรมีลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบองค์รวม (Holistic Structure) มีความยืดหยุ่นสูง 
เช่นเดียวกับ Peter M Senge (1990) กล่าวในกฎของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความคิดเชิง
ระบบ (Systems Thinking) เป็นการมองภาพองค์รวมเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน สามารถคิด 
วิเคราะห์ ในเชิงเหตุผลได้ และเข้าใจถึงระบบการท างานท้ังหมดท่ีต่างมีความส าคัญและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ  
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2) วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ขององ ค์กร  (Corporate Learning Culture)   
วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้พัฒนาตัวบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Peter M Senge,  1990) เป็น
วัฒนธรรมองค์กรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการมีสัมพันธภาพในลักษณะต่างพึ่งพาอาศัยกัน สร้าง
ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันท้ังองค์กร มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความไว้เนื้อเช่ือใจกัน  (Holton and 
Kaiser,  2000; Robbins and Coulter,  2003) รวมทั้ง มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการทดลองท าส่ิงใหม่ 
ๆ เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองแก่ทุกคนในองค์กร 
(M. Marquardt and Reynolds,  1994; Werner and DeSimone,  2011)   

3) ผู้น าองค์กร (Leader) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือน
องค์กรและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธ์กับ
พนักงานในการท าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร (Bennett and O'Brien,  1994; 
Robbins and Coulter,  2003; Werner and DeSimone,  2011) 

4) กลยุทธ์ (Stratergy) เป็นการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้และการเรียนรู้ เ ชิง
ปฏิบัติการ (Action learning) ควบคู่ไปกับการท างาน โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุนมากกว่าจะ
เป็นผู้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ (Marquardt and Reynolds,  1994 ; Bennett and Brien,  1994 
and Kaiser,  2000)  

5) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นความคิดเห็นร่วมกัน (Shared Vision) ของคนใน
องค์กรเพื่อสนับสนุนส่ิงท่ีจะเกิด ขึ้นในอนาคตซึ่งรวมถึงพันธกิจ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่เป้าหมาย (Marquardt and Reynolds,  1994)  สอดคล้องกับ Peter M Senge 
(1990) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision Building) คือสร้างเป้าหมายร่วมกัน โดยบุคลากรใน
องค์กรต่างร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเป้าหมายของตนเองท่ีสอดคล้องกับทิศทางการขับเคล่ือนไปสู่
เป้าหมายของทีมหรือองค์กรร่วมกัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นการพัฒนาท้ังในระดับบุคคลและองค์กร อีกท้ัง
สามารถเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่ความส าเร็จ 

6)  บ ร ร ย า ก า ศ ท่ีส นับ ส นุน (S u p p o r t i v e Atmosphere) 
Marquardt and Reynolds (1994) เป็นบรรยากาศท่ีสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน การส่งเสริมให้พัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Senge,  1990 and Bennett 
and Brien,  1994) 

7)  การท างานเป็นทีมและแบบเครือข่าย (Teamwork Networking) เป็นส่ิง
ท่ีองค์กรตระหนักถึงความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและเครือข่าย (Marquardt and Reynolds,  
1994)  การเรียนรู้ของ คือการรวบรวม องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของแต่ละบุคคล ผ่านการ
ถ่ายทอด เรียนรู้ภายในทีม เพื่อให้เกิดผลรวมขององค์ความรู้ท่ีจะสามารถส่งเสริมพัฒนาให้การท างาน
เป็นทีมก้าวไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามส าหรับการพัฒนาทีมยังมีความแตกต่างระหว่าง 
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การเรียนรู้ของทีมและ การสร้างทีม โดยเป็นการเน้นการเพิ่มทักษะของสมาชิกในทีม เป็นการปรับ
ทิศทางของการท างานในทีมให้ไปในแนวเดียวกัน เพื่อความเป็นเอกภาพ ท าให้การท างานมีความ
ต่อเนื่องอย่างลงตัว (Senge,  1990) 

8) การเพิ่มอ านาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การเปิด
โอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือร่วมมือระหว่างกัน 
กระจายความรับผิดชอบภายในทีม (Marquardt and Reynolds,  1994 and Bennett and Brien, 
1994) การสนับสนุนภาวะผู้น าท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Robbins และ Coulter,  2005) 

9) การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer) 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสร้าง นวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีการติดต่อส่ือสารเทคโนโลยี ต่าง ๆ จากทุก
หน่วยงานภายในองค์กร (Marquardt and Reynolds,  1994; Werner and DeSimone,  2009)  
มีการจัดการข้อมูลข่าวสารระบบเปิดและระบบจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการจัดการความรู้ ไม่ปิดกั้นข้อมูล
ข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ และมีความถูกต้อง (Robbins and Coulter,  2005) รวมถึงเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ (Learning Technology) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
และในกระบวนการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง (Marquardt and Reynolds,  1994) 

10) การมุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) องค์กรให้ความ ส าคัญกับการบริหารเชิง
คุณภาพโดยรวมเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Marquardt and Reynolds, 1994 and Bennett 
and Brien, 1994) 

11) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) คาดคะเนการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมขององค์กร และปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงนั้น 
(Marquardt and Reynolds, 1994) 

 การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาคุณลักษณะของตนเอง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อบุคคลและการท างาน M. J. Marquardt (2011) โดยเป็นการเรียนรู้บน
พื้นฐานคุณลักษณะ (Competency-Based Learning: CBL) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาบุคคลในระยะยาว
เพื่อให้บุคคลเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองน าไปสู่พฤติกรรมท่ีจะท าให้ผลการท างานออกมาตามท่ีองค์กร
คาดหวัง   

2.8.3.2 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Senge (1990) ได้
เสนอแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยวินัย 5 ประการ (The Fifth 
Discipline) คือ   

1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery)  บุคคลจะต้องมีความมุ่งมั่นไปสู่ความเป็น
เลิศเพื่อในทุก ๆ ด้าน ท้ังการเรียนรู้ การคิด และการกระท า การเรียนรู้  คือ การมีปฏิภาณไหวพริบ 
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และความเพียรพยายามในการใฝ่รู้จนเข้าสู่โลกอาชีพแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
เนื่องจากภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์นี้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ เป็นโลกของเศรษฐกิจยุคใหม่ (Knowledge - 
Based Economy) จ าเป็นต้องเรียนรู้ให้ทันการและต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
และการเรียนรู้นี้จะเป็นทางหนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้บุคคลบรรลุถึงซึ่ง ความเป็นเลิศนี้ได้ 

2) รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกว้าง (Mental Models) คือ แนวความคิด 
มุมมอง วิธีการคิด และความเข้าใจของคนเราในแต่ละเรื่องเป็นประสบการณ์ท่ีได้รับการส่ังสมมาต้ังแต่
เด็ โดยส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆตัว รวมถึงการเรียนรู้จากสถาบัน ครูอาจารย์ องค์กร และเพื่อนร่วมงาน 
Mental Models นี้จะเป็นพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Quotient-EQ) และจะมี
ผลต่อเรื่องราวงานหรือกิจกรรมใดในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการท่ีเราจะ
ตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลลัพธ์จากรูปแบบวิธีคิดอาจสะท้อนออกมาได้ 3 ลักษณะ คือ 
1) เจตคติ (Attitude) หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใด ส่ิงหนึ่งท่ีแสดงออกหรือ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์หนึ่ง  ๆ อาจเป็นการแสดงออกทางกาย เช่น ปฏิกิริยาตอบโต้หรือทางอารมณ์ 
เช่น สีหน้า 2) ทัศนคติ (Viewpoint/Perception) หมายถึง “แนวความคิดเห็น” เป็นส่วนหนึ่งของ
รูปแบบวิธีคิด 3) กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง กรอบความคิด แนวปฏิบัติท่ีเราปฏิบัติตาม ๆ
กันไปจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) เป็นภาพในอนาคตท่ีปรารถนาให้
เกิดขึ้นในองค์กรท่ีทุกคนในองค์กรมีร่วมกันและมุ่งมั่นท่ีจะท าให้กลายเป็นจริง วิสัยทัศน์ร่วมนี้
ก่อให้เกิดคุณค่าภายนอก คือ ให้ทราบท่ัวกันว่าเรามุ่งสร้างผลส าเร็จอะไรให้เกิดแก่องค์กรและเกิด
คุณค่าภายใน คือ มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจ ความยึดมั่น ความเป็นส่วนหนึ่งหรือความผูกพันให้เกิดแก่
สมาชิกในองค์กร การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันใน องค์กรจะมีส่วนเสริมสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยเปรียบเสมือนหางเสือเรือท่ีขับเคล่ือนไปสู่จุดหมาย  

4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)  เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
เป็นกลุ่มในองค์กรโดยอาศัยความรู้และความคิดของสมาชิกในการแลกเปล่ียนและพัฒนาความฉลาด
รอบรู้และความสามารถของทีมให้ เกิดผลมากกว่าการอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคล องค์กร
แห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ การรวมพลังของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นการรวมตัวของ
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง สมาชิก ในทีมได้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ร่วมกันโดยอาศัยส่ือข้อมูล
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ การเรียนรู้เป็นทีม
ช่วยให้สมาชิกในองค์กรมีประสบการณ์กับส่ิงต่าง ๆ จากมุมมองท่ีหลากหลายท าให้ขยายขอบเขตของ
การรับรู้ มีความเข้าใจ ท่ีแหลมคมและมีการพัฒนาตนเอง  

5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)  การคิดอย่างเป็นระบบเป็นหัวใจของ
การเรียนรู้และมีส่วนส าคัญต่อการสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ และน ามาซึ่งการพัฒนาแบบยั่งยืนของ
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บุคคลในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ท่ีได้มาจาก 
Personal Mastery ให้ต่อเนื่องเป็นระบบ สมาชิกทุกคนในองค์กรต้องยอมรับการคิดอย่างเป็นระบบ 
และส านึกอยู่เสมอว่าการด าเนินการ ใด ๆ จะส่งผลต่อองค์กรเสมอ การด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
ส่ิงใดต้องมองในลักษณะภาพรวมเสมอ การท่ีแต่ละคนมีแนวคิดแบบองค์รวมจะท าให้เกิดทัศนวิสัย
การมองผลงานได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้เห็นรูปแบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นวิธีคิดท่ีใช่อธิบาย
พฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ 

 
 บทบาทขององค์กรในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาในบริบทของอุตสาหกรรมการ

จัดประชุม.......... 
จากปัจจัยองค์กรดังท่ีกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นบทบาทขององค์กรในการส่งการเรียนรู้และ

พัฒนา ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้และพัฒนาจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตระหนักรู้ได้ถึงเป้าหมาย 
ความส าคัญหรือความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา Jenkin et al (1998 อ้างใน ชัชวาล อรวงศ์
ศุภทัต,  2552) การจูงใจเป็นกระบวนการส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมตามท่ี
องค์กรต้องการและผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จึงเป็นสาเหตุให้พนักงานมีแรงจูงใจ
หรือมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ Yan (2005) กล่าวถึงแรงจูงใจในการ
พัฒนาสมรรถนะมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติหรือความพึงพอใจต่องานท่ีท า หากบุคคลมีทัศนคติหรือ
การรับรู้เกี่ยวกับงานท่ีดีบุคคลก็จะมีแนวโน้มสนใจพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการท างาน จึง
เป็นบทบาทขององค์กรในการสนับสนุนและสร้างการรับรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.8.4.1  การสร้างการรับรู้ความสามารถของบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก ซึ่ง
เป็นตัวก าหนดแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา Gibson, Ivancevich, and Konopaske (2000) 
กล่าวว่า บุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถตนเองอยู่ในระดับสูง “ฉันรู้ว่าตนเองมีความสามารถท าให้
งานส าเร็จตามเวลาและมีคุณภาพ”จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนามากกว่าบุคคลท่ี
รับรู้ความสามารถตนเองในระดับต่ า “ฉันคิดว่าตนเองไม่สามารถท างานได้ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด
และไม่มี คุณภาพ” (Gibson, Ivancevich and Konopaske,  2000) ดังนั้น การสร้างการรับรู้
ความสามารถของบุคคลด้วยการจูงใจด้วยค าพูด เช่น การช่ืนชม การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงานจะช่วยให้บุคคลรับรู้ถึงความสามารถในการท างานและความสามาถในการเรียนรู้และ
พัฒนาของตนเอง  

2.8.4.2  การสร้างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร จากการศึกษาทัศนคติและความ
พึงพอใจต่องาน แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติขององค์กรซึ่งมีส่วนให้พนักงานมีความ
พึงพอใจในงานและสามารถเป็นแรงจูงใจในการท างานได้ ทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 
(Perceived Organizational Support) เป็นการรับรู้ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าของ
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องค์กรท่ีมีต่อการท างาน ผลงาน และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในองค์กร การรับรู้ของพนักงานท่ีมี
ต่อองค์กรมีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการท างาน และความเป็นอยู่ในการท างานด้านต่าง  ๆ การ
สนับสนุนจากองค์กรแสดงให้พนักงานเห็นถึงความใส่ใจ ให้การยอมรับ ให้ความส าคัญขององค์กรท่ีมี
ต่อพนักงาน ซึ่งพนักงานจะมีความคาดหวังการปฏิบัติท่ีดีจากองค์กร การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
ในเชิงบวกจึงมีผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร พนักงานมีความต้ังใจในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น และลดอัตราการลาออกหรือขาดงาน (Kurtessis et al.,  2017) 
วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนส าคัญต่อการสร้างการรับรู้การสนุบสนุนจากองค์กร 

(1)  การสนับสนุนความก้าวหน้าในงาน  ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
หมายถึง พนักงานรับรู้ถึงเส้นทางในสายงานท่ีสามารถพัฒนาต่อไปได้ ท าให้มีเป้าหมายในการท างาน
หรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น จากการศึกษาของ V. McCabe (2001)  เกี่ยวกับทัศนคติและเส้นทาง
อาชีพในอุตสาหกรรมการจัดประชุม พบว่า พวกเขามองหาความก้าวหน้าในอาชีพ องค์กรควรใช้กล
ยุทธ์ในการส่ือสารให้พนักงานรับรู้ถึงเงื่อนไขท่ีจะเติบโตในการท างานอย่างชัดเจน ท้ังเป้าหมายใน
ระยะส้ัน ระยะยาว และควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพราะความก้าวหน้าใน
อาชีพมีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการท างาน การมีความภักดีต่อองค์กร อย่างไรก็ตามพวกเขา
ยังคงมีความภาคภูมิ ใจท่ีไ ด้ท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม เพราะเป็นงานท่ีท้าทาย
ความสามารถและน่าสนใจ สอดคล้องกับ Geoff Beers (2017) กล่าวว่าการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประสานงานในโครงการจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเช่ียวชาญและเข้าใจภาพรวมของการท างาน
และเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานนอกจากการส่ือสารถึงเป้าหมายในการท างาน การเปิดโอกาสใน
การเรียนรู้และพัฒนาแล้วนั้น การให้ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น หรือรางวัลก็เป็นอีกกลยุทธ์ท่ีจะเป็น
แรงจูงใจในการท างานและพัฒนาตนเองของพนักงาน 

นอกจากนี้เมื่อบุคคลรับรู้ถึงโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพแล้ว หากบุคคลรับรู้
ถึงความสามารถในอาชีพของตน จะยิ่งเป็นการส่งเสริมในบุคคลมีความต้ังใจในการท างานและพัฒนา
ตนเอง  

(2)  การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและ
โดยอ้อมส่งผลให้พนักงานรับรู้ถึงการลงทุนท่ีองค์กรมีให้แก่พนักงาน สามารถรับรู้ได้ถึงการเห็นคุณค่า
ความส าคัญและการพัฒนาเติบโตในสายงาน การสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับลักษณะ
งาน เกี่ยวข้องกับงาน การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียมพร้อมในการท างานท่ีท้าทายขึ้น และ
การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความสนใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การอบรม การ
เรียนรู้ร่วมกันแบบทีม การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น  
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(3)  การสนับสนุนการท างานการมอบหมายงานท่ีมีความท้าทาย Ladkin 
and Weber (2010) แรงจูงใจท่ีท าให้พนักงานเลือกท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม เพราะ 
ความท้าทายของงาน ได้พบปะผู้คน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานมีความสนุกน่าสนใจไม่จ าเจ ซึ่ง
ความท้าทายได้แก่ (Environment Demand) เช่นสภาวะการแข่งขันในการท างาน และ (Customer 
Demand) ความคาดหวังของลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการท างานภายใต้แรงกดดัน 
ซึ่งเป็นลักษณะของงานท่ีมีความท้าทาย (Job Challenge) สอดคล้องกับ การศึกษาของ Vivienne 
McCabe (2001) พนักงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมมีความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานในอุตสาหกรรม
นี้ เพราะเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถและน่าสนใจ  สภาพแวดล้อมการท างาน ความมั่นคงในงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้การสนับสนุนใพนักงานมีอิสระในการท างาน 
จะท าให้พนักงานรับรู้ถึงการมีอ านาจในการควบคุมการท างานของตนได้ เช่น การบริหารจัดการเวลา 
การมอบอ านาจตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงการได้รับความไว้วางใจจากองค์กร (Rhoades and 
Eisenberger,  2002) 

(4)  การสนับสนุนบรรยากาศความสัมพันธ์ภายในองค์กร การสนับสนุนจาก
หั วหน้ า ง าน  (Rhoades and Eisenberger,  2002)  Kottke and Sharafinski (1988) ก ล่าวถึ ง
มุมมองของพนักงานในการพิจารณาหัวหน้าเกี่ยวกับการให้คุณค่ากับพนักงานและงานท่ีพวกเขาท า
โดยหัวหน้างานเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กรท่ีจะมีผลต่อพนักงานในด้านการประเมิน และการ
ควบคุมผลงาน ส่งผลให้พนักงานมีความกังวลในเรื่องการได้รับคุณค่าในด้านของผลงาน และการมี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี การได้เป็นท่ียอมรับหรือไม่ในสายตาของหัวหน้างานสามารถบ่งบอกได้ถึงการ
รับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน เมื่อพนักงานรับรู้ว่าหัวหน้างานมีการสนับสนุนจะส่งผลให้พนักงาน
มีทัศนคติทางบวกกับหัวหน้างาน และส่งผลไปถึงการรับรู้ว่าองค์กรสนับสนุน และมีทัศนคติทางบวก
แก่องค์กรเช่นเดียวกัน (มาลิณี อ้นวิเศษ,  2554 อ้างในอัมพิกา สุนทรภักด,ี  2559) 

(5)  การสนับสนุนคุณภาพชีวิตในการท างาน Rhoades and Eisenberger 
(2002) กล่าวถึงการสนับสนุนจากองค์กรด้านคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดใน
บทบาทหน้าท่ี ซึ่งเป็นสภาวะท่ีพนักงานรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการได้ เช่น การได้รับมอบหมายงานท่ี
มากเกินไป การถูกก าหนดด้วยระยะเวลา การได้รับบทบาทท่ีไม่ชัดเจน ซึ่งความเครียดในบทบาท
หน้าท่ีส่งผลทางลบต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร สอดคล้องกับ Weber and Ladkin (2011) 
กล่าวถึง การท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมเป็นงานท่ีมีความเครียดสูงและผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับสมดุลชีวิตแลการท างาน ซึ่งพบว่า การขาดสมดุลชีวิตในการท างานเป็นสาเหตุ
หลักท่ีท าให้เกิดการลาออกจากงาน องค์กรควรให้ความส าคัญกับความยืดหยุ่นในการท างานท่ี
สามารถสอดคล้องกับสมดุลชีวิตและการท างานได้ (Work-Life Balance) เช่น ความยืดหยุ่นด้านเวลา
ในการท างาน การท างานนอกสถานท่ี เป็นต้น (Carrasquer and Martin,  2005 อ้างใน Cegarra-
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Leiva, Sánchez-Vidal, and Gabriel Cegarra-Navarro,  2012; Hughes and Bozionelos,  
2007) 

(6)  การสนับสนุนด้านรางวัลและการตอบแทน การสนับสนุนจากองค์กรโดย
การมอบรางวัลหรือส่ิงตอบแทนเป็นการสร้างการรับรู้ว่าองค์กรเห็นคุณค่าของพนักงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนและการเล่ือนต าแหน่ง ซึ่งรางวัลจะได้เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี การจ่าย
ค่าตอบแทนหรือมอบรางวัลด้วยความยุติธรรมยิ่งท าให้พนักงานรับรู้ถึงการสนับสนุนองค์กรอย่างดี 
(Rhoades and Eisenberger,  2002) ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ การให้ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น 
หรือรางวัลก็เป็นอีกกลยุทธ์ท่ีจะเป็นแรงจูงใจในการท างานและพัฒนาตนเองของพนักงาน (McCabe,  
2001)  เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียว , กิจกรรมพัฒนาท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สังคม เป็นต้น (Carrasquer and Martin,  2005 อ้างใน Cegarra-Leiva et al.,  2012; Hughes 
and Bozionelos,  2007) 

ผลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร เมื่อพนักงานรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 
พนักงานย่อมมีความเต็มใจท่ีจะแลกเปล่ียนกับองค์กรโดยการแสดงพฤติกรรมท่ีดี และมีพฤติกรรมการ
คงอยู่ในองค์กร ซึ่งในทางตรงกันข้ามหากพนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรต่ าพนักงานจะ
ไม่แสดงความพยายามในการท างานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร มุ่งท่ีจะแสวงหาองค์กรใหม่ 
เกิดพฤติกรรมการต้ังใจในการลาออก และลาออกจากงานในท่ีสุด ผลของการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรตามท่ี Rhoades and Eisenberger (2002) กล่าวถึงผลการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรใน
เชิงบวก ได้แก่ ความยึดมั่นในองค์กร (Organizational Commitment) พนักงานจะยึดมั่นผูกพันกับ
องค์กรทางด้านจิตใจ, ความพึงพอใจท่ีเกี่ยวข้องกับงาน (Job-related affect) ประกอบด้วย ความพึง
พอใจในงาน (Job Satisfaction) และอารมณ์ด้านบวกในการท างาน (Positive mood at work), 
การมีส่วนร่วมในการท างาน (Job Involvement) ให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของ
องค์กร, ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และ ความ
ต้องการในการคงอยู่ในองค์กร (Desire to remain with organization)  

ดังนั้น สรุปได้ว่า บทบาทขององค์กรในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาและสร้าง
การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์กร เป็นการตอบสนองความต้องการของพนักงานในการท างานซึ่งจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อัน
จะน ามาซึ่งการให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรมากขึ้น การเป็นบุคคลใฝ่
เรียนรู้ เป็นผลท าให้บุคคลมีสมรรถนะในการท างานหรือมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีองค์กรปรารถ 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะ 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยบุคคลในการพัฒนาสมรรถนะ 
Jalilah Ahmad and Daud (2016) ศึกษาการก าหนดสมรรถนะส าหรับผู้ปฏิบั ติงานใน

อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานควรมีบุคลิกภาพเชิงรุกท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ (Independent) มีความมั่นใจกล้าแสดงออก(Assertive) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social Responsibility) มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง (Savvy) และ มีมนุษย์สัมพันธ์ ท่ี ดี  
(Interpersonal) สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในปัจจุบันท่ีต้องการผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
บุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive Personality)  

Beaulieu and Love (2005) ไ ด้ ศึกษาเรื่ อง  “Characteristics of a Meeting Planner: 
Attributes of an Emerging Profession” คุณลักษณะของผู้วางแผนการจัดประชุมท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ 
ควรมีทักษะหลักขององค์กร รวมถึงทักษะการส่ือสาร การเจรจาต่อรอง มีการยืดหยุ่นในการท างาน
ตลอดจนการมีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนและมีความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งส่ิงเหล่านี้สังเกตได้
ยากจากสัมภาษณ์หรือคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน และทักษะเหล่านี้ไม่สามารถเกิดข้ึนจากการเรียนหรือ
ฝึกอบรมได้ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคล แต่กลับเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ
ในการท างานมากกว่าความรู้หรือทักษะการท างานท่ีสามารถฝึกฝนได้ 

Phelan and Mills (2010)  ไ ด้ ศึกษา เรื่ อ ง  “An Exploratory Study of Knowledge, 
Skills, and Abilities (KSAs) Needed in Undergraduate Hospitality Curriculums in the 
Convention Industry” จากการศึกษาพบว่าความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต้องบรรจุใน
หลักสูตรการบริการในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ซึ่งตรงกับคุณลักษณะท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ต้องการ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ในการวางแผน การท างานอย่างมืออาชีพ จรรยาบรรณในการท างาน 
คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และความสามารถในการวางแผนจัดการตนเอง  

Elkin (1990) ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  “ COMPETENCY-BASED HUMAN RESOURCE 
DEVELOPMENT – MAKING SENSE OF THE IDEAS” พบว่าสมรรถนะท่ัวไปในตัวบุคคลท่ีผ่านการ
คัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กรเป็นสมรรถนะพื้นฐานท่ีจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้นได้ 
ผ่านการท างานและการเรียนรู้พัฒนาอื่น ๆ 

 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยกลุ่มในการพัฒนาสมรรถนะ 

กิตติยา อินทกาญจน์ (2553)  ในการศึกษา “การเรียนรูระดับบุคคลและระดับกลุ่มขององคกร 
: กรณีศึกษา องคกรท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ” พบว่า 1) แนวทางการปฏิบัติขององคกรตาม
ปัจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดการ เรียนรูขององคกร 7 ปจจัย ไดแก กลยุทธ โครงสราง วัฒนธรรม การ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย สภาพแวดลอม แรงจูงใจ และผูสงเสริมการเรียนรู 2) กิจกรรมท่ีสนับสนุนให
เกิดการเรียนรูของ องคกรนั้นมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของลูกคาภายในและลูกค
าภายนอก 3) ระดับ บุคคล บุคคลมีรูปแบบการเรียนรูจากการน าตนเองอยูในระดับสูง โดยมีลักษณะ
เปนบุคคลท่ีเปด ใจรับโอกาสท่ีจะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรักท่ีจะเรียน 
มองอนาคต ในแงดี มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน มีทักษะท่ีจ าเปนในการเรียนรูและแกป
ญหา และ เช่ือมั่นวาตนเองเปนผูเรียนท่ีดีได และ 4) ระดับกลุ่ม ทีมมีรูปแบบการเรียนรูเปนทีมคือ ทีม
มีการ ปฏิบัติงานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไดรับการเพิ่มอ านาจ มีการสรางพลังของกลุม สรางสรรค 
เปล่ียนแปลงส่ิงใหมและการประสานงาน มีบทบาทและการถายทอดวิธีการปฏิบัติตอทีมอื่น ๆ มี การ
สรางความไววางใจกันในการปฏิบัติและบอกขอเท็จจริงตอกัน สรางความรูสึกปลอดภัยเมื่อ ตองเผชิญ
ความเส่ียง การใหอภัยกันและการใหก าลังใจ นอกจากนี้ทีมมีรูปแบบการส่ือสารในการเรียนรูเปนทีมด
วยการสนทนาและการอภิปราย อีกท้ังมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการเรียนรูสภาพ ความเปนจริงในป
จจุบันและการเรียนรู ในวิธีการปฏิบัติ ส าหรับทักษะท่ีส าคัญของสมาชิกในการ เรียนรู เปนทีมคือ 
ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการคิดเชิงวิเคราะห และทักษะการท างานเปนทีม 

 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการปัจจัยองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะ 

Strese, Adams, Flatten and Brettle (2016) ศึกษาในหัวข้อ “Corporate culture and 
absorptive capacity: The moderating role of national culture dimensions on innovation 
management”เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ (Absorptive 
Capacity) พบว่า วัฒนธรรมแบบเปล่ียนแปลงพัฒนา (Adhocracy Culture) มีอิทธิพลในการ
สนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรแบบการตลาดและเน้นสาย
บังคับบัญชาขัดขวางการเรียนรู้ของบุคคล 

Berg and Chyung (2008) ในการศึกษา “ Factors that influence informal learning in 
the workplace” สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการท่ี
ส าคัญคือ ความสนใจในส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การสนับสนุนการเรียนรู้
ของบุคคลเป็นส่วนเล็ก ๆท่ีส าคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 1) ความสนใจ 2) การเข้าถึงด้วย
คอมพิวเตอร์ 3) บุคลิก 4 )ความเป็นมืออาชีพ 5) ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 6) ความพอใจในงาน 
7) ลักษณะงาน 8) บรรยากาศการท างาน 9) ความใกล้ชิดทางกาย 10) รางวัลหรือตัวเงิน 

Billett (2004) "Workplace participatory practices: Conceptualising workplaces as 
learning environments" สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานท่ีท างาน มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ การจูงใจหรือผลักดันให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจ ด้วยการสร้ าง
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สภาพแวดล้อมอย่างต้ังใจ กล่าวคือ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กร การร่วมกันสนับสนุน
บรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจากad-hoc ท่ีเป็นวิธีการเรียนรู้กระตุ้นความคิด 

Cegarra, Sánchez and Gabriel (2012) ในการศึกษา “Understanding the link between 
work life balance practices and organisational outcomes in SMEs: The mediating effect 
of a supportive culture”  ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนสมดุลชีวิตและการท างาน 
การใส่ใจสมดุลชีวิตและการท างานจะช่วยเติมเต็มให้การท างานมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มพนักงาน
จะพึงพอใจต่องานและองค์กรมากขึ้น ความสมดุลในงานชีวิตเป็นการให้อิสระในการท างานอาจจะ
เป็นการบูรณาการท้ังงานและชีวิตส่วนตัวไว้ด้วยกัน และอนุญาตให้พนักงานได้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Felstead, Jewson, Phizacklea, and Walters, 2002) 

Antonacopoulou (2000 )  ในการ ศึกษา  “Employee development through self-
development in three retail banks”  การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานขององค์กรถอื
เป็นหนึ่งในการดูแลใส่ใจพนักงาน  การพัฒนาพนักงานท่ีได้ผลท่ีสุดแบ่งได้เป็น 1. การพัฒนาตนเอง
(Self Development)  2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) ซึ่งเกิดจากความต้องการ
ของพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนา ความสนใจเรียนรู้และพัฒนาจะเป็นตัวน าไปสู่การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้วยความเต็มใจและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเป็นโจทย์ส าคัญของ
องค์กรท่ีจะต้องหาทางว่าท าอย่างไรพนักงานจะตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้และสนใจพัฒนา
ตนเองหรือพัฒนาเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ   

Maurer et al. (2003) ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  “  A Model of Involvement in Work-Related 
Learning and Development Activity: The Effects of Individual, Situational, Motivational, 
and Age Variables” ประกอบด้วยปัจจัยการเตรียมความพร้อมในการเรียนรูของบุคคล ได้แก่ 1)
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ก่อนหน้า, ความวิตกกังวลในการเรียนรู้, คุณภาพการเรียนรู้ 
2) ลักษณะงาน การรับรู้ความต้องการในงาน 3) การสนับสนุนท่ีเกี่ยวกับงานและไม่เกี่ยวกับงาน การ
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และสถานการณ์ท่ีสนับสนุนการพัฒนา มีส่วนช่วยให้พนักงานเกิด
ความเช่ือมั่นว่าจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพื่อความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง การรับรู้ประโยชน์ในการพัฒนาและการรู้ความสามารถตนเองน าไปสู่ ทัศนคติท่ีดีใน
การพัฒนา ซึ่งมีผลต่อความต้ังใจในการพัฒนา และแสดงออกด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงานเป็นตัวสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา กระตุ้นให้เกิด
การรับรู้ถึงประโยชน์และผลท่ีจะได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา และยังส่งผลทางอ้อม
ต่อทัศนคติและความต้ังใจในการเรียนรุ้และพัฒนา แนะน าให้องค์กรควรสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับงาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กรซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับงาน   
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Rowold and Kauffeld (2008) ในการ ศึกษา “Effects of career-related continuous 
learning on competencies” เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมพร้อมเติบโตในสายงาน 
การพัฒนาแบ่งได้เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ การรับรู้เป้าหมาย เส้นทางโอกาสเติบโตใน
อาชีพ มีอิทธิพลต่อความต้องการและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนา องค์กรมีส่วนช่วยส าคัญใน
การสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาสมรรถนะ การศึกษาพบว่าการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการได้ผล
มากกว่า ท าให้พนักงานได้เรียนรู้ประสบการณ์และสามารถพร้อมท างานในต าแหน่งใหม่ได้ดีกว่า 

Hameed and Waheed (2011) กล่าวถึงในการศึกษา “Employee Development and 
Its Affect on Employee Performance A Conceptual Framework”  ซึ่งพบว่า ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์กรท่ีสนับสนุน, ทัศนคติของผู้บริหารท่ีสนับสนุน, และโอกาสในการเติบโตในงาน กิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนา เช่น การโค้ช ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีพบเจอในการท างาน, การประเมิน360องศา,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาอื่น ๆ  

Ladkin and Weber (2010) อธิบายถึง ลักษณะงานท่ีมีความท้าทาย แรงจูงใจท่ีท าให้
พนักงานเลือกท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมเพราะ ความท้าทายของงาน ได้พบปะผู้คน ได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ งานมีความสนุกน่าสนใจไม่จ าเจ ซึ่งความท้าทายได้แก่ ( Environment 
Demand) เช่นสภาวะการแข่งขันในการท างาน และ (Customer Demand) ความคาดหวังของ
ลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการท างานภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นลักษณะของงานท่ีมี
ความท้าทาย (Job Challenge)  

Vivienne McCabe (2001) อธิบายถึง  พนักงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมมีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้ท างานในอุตสาหกรรมนี้  เพราะเป็นง านท่ีท้าทายความสามารถและน่าสนใจ 
สภาพแวดล้อมการท างาน ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน 

Heromi et al. (2016) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานบุคลิกภาพ
เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของบุคลิกภาพและภาระงาน(Task) และในการศึกษานี้ใช้บุคลิกภาพเป็น
เกณฑ์เลือกบุคคล, การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Peer support) มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการ
แบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะร่วมกัน ซึ่งการมีสมรรถนะของ
บุคคลเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมเช่นกัน ช่วยเกื้อกูลกันให้ท างานได้ดีขึ้น และยังมีผลต่อความพึง
พอใจในงาน พึงพอใจในระบบ ลดความเครียด, สมดุลชีวิตและการท างาน เป็นประเด็นท่ีส าคัญในการ
วัดสมรรถนะ และมีความส าคัญในการรักษาพนักงาน 
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 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
Saeed and Asghar (2012) ได้ศึกษาในหัวข้อ “Examining the Relationship between 

Training, Motivation and Employees Job Performance – The Moderating Role of Person 
Job Fit” พบว่า คุณสมบัติของบคุคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพท่ีเกิดขึ้นในการเรียนรู้และพัฒนา 
และการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานท่ีดีเย่ียมตามท่ีองค์กรปรารถนา  

Priyadarshini and Dave (2012) ได้ศึกษา กล่าวถึง การพัฒนาสมรรถนะ จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ท้ัง องค์กร งาน และบุคคล Organizational-Job-Person (OJP) เพื่อให้การเรียนรู้มีความ
สอดคล้อง  

ธนพล รุ่งเรือง และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2558)  ได้ศึกษาในหัวข้อ “คุณลักษณะบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์และความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม” ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  (1) ด้านการบอกต่อเชิงบวก จ านวน 5 ตัวแปร ดังนี้ 
เชาวน์ปัญญา, ทักษะการส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ, ทักษะการประสานงาน, ความมีจิต
บริการ, ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์การ
แข่งขัน (2) ด้านการกลับมาใช้บริการซ้ า จ านวน 3 ตัวแปร ดังนี้ ทักษะการส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ 
และมีตรรกะ, ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจัยความส าเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ, เชาวน์ปัญญา (3) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้อง จ านวน 4 ตัวแปร ดังนี้ ทักษะต้นทุนก าไรเบ้ืองต้น, ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัยความส าเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ , 
ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน, ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

วัชราภรณ์ สุรภี และ ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
คุณลักษณะของบุคลากรในอุตสาหกรรม  การจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล
ของประเทศไทย”  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะหลัก 2) คุณลักษณะตามต าแหน่ง คือ 
เจ้าหน้าท่ีประสานงานขายและให้บริการลูกค้า และเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ และ 3) แนว
ทางการพัฒนา คุณลักษณะของบุคลากร พบว่า ผู้ประกอบการต้องการมากท่ีสุด ได้แก่คุณลักษณะ
หลัก คือ 1) ด้านคุณลักษณะ เช่น มีจิตบริการ 2) คุณลักษณะต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีประสานงานขายและ
ให้บริการลูกค้า คือ ด้านทักษะ เช่น มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 3) คุณลักษณะต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานโครงการ คือ ด้านทักษะมี เช่น ความเป็นผู้น า และ 4) แนวทางพัฒนาบุคลากร เช่น จัด
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 

TICA and TCEB (2014)  หรือ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ(ไทย) และส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานและผู้
วางแผนปฏิบัติการไมซ์(ไทย) ซึ่งมีส่วนของมาตรฐานคุณลักษณะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม



191 
 
ในต าแหน่งของผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการการจัดประชุม ซึ่งด าเนินการศึกษาวิจัยโดย 
มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ ในหัวข้อ “การระบุคุณลักษณะส าหรับผู้
ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์”   

  ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ (2560) ได้ศึกษาในหัวข้อ “คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ” พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะด้านความพร้อมและความเต็มใจในการบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์ 
และด้านความเอาใจใส่ในการบริการ ตามลาดับ ส าหรับต าแหน่งงานท่ียังขาดแคลน พบว่า โดย
ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ยังขาดแคลนตาแหน่งพนักงานขายท่ีมีความรู้ความสามารถหลายด้าน อาทิ 
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจไมซ์อย่างแท้จริง ทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง และความสามารถด้าน
การส่ือสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี รองลงมาคือ ต าแหน่งผู้จัดการ อีเว้นท์ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบ
สูง การท างานไม่มีเวลาท่ีแน่นอน และต าแหน่งนักออกแบบท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สาหรับแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ควรมีการอบรมหลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศโดยเน้น
ภาษาอังกฤษเป็นหลักและภาษาอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น รองลงมาคือ อบรมด้านการมีจิตบริการ และด้าน
เทคโนโลยีใหม ่ๆ  
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ระเบียบวิธีวิจยั 

 

 วิธีการวิจัย 

การศึกษา“กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจการจัด
ประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Method)  โดยมุ่งศึกษาบริบทงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม และ
สมรรถนะของผู้ประสานงานในปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน โดย
การศึกษาในบริบทของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้จัดการโครงการซึ่งเป็นระดับหัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้องกับการประสานงานการจัดประชุม  และผู้เช่ียวชาญในการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลทุติยภูมิท าการรวบรวมข้อมูลจาก
การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยศึกษาแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดสมรรถนะ พฤติกรรมองค์กรในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ และสังเคราะห์ตามบริบทงานของผู้ประสานงานในธุรกิจให้บริการ
จัดประชุมมืออาชีพ จึงได้มาซึ่งปัจจัยองค์ประกอบและกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์
ท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ประกอบด้วย ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กร  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามุ่งเน้นหาเหตุผลของกระบวนการท่ีก่อนให้เกิดผลลัพธ์ภายใต้
สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นจริงทางธุรกิจ (Yin,  2003) โดยกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ
เกี่ยวกับองค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม และสังเคราะห์
น าไปสู่กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม 

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพต้องอาศัยทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิด (Paradigm) ซึ่งเป็นขั้นตอน
และแนวทางในการท างานท่ีช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจกับสภาพการณ์ท่ีต้องการศึกษา (นิศา ชูโต,  2548) 
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยแสดงกรอบแนวทางการวิจัย ดังภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวทางการวิจัย 
ท่ีมา: ผู้วิจัย ประยุกต์จาก นิศา ชูโต,  2548 
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 วิธีการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างเพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informants) แบบหลายกลุ่ม (Dimensional Sampling) จากประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ผู้เช่ียวชาญใน
สายงาน และผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและสมาคม 
โดยแบ่งประชากรท่ีศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยหรือมิติตามโครงสร้างของอุตสาหกรรมการจัดประชุมตาม
ประเด็นท่ีต้องการศึกษา พิจารณาเลือกผู้ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษา (Direct 
Stakeholder) ใช้เกณฑ์จากเนื้อหา ความเช่ียวชาญ ความเกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย ด้วยวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Purposive Sampling) จากนั้นใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยอาศัยการแนะน าจากผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีได้เก็บข้อมูลไป
แล้ว ดังนี้ 

ประชากรท้ังหมดในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพิจารณาจากบัญชีรายช่ือผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย (Thailand MICE Directory) โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.), สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) และ Marshall Cavendish 
Business Information (2016)  

3.3.1.1  การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากหลักเกณฑ์ความ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เป็นผู้ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์และ
การจัดประชุม มีประสบการณ์และเข้าใจบริบทการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุมและบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ 2) เป็นผู้เกี่ยวข้องในการท างานด้านประสานงานการจัดประชุม เช่น ผู้จัดการ
โครงการ ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าของผู้ประสานงาน และผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง 3) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ดังนั้น 
ในการเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจงรวม 16 ราย 

3.3.1.2  วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่  เมื่อท าการสัมภาษณ์เสร็จส้ินผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แนะน าผู้เช่ียวชาญท่านอื่น  ๆในอุตสาหกรรมการจัดประชุมท่ีคาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลตามแบบ
ค าถามสัมภาษณ์ท่ีได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จากนั้นผู้วิจัยน ามาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความ
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยอีกครั้ง หากมีความคลอดคล้องจึงท าการติดต่อขอ
อนุญาตเข้าสัมภาษณ์ ในกรณีท่ีผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์จากวิธีการลูกโซ่ได้แนะน าผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอื่น ๆ
อีก ผู้วิจัยจะด าเนินพิจารณาตามท่ีกล่าวข้างต้น และหยุดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่เมื่อได้ข้อมูล
ท่ีเพียงพอ ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบลูกโซ่รวม 
9 ราย 
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กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์จากการท้ัง  2 วิธีข้างต้น ประกอบด้วย
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน การประสานงาน ในธุรกิจให้บริการจัดการจัดประชุม
มืออาชีพ ท่ีมีการท างานประสานร่วมกันกับลูกค้า, ออแกไนเซอร์ ซัพพลายเออร์ และการประสานงาน
ในองค์กร  โดยเลือกจากการเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรจากธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ 17 
ราย และ ผู้เช่ียวชาญในการจัดประชุมท่ีไม่ใช่ PCO 2 รายผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมไมซ์จาก
หน่วยงานภาครัฐและการศึกษา 3 ราย และผู้ได้รับรองมาตรฐาน  3 ราย ดังนี้ 

1)  ธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ  
(1)  บริษัท ไวด์บลู จ ากัด  
(2)  บริษัท ออพติมั่ม กรุ๊ป จ ากัด 
(3)  บริษัท ซิต้ีนีออน จ ากัด 
(4)  บริษัท เพอ์เฟค คอนเคช่ัน จ ากัด  
(5)  บริษัท ไมซ์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(6)  บริษัท อัพเปอร์ อีเว้นท์ จ ากัด 
(7)  บริษัท แพลนโนวา จ ากัด 
(8)  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น จ ากัด 
(9)  บริษัทสตรีมอีเว้นท์ เอเชีย จ ากัด 
(10) บริษัท อิมแพคเมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(11)  บริษัท วีเอ็นยู จ ากัด 
(12)  บริษัท การะเกด เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
(13)  ศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการ ไบเทค 
(14)  บริษัท คีเนส (เอเชีย) จ ากัด 
(15)  บริษัท ปิโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(16)  ศูนย์การจัดประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

2)  ผู้เช่ียวชาญในการจัดประชุมท่ีไม่ใช่ PCO 
(1)  ผู้จัดประชุมมืออาชีพอิสระ (Freelance) 
(2)  ทีม จัดงานประ ชุมภายในอง ค์กร  ( In-House conference 

Organizer Team) 
3)  ผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

(1)  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 
(2)  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(3)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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(4)  ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ เชียงใหม่ 
(5)  ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ ขอนแก่น 
(6)  โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น อ้างอิงจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
Nuttapong Jotikasthira (2014) ในการศึกษาหัวข้อ “Increasing Tradeshow and 

Exhibition Industry Competitiveness through Competency-Based Hiring and Promotion: 
A Sales Executive Perspective”qualitative research ศึ ก ษ า ใ น บ ริ บ ทข อ งอุ ต ส าหกร รม
นิทรรศการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากบริษัทจัดนิทรรศการมืออาชีพ (PEO) 4 ราย ท่ีเป็น
สมาชิกของสมาคมการจัดนิทรรศการแห่งประเทศไทย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ การเก็บ
ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 21 คน และ การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  18 
คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งขาย 5 คน ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งหัวหน้า 5 คน เพื่อนร่วมงาน
แผนกอื่น ๆ 4 คน ซัพพลายเออร์ 3 คน และลูกค้า2 คน 

 Kim, Sun and Kang  (2015) ใ น ก า ร ศึ ก ษ าหั ว ข้ อ  “ Meeting planners’ 
competency, motivation, and benefits: the case of Korea” โ ด ย วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ บ บผสม 
วัตถุประสงค์ท่ี 1 ใช้การทบทวนวรรณกรรม, วัตถุประสงค์ท่ี 2 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าท่ีจาก 
Convention and Exhibition Center (COEX) 1 คน ผู้บริหารบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ และ
โรงแรมท่ีมีบริการห้องจัดงาน 2 คน  และวัตถุประสงค์ท่ี 3 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม 250 พนักงานจากบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 130 คน ศูนย์ประชุม 50คน, โรงแรมท่ีมี
การจัดงานประชุม (Convention Hotel) 30 คนและเจ้าหน้าท่ีจากสมาคม 45 คน 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยรูปแบบค าถาม
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured selection interview) เพื่อเป็นค าถามปลายเปิด
ให้กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามเจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ 
โดยใช้รูปแบบค าถามปลายเปิด ซึ่งแบ่งการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์และข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับองค์กร  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมในธุรกิจ

จัดประชุมมืออาชีพ ดังนี้ 
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1) บริบทของงานและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะในปัจจุบันของ Project 
Coordinator 

1.1)  ขอบข่ายงานของ Project Coordinator ของการให้บริการจัดประชุม ใน
ความคิดเห็นของท่านมีบทบาทอย่างไร  

1.2)  ปัจจุบันสมรรถนะการท างานของ Project Coordinator ในการให้บริการ
จัดประชุมเป็นอย่างไร  

1.3)  ความคิดของท่าน คิดว่า Project Coordinator ในการให้บริการจัด
ประชุม ท่ีมีสมรรถนะเป็น มืออาชีพ (สมรรถนะท่ีพึงประสงค์) ควรเป็นอย่างไร  

1.4)  ปัญหา/ข้อจ ากัดในพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประสานงานการจัดประชุม/
บุคลากรในองค์กรของท่านท่ีพบเจอ 

2) ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรบ้าง ท่ีมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของ  Project 
Coordinator ในการให้บริการจัดประชุม และมีผลอย่างไร  

2.1) ตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทัศนคติ ความรู้ บุคลิกภาพ 
2.2) เพื่อนร่วมงาน/ ทีม 
2.3) ปัจจัยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย ลักษณะงาน รางวัลจูงใจ 

ลูกค้า/ ซัพพลายเออร์ 
3)  กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของ Project Coordinator 

เป็นอย่างไร 
3.1)  ตามแนวทางของหน่วยงานของท่านหรือความคิดเห็นของท่าน คิดว่า

กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ Project Coordinator ในการให้บริการจัดประชุม 
ควรเป็นอย่างไร 

3.2)  องค์กรของท่านท าอย่างไรบ้างในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงาน
การจัดประชุม และผลเป็นอย่างไร 

3.3)  องค์กรของท่านมีการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้ประสานงานการ
จัดประชุม หรือบุคลากรอย่างไรบ้าง 

4)  ข้อเสนอแนะ 
 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

โดยการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมรรถนะ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
บริบทของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม และบริบทงานของต าแหน่งประสานงานใน
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อุตสาหกรรมการจัดประชุม การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 1) ผู้เช่ียวชาญในสายงานการจัดประชุม (Project Management 
Department) ท่ีมีการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับลูกค้า , ออแกไนเซอร์ ซัพพลายเออร์และ
ผู้สนับสนุน  ท้ังในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการ(Project Manager) และระดับปฏิบัติการท่ีท าหน้าท่ี
รับผิดชอบการประสานงานโครงการ (Project Coordinator)  2) ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จาก
ภาครัฐและการศึกษา 3) ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดประชุม (CMP) 4) ผู้เช่ียวชาญ
ในการจัดประชุมท่ีไม่ใช่บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิง ลึก และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participative Observation) ดังนี้ 

1)  การสัมภาษณ์เชิงลึกจากแหล่งข้อมูล เน้นการสัมภาษณ์รายบุคคลส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายจ านวนน้อย เพื่อส ารวจบริบทของงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงานของผู้ประสานงาน
ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์และการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประสานงานการจัดประชุม การสัมภาษณ์เชิงลึกจะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจและเห็นภาพรวมพร้อมท้ัง
รายละเอียดของบริบทงาน สถานการณ์เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ และความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะท่ี
มีต่อสถานการณ์และกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม
ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ บรรยากาศการสัมภาษณ์ท่ีจะช่วยผู้ให้สัมภาษณ์ในการตอบค าถามอย่าง
ผ่อนคลาย ชัดเจนและตรงประเด็น หลีกเล่ียงการใช้ค าถามปลายปิดหรือค าถามช้ีน าไปสู่ค าตอบท่ีผู้
สัมภาษณ์ต้องการ อย่างไรก็ตามค าตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาใช้เพียงอธิบายเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีเจาะจงเกี่ยวข้องเท่านั้น เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย
และไม่ใช่การสุ่ม  

2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ในการอบรมเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เพื่อก้าวสู่การท างานใน
ต าแหน่งผู้ประสานงานของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ ส านักงานส่งเสริมการจัดการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) ร่วมกับสมาคม
ส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ(ไทย), และศูนย์เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ (Isan MICE Academic 
Cluster) โดยศูนย์ความเป็นเลิศอุตสากรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI) และคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเข้าร่วมสังเกตการณ์ครั้งนี้ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ
ท่ีบัณฑิตในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์พึงมี ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบค าถาม
สัมภาษณ์และสรุปผลการศึกษา 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการประมวลข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ  
(Qualitative Data Analysis) ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการทบทวน
วรรณกรรมและการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐม
ภูมิจากการสัมภาษณ์ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  การจัดระเบียบข้อมูล (Data Classification) เพื่อตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ 
โดยการท าดัชนีข้อมูล (Indexing) แยกเป็นหมวดหมู่ (สุภางค์ จันทวนิช,  2554) ซึ่งควบคู่ไปกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการลงรหัส เป็นการลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ให้ได้หมวดหมู่ข้อมูลท่ีส าคัญ 
และการแสดงข้อมูล (Data Display)ท่ีเป็นค าให้สัมภาษณ์ประกอบเป็นหลักฐาน สรุปออกมาเป็น
ข้อสรุปช่ัวคราว (นิศา ชูโต,  2548) 

2)  การตีความสร้างข้อสรุป (Conclusion Interpretation) ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อสรุปช่ัวคราว
ท่ีได้จากการจัดระเบียบข้อมูลเป็นข้อสรุปประเด็นต่าง ๆ ไปสู่ข้อมูลทางทฤษฎี (Holsti, 1969 อ้างใน 
นิศา ชูโต,  2548) โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Inductive) คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
ตีความ ให้เหตุผล สร้างข้อสรุป 

3)  การตรวจสอบข้อมูลและทฤษฎี (Verification) ตรวจสอบความหน้าเช่ือถือโดยวิธีการ
ตรวจสอบสามเส้า  ด้านทฤษฎ ี(Theory triangulation) จากการทบทวนวรรณกรรมได้มาซึ่งแนวคิด
การวิจัยการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ ผู้วิจัยท าการตรวจสอบกับข้อมูลท่ีสรุปได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลสัมภาษณ์ และท าการตรวจสอบกับแนวคิดทฤษฎีอื่น  ๆท่ีเกี่ยวข้องในปัจจัยการพัฒนา
สมรรถนะพร้อมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นการยืนยันว่าข้อสรุปได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
สัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนแนวคิดในการวิจัย 

4)  การเขียนสรุปผล (Conclusion) จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสังเคราะห์เพื่อให้ได้ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุมตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาข้อท่ี 3 โดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive)ในลักษณะของ
การเล่าเรื่อง (Narrative) ส่ิงท่ีค้นพบ เช่น บริบทและสถานการณ์การท างานในปัจจุบัน , ระดับ
สมรรถนะปัจจุบันที่มีอยู่ของผู้ประสานงานการจัดประชุม, ปัญหา ข้อจ ากัด และองค์ประกอบปัจจัยใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นต้น จากนั้นผู้วิจัยท าการ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสถานการณ์และปัจจัยต่าง  ๆ ไปสู่การน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นกระบวนการ
การพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพใน
ท่ีสุด  



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจ
การจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้รูปแบบค าถามกึ่งโครงสร้าง กลุ่มเป้าหมายจ านวน 25 
คน คัดเลือกผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงท้ังภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัทให้บริการจัดประชุมมือ
อาชีพ (Professional Conference Organizer: PCO) และบริษัทอื่น ๆท่ีเป็น PCO แต่ไม่เต็มรูปแบบ 
เช่น ฟรีแลนซ์ออแกไนเซอร์ แผนกจัดงานประชุมในองค์กรใหญ่ บริษัทอีเว้นท์ และ ฝ่ายจัดงาน
นิทรรศการและแสดงสินค้า (Professional Exhibition Organizer PEO) ของศูนย์การจัดประชุมและ
แสดงสินค้า ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม (สสปน.) และผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้จัดงานประชุมมือ
อาชีพ (Certified Meeting Professional : CMP) โดยก าหนดหมายเลขรหัสผู้ใหข้้อมูล ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4.1  ผู้ให้ข้อมูล 

รหัสผู้ให้ข้อมูล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
P01 บริษัท ไวด์บลู จ ากัด  ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ 
P02 บริษัท ออพติมั่ม กรุ๊ป จ ากัด ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ 
P03 บริษัท ซิต้ีนีออน จ ากัด ผู้จัดการโครงการ 
P04 บริษัท เพอ์เฟค คอนเคช่ัน จ ากัด  ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ 
P05 บริษัท ไมซ์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ 
P06 บริษัท อัพเปอร์ อีเว้นท์ จ ากัด ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ 
P07 บริษัท แพลนโนวา จ ากัด ผู้จัดการโครงการ 
P08 บริษัท เทคซอส จ ากัด ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ 
P09 บริษัทสตรีมอีเว้นท์ เอเชีย จ ากัด ผู้จัดการโครงการ 
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รหัสผู้ให้ข้อมูล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
P10 ฝ่ายจัดการโครงการและนิทรรศการ อิมแพค

เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ผู้จัดการโครงการ 

P11 บริษัท วีเอ็นยู จ ากัด ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ 
P12 บริษัท การะเกด เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการ 
P13 ฝ่ายการจัดประชุมและนิทรรศการ ศูนย์การ

จัดประชุมและนิทรรศการ ไบเทค 
ผู้ประสานงานการขาย 

P14 บริษัท คีเนส (เอเชีย) จ ากัด ผู้จัดการโครงการ 
P15 บริษัท ปิโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ประสานงานการจัดประชุม 
P16 ฝ่ายจัดประชุมมืออาชีพ ศูนย์การจัดประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดประชุมมือ
อาชีพ 

P17 ฝ่ายจัดประชุมมืออาชีพ ศูนย์การจัดประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

ผู้ประสานงานการจัดประชุม 

O01 ผู้จัดประชุมมืออาชีพอิสระ ผู้จัดประชุมมืออาชีพอิสระ 
O02 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น จ ากัด ผู้ประสานงานโครงการจัด

ประชุม  
G01 ส านักงานส่งเริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (สสปน.) 
ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
ไมซ ์

G02 ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ ขอนแก่น ผู้อ านวยการและอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรม
ไมซ ์

G03 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้าน
อุตสาหกรรมไมซ ์

C01 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์และผู้เช่ียวชาญ 
Certified Meeting 
Professional (CMP) 

C02 ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ เชียงใหม่ ผู้อ านวยการและผู้เช่ียวชาญ 
Certified Meeting 
Professional (CMP) 
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รหัสผู้ให้ข้อมูล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
C03 โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต ผู้อ านวยการฝ่ายไมซ์และอี

เว้นท์ และผู้เช่ียวชาญ 
Certified Meeting 
Professional (CMP) 

   

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการด าเนินงานวิจัยท่ีได้ก าหนด สามารถวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลโดยผู้วิจัยจัดท าการใส่รหัสผู้ให้สัมภาษณ์และแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2  ประเด็นการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

4.1.1 บทบาทของต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม  
4.1.1.1 ผู้ประสานงานเป็น
ต าแหน่งเร่ิมต้นของการ
ท างานในอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมหรือในPCO 

P02, P03, P06, 
P09, P15 

G01 C02  

4.1.1.2 บทบาทเปน็ตัวกลาง
ในการประสานงาน  

P01, P02, P03, 
P04, P05, P06, 
P07, P08, P09, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P15, 
P17 

G01, G02, 
G03 

C01, C02, 
C03 

O01, O02 

4.1.1.3 ท าการประสานงาน
ตามระดับต าแหน่ง ตาม
ค าสั่งของ Project 
manager 

P01, P04, P08, 
P09, P12, P13, 
P14, P15, P17 

G02, G03 C03  
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ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

4.1.2 ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุม  
4.1.2.1 การติดตามความ
คืบหน้าของงาน 
ประสานงานในทุกขั้นตอน
ของการจัดงาน มีความ
ยืดหยุ่นในการท างาน   

P02, P03, P04, 
P05, P07, P08, 
P11, P12, P13, 
P14, P15, P17 

G03 C01, C03 O01, O02 

4.1.2.2 การสืบค้นข้อมูล  P01, P10, P12, 
P14, P15, P17 

  O02 

4.1.2.3 การกระจายและ
รวบรวมข้อมูล  

P02, P03, P07, 
P11, P12, P14, 
P15 

 C01, C03 O02 

4.1.2.4 สนับสนุนการท างาน
ของทีม  

P02, P03, P04 
,P05, P06,P11, 
P14, P15 

G03 C03  

4.1.3 สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงาน 
4.1.3.1 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมพึงประสงค์  
1) ความรู้ความเข้าใจใน
เก่ียวกับองค์กรและบทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบ  

P05, P06, P08 
,P13, P14 

G02, G03 C01, C02, 
C03 

O01 

2) ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ ก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์
และการจัดประชุม  

P03, P04, P05, 
P14, P17 

G02, G03 C01, C02, 
C03 

O01 

3) ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เก่ียวกับลูกค้า และโครงการ
ของลูกค้า  

P01, P02, P03, 
P05, P06, P08, 
P13, P14, P17 

G02, G03 C01, C02, 
C03 

O01, O02 

4) ทักษะการสื่อสาร  P04, P05, P06, 
P09, P10, P12, 
P13, P14, P15 

G01, G02, 
G03 

C01, C02, 
C03 

O01, O02 
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ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

5) ทักษะการเข้าสังคมและ
การสร้างเครือข่าย  

P01, P04, P06, 
P15 

G01, G02, 
G03 

C03 O01 

6) การมีความอดทน  P01, P03, P04, 
P06, P07, P08, 
P09, P10, P12, 
P13, P14, P15 

G01, G03  O01 

7) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร  

P02, P08, P09, 
P14, P15, P16 

G01, G02, 
G03 

C03  

8) มีทศันคติที่ดีต่องาน  P06, P07, P09, 
P10, P12, P14, 
P15, P16 

  O01 

9) ทักษะการวางแผนและ
การคิดอย่างเป็นระบบ  

P04, P05, P06, 
P08, P10, P12, 
P14, P15, P16 

G01, G02, 
G03 

C02 O01, O02 

10) ความรู้ด้านการเงินและ
ความสามารถในการลด
ค่าใช้จ่าย  

P02, P04, P10 
,P15 

   

11) ทักษะการสืบค้นข้อมูล  P04, P05, P06, 
P10, P12, P13, 
P14, P17 

 C02, C03 O02 

1 2 ) ทั ก ษ ะ ก า ร ท า ง า น
เลขานุการและงานเอกสาร  

P02, P03, P12, 
P14, P15, P16 

 C02 O01 

13) ทักษะความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ พิจารณา
ข้อมูล เหตุการณ์อย่างมีเหตุ
มีผล  

P04, P05, P08, 
P10, P12, P14, 
P16 

 C03  

14) ทักษะการแก้ไขปัญหา  P02, P04, P05, 
P06, P07, P08, 

G01 C02, C03 O01, O02 
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ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

P09, P10, P12, 
P13, P14, P15 

15) ทักษะการปรับตัว การ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง   

P03, P04, P06, 
P07, P08, P10, 
P12, P14, P15, 
P16 

G01, G02 C02  

16) ความเต็มใจให้บริการ  P01, P04, P10, 
P12, P16 

G01 C03 O02 

4.1.4 ปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม  
4.1.4.1 ทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกับ
ลักษณะงาน 
ขาดความอดทน 

P01, P02 , P03, 
P04, P06, P09, 
P10, P14, P15 

G01 C01 
 

 

4.1.4.2 การขาดแคลน
ผู้ปฏิบัติงานประสานงานการ
จัดประชุมที่มีคุณภาพ  

P01, P05, P06, 
P07, P09, P10, 
P12, P13, P14, 
P16 

 C01 O01 

ห า ก เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ต้ อ ง ก า ร
บุคลากรมีประสบการณ์ หรือ
เป็นบัณฑิตMICE  

P03, P04, P06, 
P07, P09, P10, 
P12, P14, P15, 
P16 

 C02, C03  

4.1.4.3 ข้อจ ากัดอื่น ๆ     
1) จ านวนและโอกาสเติบโต
ของ PCO 

P01, P02, P03, 
P04, P10, P16 

 C01, C02, 
C03 

 

2) ลักษณะงานที่ค่อนข้าง
หนัก งานเยอะกว่าจ านวน
คนท าให้ ไ ม่ มี เวลาไป เข้ า
หลักสูตรอบรม 

P01, P02, P05, 
P06, P12 
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ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

4.2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ   
4.2.1 ปัจจัยบุคคล     
4.2.1.1 ทัศนคติ  P01, P02, P03, 

P04, P05, P06, 
P07, P08, P09, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P16 

G01 C01, 
C02, C03 

O01, O02 

4.2.1.2 ความรู้และทักษะใน
การท างาน  

P11, P13, P15, 
P16 

G02 C01, 
C02, C03 

O01 

4.2.1.3 แรงจูงใจ  P01, P02, P03, 
P04, P05, P07, 
P09, P10, P11, 
P12, P13, P14, 
P15, P16 

 C01, C03  

4.2.1.4 บุคลิกภาพเชิง รุก
และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  

P03, P04, P06, 
P07, P08 ,P09, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P15, 
P16 

G02 C01 O01, O02 

4.2.1.5 Generation Yและ Z P02, P03, P04, 
P05, P06, P09 
P14,  

   

4.2.2 ปัจจัยกลุ่ม     
4.2.2.1 การท างานเป็นทีม  P01, P02, P03, 

P04, P05, P06, 
P07, P08, P09, 
P10, P11, P12, 

 C01, C03  
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ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

P13, P14, P15, 
P17 

4.2.2.2 ให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร  

P01, P02, P04, 
P06, P12, P14, 
P15 

   

4.2.3 ปัจจัยองค์กร     
4.2.3.1 วัฒนธรรมองค์กร     
1) ให้ความส าคัญกับการ
ท างานเป็นทีม  

P01, P02, P03, 
P04, P05, P06, 
P07, P08, P09, 
P10, P11, P12, 
P13, P14, P15, 
P17 

 C01, C03  

2) ให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนจากองค์กรในการ
เรียนรู้และพัฒนา  

P03, P04, P05, 
P07, P09, P10, 
P11, P12, P13, 
P14, P15, P16 

G01, G03 C01,C02,
C03 

 

3) ให้ความส าคัญกับการ
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

P01, P04, P06, 
P16 

   

4.2.3.2 เป้าหมายองค์กร  P03, P10, P11, 
P16 

   

4.2.3.3 โครงสร้างและขนาด
องค์กร  

P01, P02, P04, 
P05, P06, P10, 
P12 

   

4.2.3.4 ลักษณะของงาน P01, P03, P06, 
P04, P10, P17,  

G01  C02 
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ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

4.2.3.5  การสนับสนุนจาก
องค์กร 

    

1) การสนับสนุนจากองค์กร
ในการเรียนรู้และพัฒนา  

P03, P04, P05, 
P07, P09, P10, 
P11, P12, P13, 
P14, P15, P16 

G01, G03 C01,C02,
C03 

 

2) การสนับสนุนจากองค์กร
ในการสร้างแรงจูงใจส าหรับ
การเรียนรู้และพัฒนา 

P05, P06, P09, 
P14, P15 

   

4.2.3.6 ปัจจัยภายนอก     
1) ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและ
ความต้องการของลูกค้า 

P01, P03, P04, 
P05, P06, P09, 
P10, P12, P15 
,P11 

 C01 O01, O02 

2) ข้อมูลเก่ียวกับซัพพลาย
เออร์ เ ก่ียวข้องกับความ
เคลื่อนไหว การพัฒนาสินค้า
และบริการ  

P05, P06, P10, 
P15 

  O01, O02 

3) ข้อมูลคู่แข่งขององค์กร
และความเคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัด
ป ร ะ ชุ ม  เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ด้ า น
เทคโนโลยี  กระแสความ
สนใจในอุตสาหกรรมไมซ์
และการจัดประชุม  
 
  

P04, P06, P10, 
P14, P15 

 C01 O01, O02 
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ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

4.3 ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ  
4.3.1 การพัฒนาสมรรถนะผู้
ประสานงานการจัดประชุม 

    

1) On the job training  P01, P02, P03, 
P04, P06, P08, 
P09, P10, P11, 
P12, P13,P14, 
P15, P16 

G02, G03 C02, C03  

2) Best Practice P02, P04, P08, 
P13 

   

3) Team learning P01, P02, P04, 
P06, P07, P08, 
P10, P11, P12, 
P14, P16 

G03   

4) Empowerment  P01, P02, P03, 
P04, P05, P06, 
P07, P08, P09, 
P11, P14, P16 

G03   

5) การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีภายในทีมและองค์กร  

P04, P10, P12, 
P14, P16 

   

6) เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ มี
ประสบการณ์จากการท างาน 
การร่วมงาน การศึกษาดูงาน
ท่ีหลากหลาย 

P02, P04, P07, 
P09, P10, P11, 
P16 

G01   

7) เอื้ออ านวยการท างานให้
สะดวกขึ้น 

P03, P11, P14, 
P16 

  O01 

4.3.1.2  การประเมินการ
ท างาน   

P03, P04, P06, 
P10, P12, P13,  
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ประเด็นข้อสรุป 
ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ

PCO 

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา 

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน

CMP 

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่  PCO 

4.3.1.3 การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆท่ี
เก่ียวข้อง  

P02, P16 G01 C01, C02, 
C03 

 

4.3.1.4 การอบรมเพื่อให้ได้
มาตรฐานเพื่อให้เป็นสากล 
ยกระดับอุตสาหกรรม สร้าง
ความเชื่อม่ัน 

P03, P16 G01, G03 C02, C03  

4.3.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ     
4.3.2.1 การปรับการท างาน
กับคนรุ่นใหม่ 

P02, P03, P04, 
P10, P14 

G01 C01 O01 

4.3.2.2 กา รส่ ง เ ส ริ มขอ ง
ภาครัฐ มิติการเรียนรู้และ
พัฒนาสมรรถนะความเป็น
มืออาชีพของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัด
ประชุม 

P02, P03 G01, G03 C01 O01 

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 

 ผลการวิเคราะห์บริบทงานและสถานการณเ์กี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้
ประสานงานบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 

 บทบาทของต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม 
การท างานโดยท่ัวไปในการจัดงานประชุมรูปแบบต่าง ๆของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพหรือ

บริษัทอีเว้นท์ เป็นงานท างานแบบโครงการ (Project Management) กล่าวคือ เรียกงานประชุม
รูปแบบต่าง ๆ เช่น Conference  Convention  Event ว่าโครงการ (Project) ซึ่งมีระยะเวลาของ
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กระบวนการท างานแต่ละโครงการส้ันยาวแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ท่ีมีบทบาทประสานงานจึงเรียกว่า ผู้
ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)  

ต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมเป็นต าแหน่งเริ่มต้นของการเข้ามาท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดงานต่าง ๆ ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เพราะเป็นต าแหน่งท่ีได้เรียนรู้ เห็นภาพการท างานใน
มิติต่าง ๆ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาจากต าแหน่งนี้ต่อยอดไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้นได้  
โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P09 กล่าวว่า     

“...คนใหม่ นักศึกษาจบใหม่ท่ีเริ่มเข้ามาท างานเค้าต้องเรียนรู้งานจากการเป็นผู้
ประสานงานก่อน เพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์ท่ีจะเชียวชาญได้
มากขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)  
 “...การเริ่มต้นท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม เริ่มจากการเป็นคน
ประสานงาน คอยช่วยเหลือ ซัพพอร์ทโปรเจคเมเนเจอร์ ซัพพอร์ททีมซึ่งเขาจะซึม
ซับความรู้ ทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09, 2561)  
บทบาทส าคัญของผู้ประสานงานการจัดประชุมคือการเป็นตัวกลางการประสานงานระหว่าง

สมาชิกภายในทีมกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และช่วยอ านวยความสะดวกให้การ
ท างานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น  

“...ผู้ประสานงานเป็นคนส าคัญท่ีจะช่วยโปรเจคเมเนเจอร์ (Project Manager) 
ช่วยซัพพอร์ททีมให้ท างานได้เร็วขึ้น ง่ ายขึ้น งานจะราบรื่นหรือไม่ก็อยู่ ท่ี ผู้
ประสานงาน (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P08, 2561)  
“...ผู้ประสานงานเป็นคนกลางส าคัญท่ีจะท าให้งานราบรื่นเพราะเขาต้องคุยกับทุก 
ๆ ฝ่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561)  
 “...ผู้ประสานงานจึงเป็นคนกลางในการประสานงานกับทุก ๆฝ่ายให้กับทีม ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร...”  (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)  
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ประสานงานจะเป็นตัวกลางในการประสานงานและช่วยเหลือการท างาน

ของทีม แต่ในการประสานงานท่ีส าคัญหรือการส่ือสารกับผู้มีอ านาจตัดสินใจโดยตรงของฝ่ังลูกค้า              
ซัพพลายเออร์ หรือภาคส่วนต่าง ๆ จึงเป็นหน้าท่ีของผู้จัดการโครงการซึ่งมีอ านาจตัดสินใจสูงกว่า 
ส่วนผู้ประสานงานนั้นติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย กล่าวได้ว่าเป็นการส่ือสาร
ตามระดับต าแหน่งเดียวกัน ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส  P15 และ P09 กล่าวว่า 

 “...ผู้ประสานงานไม่ได้ดีลกับลูกค้าท่ีมีอ านาจตัดสินใจโดยตรงแต่เป็นหน้าท่ีของ
โปรเจคเมเนเจอร์...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)  
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“...ส่วนใหญ่เราจะไม่ให้ผู้ประสานงานคุยกับลูกค้าคนท่ีมีอ านาจตัดสินใจโดยตรง 
เพราะเขายังไม่มีประสบการณ์พอในการเจราจาต่อรองหรือบางทีอาจไม่เหมาะสม
ในเรื่องของต าแหน่งความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09, 2561)  
ดังนั้น บทบาทของผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงมีความส าคัญในการเป็นตัวกลางการ

ส่ือสารกับท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
เกิดความเข้าใจของผู้ร่วมงานในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายการท างานในแต่ละโครงการ  

 
 ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุม 

ลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม นับเป็นงานบริการท่ีต้องค้นหาส่ิงท่ีตอบสนอง
ความต้องการและช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ท างานภายใต้ความกดดันข้อจ ากัดเวลา 
และการเปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีมและต้องพบปะผู้คนมากมาย ในขณะเดียวกันก็มีความ
ยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานท่ีท างานบ้าง 

“...งานประชุมทุกงานมีความแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า นั่นเป็นส่ิงท่ี
คนท างานตรงนี้ ผู้ประสานงานต้องเข้าใจ รับมือให้ได้ พยายามท่ีสุดเพื่อตอบโจทย์
ลูกค้า บางครั้งก็เป็นท่ีปรึกษา ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)   
“...ลักษณะงานเราต้องท างานร่วมกับคนเยอะ จึงไม่จ าเป็นว่าจะต้องประจ าท างาน
อยู่ท่ีออฟฟิสทุกวัน ต้องไปหาลูกค้าบ้าง ท างานท่ีบ้านบ้าง เวลาเข้างานก็ไม่ได้ว่า
ต้องตอกบัตร แต่ท่ีส าคัญคืองานต้องประสานต่อเดินไปได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 
2561)   
ขอบข่ายหน้าท่ีของผู้ประสานงานในการประสานงานต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน วันท่ีจัด

งาน และหลังจัดงาน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนและท างานร่วมกับหลายภาคส่วน หน้าท่ี
การประสานงานจึงแบ่งได้เป็นหลายมิติตามท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการประสานงานกับภาค
ส่วนต่าง ๆ และหน้าท่ีรับผิดชอบอื่น ๆ โดยรับค าส่ังงานจากหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการ (Project 
Manager) และรวมไปถึงการสนับสนุนการท างานอื่น ๆของทีม 

“...ต าแหน่งผู้ประสานงานเป็นคนท่ีต้องประสานงานทุกรูปแบบในทุกขั้นตอน 
ต้ังแต่ ก่อนเริ่มงาน ระหว่างการเตรียมงาน วันงาน และหลังจบงาน ท้ังเรื่องสถานท่ี 
การคัดกรองข้อมูล การท า pre-register การหาข้อมูลและsourcesต่าง ๆ เป็นต้น
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส O1, 2561)   
“...หน้าท่ีในการประสานงานนอกจากต้องพูดคุย พบเจอกันกับผู้คนแล้ว ยังต้องท า
เอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบบงานเลขานุการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)   
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“...ต้องใช้การส่ือสารด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ การท าจดหมาย ส่งอีเมล์ 
และการท าเอกสารส่ือสารกับบุคคลในระดับต่าง ๆ ก็เป็นหน้าท่ีของคนประสานงาน
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)   

 4.1.2.1 การติดตามความคืบหน้าของงาน 
 หน้าท่ีของผู้ประสานงานในการติดตามความคืบหน้าของงาน ซึ่งมีความส าคัญต่อ

ความราบรื่นในการท างานแต่ละขั้นตอน ผู้ประสานงานต้องโน้มน้าวหรือเร่งรัดประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆเพื่อให้งานด าเนินไปตามข้ันตอน เช่น ติดตามงานจากซัพพลายเออร์ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ 
P05 กล่าวถึง  

“...ติดตามงานในกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีตนรับผิดชอบ สามารถให้ค าตอบกับ 
Project Manager และลูกค้าได้ถึงปัญหาและกระบวนการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น 
และสามารถปิดงานให้จบได้ทันตามเงื่อนไขเวลาท่ีก าหนด ส าคัญท่ีสุดคือการท างาน
ตาม timeline ได้สมบูรณ์ท่ีสุด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)  
“...ต้องวางแผนการท างานของตัวเองให้เข้ากับ time line ของงาน ให้เวลาท างาน
แล้วมันราบรื่นไม่มีส่วนใดล่าช้าติดขัด เพราะฉะนั้น การตามงาน อัพเดทความ
คืบหน้าอยู่เสมอส าคัญมากแล้วต้องอัพเดทรายงานให้กับทีม กับลูกค้าด้วย...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P05, 2561)   

 4.1.2.2 การสืบค้นข้อมูล 
หน้าท่ีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆท่ีจ าเป็นในการประสานงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ

หรือตามท่ีผู้จัดการโครงการมอบหมาย การสืบค้นข้อมูลมีความจ าเป็นในการท างาน เนื่องจาก
กระบวนการท างานต้องใช้ข้อมูลหลากหลายในขั้นตอนต่าง ๆของการจัดเตรียมงาน เช่น ข้อมูลเพื่อ
น าเสนอลูกค้า, ข้อมูลในการให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า, ข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้เป็นโจทย์ในการท างาน  
และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น 

 “... ผู้ประสานงานของแต่ละทีมต้องหาข้อมูลต่าง ๆท่ีจ าเป็น เพื่อเอามาท า 
content เช่น เทรนด์อุตสาหกรรม เทรนด์โลก เทรนด์ตลาดต้องประสานงานกับท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมซึ่งเป็นปรึกษาในการจัดงานเพื่อขอข้อมูลเชิงลึก 
เนื่องจากเป็นผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)  
“...การสืบค้นข้อมูลจ าเป็นมาก เพราะเราจะต้องมีฐานข้อมูลอยู่ในมือเพื่อท่ีจะตอบ
หรือต่อรองได้ทัน มันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)  
“...หน้าท่ีของผู้ประสานงานไม่ใช่แค่รู้ข้อมูลอย่างเดียวแต่ต้องสามารถให้ข้อมูล 
ค าแนะน าแก่ลูกค้าในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P17, 2561)  
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 ส าหรับในด้านของการจัดประชุมเชิงวิชาการ ผู้ประสานงานและทีมงานของบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ จ าเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการงานท่ีจัดเพื่อความราบรื่นใน
การท างานและประสานงานร่วมกับสมาคมหรือผู้รับผิดชอบในด้านวิชาการ เนื่องจากมีความเช่ียวชาญ
มากกว่า  

“... ในส่วนของการสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการไม่ได้เป็นหน้าท่ีของผู้ประสานงาน
โดยตรง งานวิชาการในระดับผู้ประสานงานไม่ต้องลงลึกเกี่ยวกับการเงินและ
วิชาการมากนัก...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) 
  “...เราไม่ได้ท าข้อมูลวิชาการเอง100% เพียงแค่หาข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องและ
ปรึกษากับทางสมาคม บริษัทท่ีเป็นเกี่ยวข้อง แต่เราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เชิงวิชาการของงานนั้น ๆท่ีจัดบ้าง เช่น ค าศัพท์เทคนิค ประเด็นท่ีก าลังถูกพูดถึง...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)  

4.1.2.3 การกระจายและรวบรวมข้อมูล 
นอกจากการสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการท างานแล้ว ผู้ประสานงานยังมีหน้าท่ี

ในการแจ้งและกระจายข้อมูลต่าง ๆท่ีได้ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆให้สมาชิกในทีมรับทราบ เพื่อ
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแจ้งให้ทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าเอกสารบันทึก
ข้อความ การแจ้งข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลในท่ีประชุม นอกจากนี้ต้องแจ้งข้อมูลอัพเดทจากทีมให้กับ
ลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือผู้สนับสนุนอื่น ๆรับทราบ ผู้ประสานงานจึงเป็นตัวกลางในการส่ือสาร
ระหว่างสมาชิกในทีมและภาคส่วนอื่น ๆ  

“...ผู้ประสานงานต้องเป็นคนกลางในการอัพเดทข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆเร็วท่ีสุดใน
ทีม กระจายให้คนในทีมรู้ เช่น ลูกค้าต้องการขยายเวลาจัดประชุม เราต้องแจ้งไป
ยังทุกฝ่ายในทีมว่าเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น หรือคนในทีมต้องการข้อมูลอะไรก็มา
ถามจากเรา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)  
 “...ผู้ประสานงานต้องติดตามผู้จัดการโครงการไปประชุม ท ารายงานสรุปการจัด
ประชุม และน าข้อมูลท่ีได้จากมากแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆในทีมรับทราบ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส C01, 2561)   

4.1.2.4 สนับสนุนการท างานของทีม 
หน้าท่ีอื่น ๆของผู้ประสานงาน เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท างานของทีม การ

ช่วยเหลือเพื่อให้งานขับเคล่ือนไปได้อย่างราบรื่นตามเวลาท่ีก าหนด ผู้ประสานงานจึงค่อนข้างมีงานอืน่ 
ๆท่ีหลากหลาย เช่น การช่วยเหลืองานอื่น ๆของทีมหรือสมาชิกในทีมในเวลาท่ีจ าเป็น 

“...ผู้ประสานงานมีหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของผู้จัดการโครงการและทีมหรือท า 
งานตามท่ีค าส่ังของผู้จัดการโครงการ เช่น การติดตามโปรเจคเมเนเจอร์ไปพบปะ
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ลูกค้า การไปช่วยเหลือทีมอื่น ๆหากเกิดเหตุการณ์งานล้นมือมาก ๆหรือขาดคนใน
วันจัดงานจริง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)    

อย่างไรก็ตามหน้าท่ีในการสนับสนุนการท างานของทีมผู้ประสานงานมีความ
แตกต่างตามขนาดองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการประสานงานของผู้ประสานงาน โดยองค์กรขนาด
เล็กผู้ประสานงานต้องท างานหลากหลายในทางกลับกันองค์กรขนาดใหญ่จะมีการแบ่งหน้าท่ีของผู้
ประสานงานอย่างชัดเจน 

“...องค์กรเล็กผู้ประสานงานจะค่อนข้างท างานหลากหลาย Multi task มาก ต้อง
ประสานงานกับทุก ๆฝ่ายในองค์กร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)  
“...องค์กรใหญ่เรามีการแบ่งงานแบ่งทีมอย่างชัดเจน เช่น  หน้าท่ีในส่วนของ sales 
หน้าท่ีการเงิน ผู้ประสานงานก็จะมีหน้าท่ีประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P10, 2561)   

 จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า หน้าท่ีของผู้ประสานงานการจัดประชุมเกี่ยวข้องกับการอ านวยความ
สะดวกในการท างานให้กับทีม การท างานระหว่างทีมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้
ท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร เป็นงานท่ีต้องอาศัยความรอบรู้ ความใส่ใจอย่าง
รอบคอบในรายละเอียดของกระบวนการท างานต่าง ๆ และท างานหลากหลายตามความซับซ้อนของ
แต่ละโครงการและขนาดขององค์กร ผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงต้องมีความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมในการท างานเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานใน

ธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ 
สถานการณ์ปัจจุบันของผู้ประสานงานการจัดประชุม จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์

เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถแยกประเด็นได้ดังนี้ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมท่ีบริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้องการ , ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ , 
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม  

4.1.3.1 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมพึงประสงค์  
จากการวิ เคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าสมรรนถะหรือความรู้  ทักษะ

ความสามารถและคุณลักษณะในตัวบุคคลท่ีท างานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพให้ความส าคัญ ดังนี้ 

   1)  ความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับองค์กรและบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
การรับรู้และเข้าใจบทบาทขององค์กร สินค้าและบริการขององค์กร รวมถึงกระบวนการท างานของ
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องค์กร และบทบาทหน้าท่ีท่ีต าแหน่งของตนรับผิดชอบ โดยเข้าใจถึงกระบวนการท างาน การส่งต่อ
งาน และอื่น ๆท่ีเกีย่วข้องกับงาน 

“...การเป็นผู้ประสานงานท่ีดีต้องสามารถคิดต่อยอดงานได้ ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อ
ใคร ใช้ส่ือช่องทางใด รู้รายละเอียดในการติดตามงาน เช่น ติดต่อกับท่านใดไว้ 
รายละเอียดเป็นอย่างไร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561) 

2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์และลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การจัดงานต่าง ๆ ความเช่ือมโยงของภาคส่วนต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

“...การจัดประชุมก็เป็นส่วนหนึ่งของไมซ์ เพราะฉนั้นคนเป็นผู้ประสานงานก็ต้องมี
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับไมซ์ เพราะงานมันเช่ือมโยงกัน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 
2561) 

3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการของลูกค้าและโครงการท่ี
รับผิดชอบอยู่ กล่าวถึง การมีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ส่ิงท่ี ลูกค้าให้ความส าคัญ
ในการจัดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะขั้นตอนของการจัดการ
จัดประชุม การจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ และความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ท้ังในด้านการตลาด 
คู่แข่ง กระบวนการตัดสินใจ เข้าใจภาพรวมแนวคิด (Concept/ Theme) ของงานหรือโครงการท่ี
รับผิดชอบและความเกี่ยวข้องในการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยผู้ใหสัมภาษณ์รหัส P17, O1 
และP02 กล่าวถึงความส าคัญของการรู้จักลูกค้าและความต้องการของลูกค้า ดังนี้ 

“...ต้องรู้จักลูกค้า ความต้องการของเขา ต้องรู้ไปถึงขั้นให้ค าแนะน าเข้าได้เกี่ยวกับ
งานท่ีเข้าต้องการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P17, 2561)  
“...การรู้จักnatureลูกค้าแต่ละกลุ่มรู้ระเบียบขององค์กร ซึ่งเราต้องเรียนรู้วิธีการ
เข้าหาจะท าให้การประสานงานง่ายข้ึน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส O1, 2561) 
 “...การรู้จักลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่คนท่ีมาจ้างออแกไนเซอร์ แต่ยังต้องรู้จักไปถึง
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคหรือ delegateของลูกค้า เพื่อจะตอบโจทย์ท้ังสองกลุ่ม
ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561) 

ในขณะเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, P02, P06 และ C02 กล่าวถึงการ
เข้าใจภาพรวมของการจัดงานผู้ประสานงานต้องเข้าใจภาพรวมของโครงการท่ีรับผิดชอบอยู่เพื่อสาม
รถท างานได้ถูกต้องตามทิศทางท่ีควรและสามารถให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าได้ 

 “...ต้องเข้าใจภาพรวมของงาน เนื้อหา ลักษณะงานซึ่งมีความซับซ้อนตามช่วงเวลา
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)  
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“...การเข้าใจภาพรวมของงาน วัตถุประสงค์ conceptของงาน ส าคัญมากเพราะ
จะท าให้รู้ว่าจะต้องท างานไปในทิศทางไหน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)  
“...ภาพรวมของงาน วัตถุประสงค์ concept ลักษณะงานเป็นเรื่องพื้นฐานส าคัญ
เลยท่ีจะต้องรู้ เพราะต้องประสานงานภายใต้เรื่องราวเหล่านี้...”  (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P06, 2561)  
“...ความเข้าใจในรูปแบบการจัดงานต่าง ๆ เช่น conference, convention, 
seminar...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561) ลูกค้า  

4) ทักษะการส่ือสาร กล่าวถึง ความสามารถในการส่ือสารกับบุคคล
หลากหลายระดับให้เกิดความเข้าใจ ส่ือสารได้อย่างกระชับ ชัดเจน มีเหตุมีผล ผู้ให้สัมภาษณ์ต่าง
กล่าวถึงความส าคัญของทักษะการส่ือสาร ดังเช่นผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, P15 และ P04 

 “...ผู้ประสานงานต้องสามารถส่ือสารกับคนได้หลายระดับ รู้จักกาลเทศะ รู้
มารยาทสังคม มารยาทในการติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
C01, 2561)   
“...นอกจากต้องส่ือสารให้รู้เรื่องแล้ว การต่อรอง การประนีประนอมรู้จักพูดส าคัญ
มาก เพราะถ้าเรามีการประนีประนอม ร้องขออย่างถูกวิธีจะท างานราบรื่น...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P15, 2561)  
“...ทักษะการต่อรองการส่ือสารการโน้มน้าวใจเพื่อให้คนท างานให้เราได้ด้วยความ
เต็มใจ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) 

5) ทักษะการเข้าสังคมและการสร้างเครือข่าย กล่าวถึง การปรับตัวในการ
เข้าสังคมต่าง ๆอย่างเหมาะสม เช่น การเขาสังคมพบปะกับลูกค้า การพบปะกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์ 
และผู้ให้การสนับสนุน รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานในแผนกต่าง ๆในองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมี
บุคลิกภาพท่ีดี การวางตัวและการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม โดย ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ P15 
กล่าวว่า 

“...บุคลิกภาพ การแต่งกายต้องสมาร์ท รู้กาลเทศะ ต้องท าlookให้เท่า ๆกับลูกค้า 
เพื่อให้เกิดการยอมรับกันคุยได้ในระดับใกล้เคียงกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 
2561)  
“...การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ ต้องรู้จักเข้าหาคนให้เป็น ว่าใคร
ควรจะเข้าหาอย่างไร จะท าให้การคุยงานกันราบรื่นขึ้นเข้าใจกันง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P15, 2561)  
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ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ 
P06 กล่าวถึงทักษะในการเข้าสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ากับกลุ่มลูกค้าต่าง  ๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้
ประสานงานจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม ดังนี้  

“...การมีบุคลิกภาพ รสนิยม service mind ท่ีสอดคล้องกับลูกค้า บุคลิกภาพเป็น
ส่ิงส าคัญมากเพราะต้องท างานกับคนหลายหลาก ยิ่งการท างานกับกลุ่มหมอหรือ
คนในระดับสูง จะต้องรู้จักมารยาทสังคม มีรสนิยม เพื่อให้สามารถเข้ากันลูกค้าได้ 
หรือแม้แต่การท างานร่วมกับsupplier ก็ต้องวางตัวให้ถกู คือต้องรู้จักกาลเทศะ...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)  
“...จะท างานนี้ได้ดีต้องชอบพบปะผู้คน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักเข้าหาคน “... (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P06,  2561) 

6) การมีความอดทน รับผิดชอบ เนื่องด้วยการท างานท่ีมีความกดดันสูง 
การท างานแข่งกับเวลา รายละเอียดงานท่ีซับซ้อนและการประสานงานกับหลายภาคส่วน ท าให้ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมต้องมีความอดทนต่อภาวะกดดันและจัดการให้งานสามารถด าเนินต่อไปได้ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกและการปรับตัวในการท างาน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 
กล่าวว่า 

 “...ต้องมีความอดทนกับความกดดันต่าง ๆ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)  
เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส G03 และ P10 ให้ความคิดเห็นว่า  
“...การมีEQ ท่ีดีท าให้ควบคุมตัวเองได้ ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ทัน จะท าให้
เราอดทนและรับมือกับความกดดันในงานได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G03, 2561) 
 “...ความอดทนและรับผิดชอบต่องานต่อหน้าท่ี ต้องมุ่งเป้าท่ีความส าเร็จของงาน 
ดังนั้นต้องเรียนรู้ท่ีจะรับมือกับความกดดันต่าง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561) 
“...ต้องตรงต่อเวลาท้ังการตามงาน การท างานให้เสร็จทันเวลา การรักษาค ามั่น
สัญญาในเวลา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P07, 2561) 

7) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร กล่าวถึงท้ังทักษะการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียนในเชิงธุรกิจและเป็นทางการ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P02 กล่าวว่า 

“...ภาษาอังกฤษแม้จะพูดคุยส่ือสารได้ แต่ในระดับการส่ือสารแบบทางการหรือทาง
ธุรกิจ ทักษะการเขียน ส าคัญเพราะต้องส่ือสารกับคนหลายระดับ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P02, 2561)  
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8) การมีทัศนคติท่ีดีต่องาน เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ผู้ประสานงานท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานจะตอบสนองต่อปัญหาในทิศทางบวก สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นได้ ท างานอย่างกระตือรือร้น และท างานความเต็มใจ 

 “...คนจะท างานได้ดีต้องมีมุมมองเชิงบวกต่องานต่อส่ิงท่ีเจอ แล้วจะสามารถเรียนรู้
รับมือกับมันได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)  

สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 และ P15  กล่าวถึงการรับมือกับงานมี
ความยืดหยุ่นในการท างาน การจัดการความเครียด “...คนท่ีจะท างานได้ดีต้องมีความภูมิใจในงานท่ี
ท า ต้องอินกับงานเพราะจะท าให้เราเอาใจใส่งาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561) 

 “...งานหนัก งานเครียด แต่ถ้าคนมีใจให้กับงานก็จะท าได้ดี จะรับมือกับงานได้ “... 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561) 

9) ทักษะการวางแผนและการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการจัดการวาง
แผนการท างาน จัดล าดับความส าคัญของงานด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เสร็จได้ตามเวลาก าหนด 
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ร่วมงานและขั้นตอนอื่น ๆ โดยค านึงถึงภาพรวมและระบบการท างาน 
การวางแผนได้อย่างรอบคอบจึงเกิดจากความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนของงาน การคิดต่อยอด
งานตามขอบข่ายหน้าท่ี การมองเห็นปัญหาและจัดการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และP15 กล่าวในมุมมองเดียวกัน ดังนี้ 

“...การควบคุม time frameการท างานให้ได้ตรงกับ แผนท่ีวางไว้เพื่อให้งานด าเนิน
ต่อได้ราบรื่น เช่น การท างานกับซัพพลายเออร์เมื่อส่ังงานไปแล้วเราจะต้องติดตาม
งานคุยตลอดทางเพื่อรู้ปัญหา แก้ไขได้ทัน รู้ความคืบหน้า ให้ข้อมูลอัพเดทลูกค้าได้ 
ให้ได้งานตามเวลาท่ีก าหนด ให้การท างานในทีราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 
2561)  
“...การจัดล าดับความส าคัญของงาน การจัดการวางแผนงานของตัวเอง เพราะถ้า
เราท าตามแผนได้งานก็จะตามทันไม่กระทบคนอื่น ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 
2561) 

10) ความรู้ด้านการเงินและความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย ความรู้เหล่านี้
มีความส าคัญในเวลาท่ีผู้ประสานงานต้องพิจารณาเลือกคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์และน าเสนอต่อลูกค้า 
การประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การติดตามค่าใช้จ่าย การประสานงานร่วมกับฝ่ายการเงิน
ขององค์กร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประสานงานการจัดประชุมควรมีความรู้ด้านการเงินเบื้องต้นเพื่อ
ความราบรื่นในการท างาน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P15 กล่าวว่า 
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 “...มีความรู้ด้านการเงิน การจัดการงบประมาณ ส าคัญมากเพราะการจัดงานต้อง
บริหารงบและสามารถท าก าไรได้ ต้องรู้ภาษาการเงิน แต่อาจไม่ลงลึกมากก็ได้ อย่าง
น้อยคือคุยในเบ้ืองต้นได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)  
“...ความรู้ด้านการเงิน เราต้องรู้บ้างเพื่อให้ท างานได้ง่ายขึ้นคุยกับลูกค้า กับซัพ
พลายเออร์ กับฝ่ายการเงินรู้เรื่อง เช่น งบของลูกค้าเท่าไหร่ในแต่ละส่วน การ
ติดตามการวางบิล...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561) 

11) ทักษะการสืบค้นข้อมูล การมีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูล สามารถตอบหรือ
แนะน าข้อมูลให้ลูกค้าได้รวดเร็วท่ีสุดเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการท างาน ข้อมูล
ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการท่ีรับผิดชอบ หรือเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆท่ีจ าเป็นจึงมีความส าคัญ
ในการท างาน ความสามารถของผู้ประสานงานในการเข้าถึงการสืบค้นและคัดเลือกข้อมูลจะท าให้
ทีมงานมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างมาก อีกท้ังเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกให้งาน
ท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, P13 และ P14 กล่าวถึงความส าคัญของการสืบค้นข้อมูล
ดังนี้   

“...ต้องมีข้อมูลต่าง ๆในมือ เช่น ข้อมูลของ supplierต่าง ๆ มีเครือข่ายในการ
ท างาน มีความรู้ท่ีสามารถต่อรองได้กับ supplier ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 
2561)  
“...ต้องรู้จักสินค้าหรือบริการท่ีเรามีอย่างดี มีข้อมูลต่าง ๆอยู่ในมือพร้อม...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P13, 2561)   
“...มีข้อมูลต่าง ๆมากพอท่ีจะน าเสนอ ให้ค าแนะน าลูกค้าได้ เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความใส่ใจให้ความส าคัญต่องาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) 

12) ทักษะการท างานเลขานุการและงานเอกสาร การท างานเอกสารเป็น
หนึ่งในหน้าท่ีส าคัญของการประสานงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใน
งาน ขั้นตอนการท างาน การท าเอกสารในรูปแบบต่าง ๆและการวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูล  ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P03และ P16 ได้ให้ความคิดเห็นต่อทักษะการท างานเลขนุการ ดังนี้ 

“...ผู้ประสานงานต้องมีทักษะเลขานุการ การท างานเอกสารด้วยซึ่งต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบและเข้าใจงานจึงจะท าได้ดี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)  
“...การท างานเอกสารนอกจากความรอบคอบแล้วต้องมีการคิดวิเคราะห์ เรียบเรียง
ข้อมูลให้เข้าใจง่ายและเป็นระบบ ท างานรวดเร็วด้วย เช่น การสรุปรายงานการจัด
ประชุม การสรุปข้อมูลอัพเดทงานให้ลูกค้า “...ผู้ประสานงานต้องเขียนรายงาน 
ต้องสรุปการจัดประชุมด้วย การจะรายงานต่าง ๆต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
มาก่อน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) 
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13) ทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เหตุการณ์
อย่างมีเหตุมีผล เป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานทุก ๆขั้นตอนเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
ป้องกันปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ทักษะเหล่านี้ยังเกิดจากประสบการณ์การ
ท างาน ความรู้ความเข้าใจในระบบการท างานและภาพรวมของโครงการ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, P16 
และ P04กล่าวถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์ในทิศทางเดียวกัน  ดังนี้  

“...ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้รวดเร็ว เพราะเป็นคนท่ีสกรีนข้อมูลเบื้อง
ตนแล้วว่าเหมาะสมหรือไม่ ก่อนท่ีจะน ามาเสนอลูกค้าหรือท่ีประชุม เช่น เวลาคุย
กับซัพพลายเออร์ต้องรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะกับงาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 
2561)  
“...ในทุกหน้าท่ีหรือขั้นตอนการท างานผู้ประสานงานจะต้องคิด วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ เพื่อเลือกวิธีการหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า ให้เกิดประโยชน์ต่องาน
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) 
“...ประสบการณ์จะท าให้เกิดความความเช่ียวชาญ สามารถคิด วิเคราะห์ มอง
ภาพรวมออก มองเกมส์ได้ขาดว่าอะไรควรจะเป็นอย่างไร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 
2561) 

14) ทักษะการแก้ไขปัญหา เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจในงานและ
ประสบการณ์จากการท างาน ซึ่งจะท าให้สามารถมองภาพรวมของงานและเข้าใจสาเหตุ ปัญหา และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยเป้าหมายของการแก้ไขคือท าให้งานด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนี้การแก้ไขปัญหายังน ามาซึ่งการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า ทักษะ
การแก้ไขปัญหาเป็นทักษะส าคัญท่ีผู้ประสานงานต้องสังเกตและเรียนรู้ในการท างาน สอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01, O1 และ P14 ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า 

“...การท างานเราต้องมุ่งเป้าหมายไปท่ีความส าเร็จของงาน เพราะฉะนั้นการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีความส าคัญมากท่ีจะต้องท าให้ราบรื่นรวดเร็วที่สุด...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส G01, 2561)  
“...การมองเห็นถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและสามารถป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดมันส าคัญ
มากในการท าให้งานส าเร็จอย่างมืออาชีพ...”(ผู้ให้ข้อมูลรหัส O1, 2561)   
 “...ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วต้องมีการแก้ไขอย่างถูกต้อง เรียนรู้ความผิดพลาดท่ีเคย
เกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ าอีก...”(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)  

15) ทักษะการปรับตัว การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  เป็นทักษะท่ีส าคัญ
ท่ีสุดส าหรับการท างานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม 
เนื่องจากสถานการณ์การท างานท่ีต้องพบเจอมีความแตกต่างกันตามบริบทของโครงการและลูกค้า 
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การปรับตัวเรียนรู้และพัฒนาท าให้การท างานสามารถด าเนินไปได้ตามแผนท่ีก าหนดและบรรลุ
เป้าหมาย ทักษะการปรับตัว การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จึงกล่าวถึงการปรับตัวให้สามารถท างานได้
ในทุก ๆสถานการณ์ สามารถท างานได้กับบุคคลหลากหลาย การปรับรูปแบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เรียนรู้ส่ิงใหม่อยู่เสมอท้ังการฝึกฝน การหาข้อมูลความรู้และการพัฒนาต่อยอด ดังท่ีผู้ให้
ข้อมูลรหัส P10, P08 และ P03 กล่าวว่า 

“...มีความยืดหยุ่นในการท างาน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป๊ะ คือต้องรู้ว่าอะไร
ยืดหยุ่นได้อะไรไม่ได้ สามารถจัดการกับความเครียด ความกดดัน ผ่อนคลายได้ดี...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)  
“...ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ ๆให้ทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นท่ีพบเจอ 
เพราะต้องท างานกับคนหลายฝ่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P08, 2561)   
“...การเรียนรู้งานในลักษณะนี้ต้องเป็นคนท่ีเรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น  ช่างสังเกต มี
ไหวพริบ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)   

16) ความเต็มใจให้บริการ การงานประสานงานและบทบาทของ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความส าเร็จใจการจัดงาน เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ประสานงานจึงต้องเข้าใจความ
ต้องการ เข้าใจปัญหาหรือข้อจ ากัดของลูกค้าและตอบสนองด้วยให้ในค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ
โดยการส่งมอบการบริการด้วยความเต็มใจ เพื่อให้งานของลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น โดย
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ P10 กล่าวว่า 

“...งานแบบนี้มันเป็นงาน 360 องศาท่ีต้องประสานได้ทุกส่วนเป็นเหมือนจ๊ิกซอว์ตัว
เล็ก ๆท่ีจะท าให้ภาพใหญ่ของงานสมบูรณ์ ดังนั้นต้องท างานเร็ว แอคทีฟ มีไหวพริบ
...”  (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)  
“...ในการท างานเราต้องแสดงออกถึงความเต็มใจท่ีช่วยเหลือลูกค้า แม้บางอย่าง
อาจท าให้เราไม่พอใจก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)  
 
ดังนั้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เห็นได้ว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานของผู้ประสานงาน

การจัดประชุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความหลากหลายตามลักษณะของงานท่ีต้องรับผิดชอบ ผู้
ประสานงานจึงต้องมีสมรรถนะดังกล่าวและสามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ จึงกล่าวได้ว่าผู้
ประสานงานต้องท างานได้อย่างหลากหลาย (Multi task) 
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 ปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม  
จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุมใน

บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนถึงปัญหาในปัจจุบัน ได้แก่  สมรรถนะท่ียัง
ไม่สมบูรณ์นอกเหนือจากด้านทัศนคติในการท างานและความอดทน การขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน
ต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ี
มีต่องาน และ ข้อจ ากัดอื่น ๆท าให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมขาดสมรรถนะ และส่ิงท่ีต้องพัฒนา
ส่งเสริม  

4.1.4.1 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีต่องาน 
ต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมยังประสบปัญหาการลาออกจากงานบ่อย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานขาดความอดทนในการท างาน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
รูปแบบการท างานไม่ตรงกับความคาดหวัง และงานอาจไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นคนรุ่นใหม่ (Y Generation) โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, P02 และ P09 กล่าวสอดคล้องกัน ดังนี้ 

“...ต าแหน่งนี้ขาดคนท่ีมีความอดทนกับลักษณะงาน เพราะงานมีความกดดันสูง 
คนท่ีท างาน Conference ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจลักษณะของงาน ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะภาพท่ีเขามองไม่ตรงกัน คิดว่า PCO คือ Marketing event สนุก ๆ...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)  
 “...ขาดคนท่ีมีความอดทนกับลักษณะงานของ MICE มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่องาน งาน
ไม่เป็นแบบท่ีวาดฝันซึ่งจริง ๆแล้วก็คงไม่มีอะไรท่ีสนุกตลอดหรือเครียดตลอด อยู่ท่ี
ทัศนคติของแต่ละคน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561) 
 “...หลาย ๆคนออกไปเพราะทนไม่ได้กับลักษณะงาน งานอาจจะหนักไป หรือขัด
กับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขา เพราะบางครั้งงานก็ต้องท าล่วงเวลาไม่แน่นอน “... 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09, 2561)  

ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03และ5 ให้ความคิดเห็นย้ าถึงสาเหตุของการขาดความอดทนในการ
ท างานเกี่ยวข้องกับวัยของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ (Y Generation) มี
ลักษณะค่อนข้างเบื่อง่าย ใจร้อน คิดเร็วท าเร็ว ไม่ละเอียดรอบคอบ แต่ข้อดีของคือการเรียนรู้ไวใน
ด้านเทคโนโลยี กล้าคิดกล้าท า มีความคิสร้างสรรค์ 

“...คนรุ่นใหม่ท่ีจบMICE มา จัดงานได้ แต่ความรอบคอบ ความเป๊ะเวลาท างานยัง
ไม่มี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)  
 “...คนรุ่นใหม่เรียนรู้เร็ว เช่ียวชาญเทคโนโลยี ท าให้เกิดการติดต่อประสานงานท่ี
เร็วขึ้นและมีวิธีการใหม่ ๆ ด้วยความท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเร็ว เป็นส่ิงท่ีองค์กรต้อง
พัฒนาและสนับสนุนด้านนี้ช่วยในการท างาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561) 
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เพิ่มเติมจากนี้ สาเหตุของการขาดความอดทนในการท างานส่วนหนึ่งมากจากการไม่
ทราบเป้าหมายในการท างาน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า  

“...คนขาดpassion ขาดsense of belonging ไม่มีspirit อาจเพราะเค้ายังไม่รู้
เป้าหมาย ด้วยลักษณะงาน PCO เป็นงานค่อนข้างหนัก ยาก เป็นทางการ 
ค่าตอบแทนอาจไม่มากถ้าเทียบกับงานevent หรือmeeting incentive ท าให้คน
รุ่นใหม่ไม่ชอบหรืออยู่ไม่นาน หรือเพราะเค้ามองว่ามันไม่สนุกอย่างท่ีคิด...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P14, 2561)  

หน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นงานท่ี
ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นในทุก ๆกระบวนการและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด ลักษณะการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงค่อนข้างมีความ
กดดันสูง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานบางรายไม่เข้าใจหรือมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่องานเพราะงานไม่ตรงกับความ
ต้องการในการใช้ชีวิตของตน 

จากสถานการณ์ท่ีกล่าวข้างต้น สะท้อนถึงปัญหาในการท างานเกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับลักษณะงานและลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ซึ่งน าไปสู่
ปัญหาการลาออกจากงานบ่อยและการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ 

4.1.4.2  การขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ปัจจุบัน
พบว่าในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเป็นบัณฑิต
จบใหม่จากหลักสูตร สาขาวิชาต่าง  ๆท่ีไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง และไม่ได้มี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์หรือการประสานงานมาก่อน แม้มีบ้างเป็น
จ านวนน้อยของบัณฑิตจบใหม่จากหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์โดยตรง แต่
ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติงานมากนัก เนื่องจากการเลือกบุคลากรเข้าท างานในต าแหน่งผู้
ประสานงานการจัดประชุมพิจารณาจากทัศนคติท่ีมีต่องานเป็นหลัก อีกท้ังงานในต าแหน่งนี้ค่อนข้าง
ขาดแคลน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P07, P16 และ P14  กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติด้าน
การศึกษาของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

“...คนจะเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมนี้ได้ไม่จ าเป็นต้องจบMICEโดยตรง เพราะ 
เนื้องาน Project Coordinator ใช้ความสามารถในการเก็บรายละเอียด มีความ
รับผิดชอบเป็นหลัก ประสบการณ์ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์การท างานจริง
มากกว่า...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P07, 2561)  
 “...ไม่ต้องจบตรงสายMICE โดยตรง เพราะในส่วนของความรู้เกี่ยวกับMICEมาฝึก
กันได้ตอนท างาน ขอให้มีความต้ังใจมีทัศนคติท่ีดีต่องาน อดทน ขยัน แต่ถ้าได้คนท่ี
จบMICEมาแล้วคุณสมบัติครบก็ยิ่งดีมาก ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)   
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 “...การจะหาคนจบตรงสายแล้วมันโอเค อดทน ท างานดี อยู่นาน ยากมาก 
จึงต้องรับคนท่ีจบอะไรก็ได้ ให้มีทัศนคติดี ลุยงาน แล้วค่อยมาฝึกทีหลัง...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P14, 2561) 

แม้ว่าการเริ่มท างานในต าแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุม ไม่จ าเป็นต้องจบ
การศึกษาจากหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตาหกรรมไมซ์ หากว่าได้ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้พื้นฐานโดยตรง
ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการเริ่มต้นท างาน ท้ังนี้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพยังคงให้ความส าคัญและมองหา
ผู้ปฏิบัติงานท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรงหรือมีประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์หรือการประสานงาน เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 และ 
C02 กล่าวถึง ดังนี้ 

“...เราก็ยังคงอยากได้คนท่ีเรียนจบไมซ์โดยตรงนะ เพราะอย่างน้อยเขามีพื้นฐานใน
หลาย ๆด้านเกี่ยวกับไมซ์แม้จะเป็นเพียงเชิงทฤษฏี แต่มันท าให้นึกภาพออก เวลา
ท างานแล้วได้ฝึกฝนเขาก็จะไปได้ง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) 
“...ภาพรวมว่าคนท่ีจบมาแล้วท างานได้เลยมีค่อนข้างน้อย  ต้องมาปรับพื้นฐาน 
MICE แต่ถ้าคนท่ีจบมาเลยก็จะเร็วกว่าคนท่ีเป็นผู้ประสานงานไม่ได้มีความรู้
ประสบการณ์มาโดยตรงจึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้  ในบริษัทจึงต้องการคนท่ีมี
ประสบการณ์เพื่อไม่ต้องใช้เวลาการในการเรียนรู้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561)  

จากปัญหาสองประเด็นท่ีกล่าวข้างต้น มีความเช่ือมโยงกันเป็นส่วนหนึ่งของข้อจ ากัดใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม เนื่องจากจ านวนงานท่ีมากล้นเกินจ านวนของ
ผู้ปฏิบัติงาน จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมอบรมหรือท ากิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและเรียนรู้
ต่าง ๆ การเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องเป็นไปในรูปแบบของการปฏิบัติงานจริงเท่านั้น  

4.1.4.3 ข้อจ ากัดอื่น ๆท าให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมขาดความเป็นมืออาชีพ 
นอกเหนือจากปัจจัยด้านบุคคลแล้วข้อจ ากัดอื่น ๆท่ีมีส่วนท าให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมยังไม่ได้
รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเต็มท่ี คือ การเติบโตของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในประเทศไทยซึ่งมี
การเติบโตน้อยและล่าช้าเมื่อเทียบกับจ านวนงานประชุมนานาชาติท่ีจัดภายในประเทศและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในประเทศไทย ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 
P02, P03 และ P16 กล่าวว่า  

“...ประเทศไทยไม่ได้มี PCO ท่ีเต็มรูปแบบ ไม่ได้สร้างสรรค์งานเอง จะว่าไป PCO 
ในประเทศไทยแทบไม่มีเลย มีแค่เพียงท่ีเดียว สาเหตุจากความซับซ้อนของลักษณะ
งานและการบริหารจัดการ ปัจจุบันท่ีมีไม่ได้เรียกว่า PCO จริง ๆ เป็นเพียงแค่ 
Secretaries หรือ Sub - Contract  ท่ีท างานตามค าส่ัง ในการติดต่อประสานงาน
ให้กับลูกค้าแค่นั้น ไม่ได้ถึงขั้นวางแผนการเงิน และเชิงวิชาการ เพราะหน้าท่ีของ 
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PCO ต้องแนะน าลูกค้าเรื่องการเงินได้ ว่าจะหาเงินได้จากไหน จะท าก าไรได้อย่างไร  
จะต้องควบคุมงบประมาณยังไง ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วลักษณะการท างานในรูปแบบของ  
PCO จะต้องเตรียมงานใช้เวลานาน มีรายละเอียดยิบย่อยท้ังในเชิงวิชาการ, การ
จัดการด้านการเงินท่ีมีข้อจ ากัดหลาย ๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการ 
นอกจากนี้ยังต้องสามารถท าก าไรให้กับลูกค้าเจ้าของงาน , ด้านการหาผู้สนับสนุน 
เป็นต้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)  
“...ลักษณะการท างานของPCO ในการจะจัดงานประชุมงานหนึ่งจะต้องเตรียมงาน
นาน มีการเก็บค่าลงทะเบียน มีการจัดการ speaker งานเชิงวิชาการ ท างาน
ร่วมกับ Committee ต่าง ๆ “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)  
 “...PCO เราเป็นได้ท้ังผู้สร้างสรรค์จัดงานประชุมตามประเด็นท่ีเราเลือกเอง หรือ
เป็นออแกไนเซอร์ให้กับลูกค้าท่ีจะจัดงานประชุมก็ได้แต่บริษัทท่ีจะเป็น PCOได้เต็ม
ตัวแบบนี้ปัจจุบันมีแค่เพียงแห่งเดียว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)  

ข้อจ ากัดดังกล่าวมีผลท าให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมในประเทศไทยมีโอกาสได้
ท างานเพียงขอบเขตของการเป็นผู้จัดงานการจัดประชุมแบบรับช่วงต่อ (Sub-contract) ในการ
จัดการโครงการ ขาดโอกาสการท างานในขอบเขตของผู้จัดประชุมมืออาชีพอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะมี
ส่วนในการกระตุ้นการพัฒนาการท างานให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น อีกท้ังส่งผลไปถึงภาพลักษณ์
ความสามารถในการท างานและการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

จากข้อจ ากัดในการเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพแบบเต็มรูปแบบ ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็น
ถึงสาเหตุมาจากประเทศไทยมีจ านวนบริษัทจัดประชุมมืออาชีพน้อย ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ P03 
กล่าวว่า   

“...ปัญหาท่ี PCO ของไทยไม่โต หรือหลาย ๆบริษัทไปไม่รอด เพราะงานPCO เป็น
งานท่ีต้องเตรียมการนาน ท าให้สภาพคล่องของบริษัทไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากบริษัท
มีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา จึงไม่สามารถรับเพียงแค่งาน PCO ได้ ท าได้แค่ปีละ1-2งาน 
อีกอย่างงาน PCO เป็นงานกึ่งบริการ จึงต้องใช้ความอดทนมาก ๆในระยะเวลานาน
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)  
 “...ส าหรับ PCO มันเติบโตไม่เยอะ เพราะเป็นงานท่ีค่อนข้างหนัก ต้องใช้จ านวน
คนท างานเยอะและระยะเวลานาน มีคนเข้าใจและยอมรับได้ในงานPCO จริง ๆมี
น้อย จึงท าให้การมุ่งไปท่ีงานPCO มีน้อยคนท่ีเช่ียวชาญงานด้าน คนท่ีท าได้ดีนี้ก็
น้อยลงไปด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)   

บริษัท PCO ในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงเป็นองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มี
ผลต่อการลงทุนในการอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีค่อนข้างน้อย และจ านวนพนักงานไม่มาก
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ในขณะท่ีภาระงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบสูง จึงมักไม่มีเวลาในการเข้าอบรม เรียนรู้หรือ
พัฒนา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ P02 กล่าวว่า 

“...บริษัทเราขนาดเล็ก จึงไม่มีงบมากพอท่ีจะจัดกิจกรรมอบรม และจ านวนงานก็
เยอะมากจนไม่มีเวลา ซึ่งเราก็อาศัยการเรียนรู้พัฒนาจากการท างาน...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P01, 2561)   
“...งานเยอะมาก เวลาอบรมจึงหาได้น้อยมาก แต่ก็พยายามให้หัวหน้าไปเรียนไป
อบรมแล้วมาถ่ายทอดต่อให้กับลูกน้อง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)   

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน สมาคม
และ ภาครัฐ รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆท่ีมีการจัดประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน 

 

 องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ........................... 

 ปัจจัยบุคคล 
4.2.1.1 ทัศนคติ ปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่องานเป็นปัจจัยแรกที่ถูกให้ความส าคัญและ

ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทัศนคติความพึงพอใจของผู้ประสานงานการ
จัดประชุมท่ีมีต่องาน ต่อการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ในการท างานท่ีค่อนข้างกดดัน ต้อง
เรียนรู้อยู่เสมอ และการส่ือสารกับผู้คนหลากหลาย โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, P04 และP15 กล่าวใน
ทิศทางเดียวกันถึงความส าคัญท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมจ าเป็นต้องมีทัศนคติท่ีดีต่องานและการ
เรียนรู้และพัฒนา ดังนี้ 

“...คนท่ีมีความพึงพอใจ ภูมิใจในงาน จะท าให้มีความอดทน มีก าลังใจในการ
ท างานพยายามเรียนรู้พัฒนาตนเอง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)  
 “...การมีทัศนคติต่องานท่ีดีมีความภูมิใจในงานท่ีท า จะท าให้คนอยากพัฒนา
ตนเองซึ่งจะท างานต าแหน่งนี้ได้ดี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)  
 “...เมื่อได้มาท างานนี้ท้ังท่ีไม่ได้จบสายนี้มาโดยตรง แต่เราชอบงานแบบนี้ มันท าให้
เราอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ท างานได้ดียิ่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,  2561) 

จากความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า การมีทัศนคติท่ีดีต่องานจะส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีก าลังใจในการท างานและพัฒนาตนเองให้ท างานได้ดีขึ้น ซึ่งมี
ส่วนส าคัญในการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองในการท างาน นอกจากนี้ทัศนคติท่ีดีต่องาน
จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์ท่ีกดดันได้เนื่องจากมีเป้าหมาย มีความเข้าใจในงานและเหตุปั จจัยท่ี
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เกี่ยวข้องกับงาน  อีกท้ังมีผลต่อการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้ร่วมกันในทีม ซึ่งจะช่วยหล่อหลอม
ให้สมาชิกมีทัศนคติท่ีดี ในความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 กล่าวว่า 

 “...บางคนเจออุปสรรค์ในการท างานจนเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่องาน เกิดความย่อท้อ 
แต่เมื่อได้มาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขร่วมกันท างานเป็นทีม ก็ท าให้เขามีก าลังใจและ
เรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12,  2561)   

อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีทัศนคติไม่ดีต่องาน
มีสาเหตุจากความไม่พึงพอใจในงาน และไม่มีเป้าหมายในการท างาน ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 และ 
P14 ให้ความเห็นดังนี้ 

 “...หลายคนเข้ามาท างานตรงนี้แล้วอยู่ได้ไม่นานเพราะเค้าไม่ชอบเนื้องานหรืออาจ
ด้วยเหตุผลต่าง ๆในองค์กร เค้ามาพบเจอว่างานไม่ได้สนุกหรือสบายแบบท่ีคิดไว้ 
พอคนเราไม่ชอบอะไรไม่อยากท าแล้วจะให้เรียนรู้อะไรอีกก็ไม่ได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P05,  2561) 
“...คนขาดpassion ขาดsense of belonging ไม่มีspirit อาจเพราะเค้ายังไม่รู้
เป้าหมาย ในการท างานนี้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) 

4.2.2.2 ความรู้ และทักษะในการท างาน เป็นปัจจัยท่ีประเมินได้ง่ายท่ีสุดว่า
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเพียงใด เพื่อพัฒนาจากระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานมีอยู่ ให้สามารถรับรู้ 
จดจ า เข้าใจ น าไปใช้ได้ และสามารถต่อยอดไปถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์จนถึงการประเมินค่าได้ 
ความรู้และทักษะในการท างานจึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลในการพัฒนาต่อยอดสมรรถนะของผู้ประสานงาน
การจัดประชุมให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ได้ง่ายและรวดเร็วท่ีสุด แม้ผู้ปฏิบัติงานจะไม่มีพื้น
ฐานความรู้มาก่อน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 และ P16 กล่าวในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับความรู้และทักษะ
ในการท างาน ดังนี้  

 “...ความรู้ทักษะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม แม้ยังไม่มีแต่สามารถมาเรียนรู้
ฝึกฝนได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14,  2561)   
“...คนท่ีเข้ามท างานในต าแหน่งนี้ส่วนใหญ่จบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมนี้มาก่อนก็ต้องปรับพื้นความรู้กันใหม่ เรียนรู้ฝึกฝนกันไปจากการ
ท างาน...แต่หากได้คนท่ีมีพื้นฐานความรู้ทักษะในการท างานอยู่แล้วจะยิ่งดีเพราะ
เป็นพื้นฐานท่ีสามารถต่อยอดได้เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)   

4.2.1.3 ความต้องการและแรงจูงใจ กล่าวถึงการท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมมี
ความต้องการและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ จะท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
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ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า “...ในการพัฒนาบุคคล ตัวผู้ประสานงานฯเองก็ต้อง
ให้ความร่วมมือ เขาต้องมีความต้องการมีเป้าหมายอยากจะเรียนรู้ด้วยถึงจะพัฒนา
ได้ส าเร็จ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) 

นอกจากนี้ ความต้องการและแรงจูงใจประเภทหนึ่งท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้และพัฒนา คือ โอกาสความก้าวหน้าในสายงานซึ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเต็มใจท างานและเรียนรู้
พัฒนาตนเองเพื่อให้การท างานดีขึ้นอย่างมีทิศทางท่ีเหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงเป้าหมายท่ีจะไปให้ถึงและรับรู้ส่ิงท่ีจะได้รับตอบแทน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 
และ C01 กล่าวถึงแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในสายงานว่า  

“...การมีcareer path ท่ีชัดเจนจะท าให้ตอบโจทย์ของคนท างานได้ว่าเค้าจะเดินไป
ในทิศทางใดเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งท่ีเค้าจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P15, 2561)  
“...การท าให้เค้ารู้career path ของงาน จะท าให้เค้าพัฒนาอย่างมีทิศทางมีความ
ต้ังใจท่ีจะท างานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ นั่นแสดงว่าเค้าก็ต้องมีใจให้กับงานแล้ว...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)  

จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 และ C01 ท าให้เห็นถึงความส าคัญของการสร้าง
แรงจูงใจด้วยโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งการท่ีผู้ปฏิบัติงานรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึง
เส้นทางความก้าวหน้าในสานงานจะเป็นเสมือนตัวช่วยน าทางให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างมี
ทิศทาง มีเป้าหมายในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน และแรงจูงใจสุดท้ายท่ีผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงาน คือ การให้รางวัลและค่าตอบแทน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P13 และ 
P05 กล่าวถึง ดังนี้ 

“...การให้รางวัล เป็นการจูงใจท่ีท าให้คนมีก าลังใจท างาน แม้การท างานอาจเจออุป
สรรค์บ้าง มีท้ังรางวัลระดับบุคคลและทีม เช่นเมื่อท างานได้บรรลุเป้าหมาย... ”  
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13, 2561)  
“...การจูงใจด้วยอัตราค่าตอบท่ีสูงขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะความสามารถใน
การท างานตามท่ีบริษัทต้องการเพิ่มขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561) 

จึงกล่าวได้ว่า ความต้องการได้รับส่ิงตอบแทน เป็นแรงจูงใจท่ีกระตุ้นให้ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมมีก าลังใจในการท างาน และพัฒนาตนเองในการท างานท้ังระดับบุคคลและ
ทีม  

4.2.1.4 บุคลิกภาพเชิงรุกและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ กล่าวถึง  ลักษณะของบุคคล 
บุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการท างาน การเรียนรู้และพัฒนา และการปรับตัวใน
การท างาน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
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เพราะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและท างานได้ดีขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, C01, P02 และ P06 
กล่าวถึงความใฝ่เรียนรู้ของผู้ปฏิบติงานในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน ดังนี้ 

“...การใฝ่รู้ ใฝ่พัฒนา ปรับตัวแก้ไข เป็นส่ิงท่ีทุกองค์กรอยากให้มีในตัวพนักงานทุก
คน เพราะจะท าให้ท้ังองค์กรและพนักงานเติบโต...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)  
“...มีความใฝ่รู้ ชอบเรียนรู้และ make a difference ให้กับตัวเองและองค์กร จะ
ท าให้การท างานพัฒนายิ่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)   
“...คนท่ีมีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะท าให้เรียนรู้งานได้
เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02,  2561)   
“...มีการเรียนรู้ระหว่างการท างานอยู่ในตัวแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ประสานงานท่ีเป็น
คนมีบุคลิกใฝ่รู้ ขวนขวานพัฒนาตัวเองก็จะท าให้เขาเก่งขึ้น ท างานได้ดีขึ้น...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P06,  2561)    

นอกจากนี้ ผู้สัมภาษณ์คนท่ี P10 และ P12  กล่าวถึง ความกระตือรือร้นในการ
ท างานท่ีรับผิดชอบและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

“...ต้องกระตือรือร้นท่ีจะหาความรู้ รู้จักปรับตัวกับการท างาน เรียนรู้จากความ
ผิดพลาด ช่างสังเกตมีไหวพริบในการแก้ปัญหาท่ีดี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)  
“...การปรับตัวกับสถานการณ์ได้จะช่วยท าให้รับมือกับงานกับความกดดันต่าง ๆได้
ดี งานแบบนี้มันก็ต้องยืดหยุ่นด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561) 

บุคลิกภาพเชิงรุกยังถูกให้ความคิดเห็นถึงบุคลิกภาพของผู้ประสานงานการ
จัดประชุมท่ีสามารถปรับตัวเข้าสังคมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีจะท าให้บรรากาศการท างาน
เป็นทีมและการเรียนรู้ของทีมราบรื่นและกระตุ้นการแบ่งปันความรู้ ดังท่ี ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 
กล่าวว่า  

“...การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ ต้องรู้จักเข้าหาคนให้เป็น ว่าใคร
ควรจะเข้าหาอย่างไร จะท าให้การคุยงานกันราบรื่นขึ้นเข้าใจกันง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P15, 2561) 

จากความคิดเห็นข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการมีบุคลิกภาพชิงรุกมีผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะเกี่ยวข้องกับลักษณะบุคคลท่ีเป็นคนใฝ่เรียนรู้  ความกล้าเผชิญกับปัญหา ความสามารถใน
การเรียนรู้และปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีต้องเผชิญ 
การเรียนรู้จากสถาการณ์หรือความผิดพลาด เป็นต้น อันจะน าไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้
ความส าคัญกับกิจกรรมาการพัฒนาต่าง ๆ  

4.2.1.5  ช่วงวัยของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม เป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ในช่วงกลุ่ม Generation Z และกลุ่ม Generation Y บ้างเป็นบัณฑิตจบใหม่ บ้างเป็นคนท่ี
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ย้ายมาจากสายงานหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ลักษณะของกลุ่มท้ังสองกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับการใช้
เทคโนโลยี ชอบการท างานเป็นทีม ชอบอิสระในการคิดการท างานไม่ชอบการส่ัง ให้ความส าคัญการ
ความสะดวกสบาย แต่มีความอดทนต่ า ขาดความรอบคอบ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ 
P02 

“...คนรุ่นใหม่ท่ีจบMICE มา จัดงานได้ แต่ความละเอียดรอบคอบ ความความตรง
ต่อเวลา ความอดทนในการท างานยังมีไม่มากพอ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)  
“...ขาดคนท่ีมีความอดทนกับลักษณะงานของ MICE เพราะปัจจุบันคนท่ีท างาน
ต าแหน่งนี้เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยสู้งานหนักหรืองานไม่เป็นแบบท่ีวาดฝันซึ่งจริง ๆ
แล้วก็คงไม่มีอะไรท่ีสนุกตลอดหรือเครียดตลอด อยู่ท่ีทัศนคติของแต่ละคน “... 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561) 

ลักษณะของงานและความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุม ท่ีมี
ความเป็นทางการและมีความกดดันสูง อาจมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่องาน และไม่มีแรงจุงใจในการเรียนรู้หรือพัฒนางาน เพราะ
ไม่มีเป้าหมายท่ีต้องการความส าเร็จจึงท าให้ท างานอยู่ในองค์กรได้ไม่นาน ตามท่ีผู้ให้ข้อมูล
รหัส P09 กล่าวว่า 

“...หลาย ๆคนออกไปเพราะทนไม่ได้กับลักษณะงาน งานอาจจะหนักไป หรือขัดกับ
วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขา เพราะบางครั้งงานก็ต้องท าล่วงเวลาไม่แน่นอน “... (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P09, 2561) 
“...ด้วยลักษณะงาน PCO เป็นงานหนัก ยาก เป็นทางการ ค่าตอบแทนอาจไม่มาก
ถ้าเทียบกับงาน event หรือ meeting incentive ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่ชอบหรืออยู่
ไม่นาน หรือเพราะเค้ามองว่ามันไม่สนุกอย่างท่ีคิด เค้าก็เลยยังไม่รู้เป้าหมายว่าจะ
พัฒนาไปท าไม จะอยู่ต่อท าไม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)  

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของคนรุ่นใหม่ คือการเรียนรู้ไวในด้านเทคโนโลยี กล้าคิดกล้าท า
คิดเร็วท าเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถท างานหลาย ๆอย่างพร้อมกันได้ 

“...คนรุ่นใหม่เรียนรู้เร็ว เช่ียวชาญเทคโนโลยี ท าให้เกิดการติดต่อประสานงานท่ีเร็ว
ขึ้นและมีวิธีการใหม่ ๆ ด้วยความท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเร็ว เป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องพัฒนา
และสนับสนุนด้านนี้ช่วยในการท างาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561) 
“... ในความชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว ก็มีข้อดีท าให้เกิดแนวทางใหม่ ๆใน
การท างาน เอาเทคโนโลยีมาช่วย ซึ่งถ้าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เขาได้คิดได้
แสดงออก ปรับความคิดกันคนละครึ่งทางการคนท่ีอาวุโสกว่าก็จะเป็นส่ิงท่ีดี” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561) 
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ดังนั้น เห็นได้ ลักษณะพฤติกรรม ทัศนคติและความต้องการของคนรุ่นใหม่ เป็น
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการการท างาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และพัฒนาในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และองค์กรเพื่อให้มีสมรรถนะในการท างาน ซึ่งพวกเขาต้องการความยืดหยุ่นในการท างาน ความ
สมดุลคุณภาพชีวิตกับการท างาน จึงควรมีการรูปแบบในพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคคลกลุ่มนี้
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการท างาน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส  P14, P05 และ P06 กล่าวว่า 

“...การมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง แต่ความรับผิดชอบก็ต้องสูงด้วยเช่นกันคือ ไม่
จ าเป็นต้องเข้ามาท างานท่ีออฟฟิสก็ได้ แต่งานต้องเสร็จเรียบร้อยทันเวลา จะเข้ามา
ก็เวลามีประชุมหรือกิจกรรมอะไรพิเศษ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) 
“...ควรสนับสนุนในกิจกรรมท้ังพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและเกี่ยวกับ 
lifestyle ให้พนักงานได้พักผ่อน หรือเติมพลังให้ชีวิต มันต้องยืดหยุ่นและมีเวลา
ผ่อนคลายบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561)  
“...ลักษณะงาน PCO มันเป็นงานท่ีเครียด การจะให้เค้าท างานได้ดีการท่ีบริษัทมี
กิจกรรมให้ผ่อนคลายจะช่วยได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)   

 
 ปัจจัยกลุ่ม 

4.2.2.1 การท างานเป็นกลุ่มหรือทีม เป็นรูปแบบการท างานท่ีเห็นได้ชัดเจนส าหรับ
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ด้วยรูปแบบการท างานเป็นทีมจึงเอื้ออ านวยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาสมรรถนะในการท างาน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, P03 และ P04 กล่าวว่า  

 “…ด้วยลักษณะงานเราแบ่งเป็นทีมดูแลโครงการ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีมจึง
เกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา จบ
งานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการท างาน…” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 
2561)  ดังนั้น การท างานเป็นทีมจึงส่วน 
“...การท างานเป็นทีมทุกคคนต้องเข้าใจตรงกันเป้าหมายเพื่อให้งานส าเร็จ ลูกค้า
พอใจ ท าก าไรได้ แก้ปัญหาได้ เพราะฉนั้นในทุก ๆหน้าท่ีของแต่ละคนเขาก็ต้อง
ช่วยกันท าหน้าท่ีตัวเองเพื่อเป้าหมายเดียวกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)   
“...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม แชร์ความคิดเห็นความรู้ ร่วมกันแก้ไปปัญหาหรือ
ป้องกันปัญหาจะท าให้ทีมได้มุมมองความคิดแตกต่างกัน ซึ่งทุกคนก็จะต้องเข้าใจ
งาน ต้องแสดงความเห็นต้องมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วมาแชร์กัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P04, 2561)   



233 
 

จึงเห็นได้ว่าการท างานเป็นทีม มีส่วนในการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทุกคนมี
ส่วนร่วมในการท างาน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพยายามเรียนรู้พัฒนาหน้าท่ีของ
ตัวเองให้ดีท่ีสุด  

4.2.2.2 ความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร เกิดจากการท างานแบบทีมท่ีสอดคล้อง
กับการท างานแบบการจัดการโครงการของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ และบริบทการท างานของผู้
ประสานงานการจัดประชุม แสดงให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลคนหลากหลาย 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานซึ่งมีผลท้ังต่อการท างานและการเรียนรู้และพัฒนา ด้วย
ลักษณะความสัมพันธ์ในการท างานดังกล่าว บริษัทจัดประชุมมืออาชีพจึงค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ ดี
ภายในทีมและองค์กร ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 กล่าวว่า  

 “...การช่วยเหลือกันอยู่กันแบบพี่น้อง ให้ค าปรึกษาได้ท้ังเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว
จะท าให้เข้าใจกันมากขึ้นและท างานได้ราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12,  2561) 

ความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมของการท างานร่วมกันเป็นทีมยังช่วยให้ผู้ประสานงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่มีขวัญก าลังใจในการท างาน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P15  กล่าว ดังนี้ 

“...การเริ่มต้นท างานแล้วเจอประสบการณ์ท่ีไม่ดี อาจท าให้ท้อได้และจะหายไป
ก่อนถ้าเจอประสบการณ์ท่ีไม่ดีท้ังในงานและเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการท่ีหัวหน้าหรือ
ทีมน าไปในทางท่ีดี ๆก็จะท าให้เขาเรียนรู้และไปต่อได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 
2561)  
“...การสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการท างานท าให้เกิดก าลังใจในการท างาน การ
เข้าใจ ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ให้ก าลังใจกันและกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)  

ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ท่ีดีในการท างานเป็นทีมยังมีส่วนในการส่งเสริม
กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ 
รหัส P04 กล่าวถงึการเรียนรู้ร่วมกันในทีม ดังนี้ 

“...การสอนแบบพี่สอนน้อง การช่วยเหลือกันภายในทีมมีส่วนท าให้คนในทีมมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน  เพราะเขาไม่ได้คิดคนเดียว ท าคนเดียว เราปรึกษา ให้ค าแนะน ากัน 
ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ เรียนรู้ด้วยกันเมื่องานส าเร็จเราก็ภูมิใจร่วมกัน...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P01, 2561) 
“...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้แบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน แชร์ความ
คิดเห็น ความรู้ต่อกัน เรียนรู้จากความผิดพลาด จากส่ิงท่ีเกิดขึ้นร่วมกันจะท าให้
เรียนรู้ได้เร็วและมีความสามัคคีกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นความสัมพันธ์ท่ีดีภายในทีม แสดงให้เห็นถึงการท่ี
สมาชิกในทีมมีส่วนช่วยกันสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การช่วยเหลือกันในการท างาน น าไปสู่การ
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เกิดองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ในการท างาน และความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีภายในทีมและองค์กร 
อันจะท าให้ก้าวผ่านความท้าทายของงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆร่วมกันได้ 
 

 ปัจจัยองค์กร 
4.2.3.1 วัฒนธรรมองค์กร เป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กร หลาย

องค์กรกล่าวถึงวัฒนธรรมท่ีเป็นจุดเด่นของการท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและบริษัจัด
ประชุมมืออาชีพ คือ วัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับการให้บริการและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เป็นตัวก าหนดคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร บริบทการท างานของบริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงเป็นการสร้างคุณค่า
ของการให้บริการ และเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีบุคลากรควรยึดมั่น ซึ่งถูกน ามาใช้ในการท างานและ
การพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรมีจิตบริการ มีการเรียนรู้และพัฒนาการท างานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีท่ีสุด ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 P02 และ P17 กล่าวว่า 

“...ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง คนท่ีเป็นผู้ประสานงานต้องมีจิตใจรัก
บริการ มีความเป็นมืออาชีพในขณะเดียวกัน สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ เพราะไม่มี
ลูกค้ามืออาชีพ มีแต่คนท างานมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561) 
“...การรู้จักลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่คนท่ีมาจ้างออแกไนเซอร์ แต่ยังต้องรู้จักไปถึง
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคหรือ delegateของลูกค้า เพื่อจะตอบโจทย์ท้ังสองกลุ่ม
ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561) 
 “...ต้องรู้จักลูกค้า ความต้องการของเขา ต้องรู้ไปถึงขั้นให้ค าแนะน าเข้าได้เกี่ยวกับ
งานท่ีเข้าต้องการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P17, 2561)  

นอกจากนี้ บริษัทจัดประชุมมืออาชีพยังให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมเนื่องจาก
ลักษณะงาน ระบบการท างานท่ีส่งเสริมและสอดคล้องกับการท างานเป็นทีม 

“... เราท างานกันเป็นทีม เพราะการจัดงานงานหนึ่งจะท าคนเดียวไม่ได้” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P12, 2561) 
“... งานจะเดินไปได้ด้วยดีทุกคนในทีมก็ต้องช่วยกัน อย่างเต็มท่ี ส าคัญมาก
คนท างานตรงนี้ต้องท างานเป้นทีมร่วมกันคนอื่นได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) 

จึงเห็นได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ยังได้ให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ผ่านการท างานเป็นทีม และต้องการผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
ใฝ่รู้ สามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง และมีความสัมพันธ์ท่ีดีภายใน
องค์กร โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า 
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 “...อันดับแรกในการพิจารณาคนเข้าท างานต้องมองท่ีทัศนคติ เราต้องการคิดท่ี
ทัศนคติดี สู้งาน ใฝ่เรียนรู้ และท างานเป็นทีมได้ เพราะเราท างานกันแบบนั้น ...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)  

4.2.3.2 เป้าหมายองค์กร กล่าวถึงเป้าหมายของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพท่ีมุ่งเติบโต
ไปข้างหน้า เพื่อเป็นท่ียอมรับในการให้บริการจัดงานประชุมจากลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ 
หลากหลายองค์กรแม้แต่องค์กรขาดเล็ก กล่าวถึงความส าคัญเป้าหมายองค์กร ซึ่งเป็นท้ังเป้าหมาย
ระยะส้ันและระยะยาวที่สนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลในเป้าหมายท่ีวางไว้  

 “...องค์กรมีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าในอาเซียน เป็น1 ใน 5 ของเอเชียในทุก ๆด้านของ
การจัดงาน ซึ่งท าให้เรากระตุ้นให้ทีมรับรู้ แอคทีฟ มันก็ช่วยขับเคล่ือนกระตุ้นให้ทีม
มุ่งมั่นท างานพัฒนาตัวเองกันทุกคน IMPACT มีเป้าหมายคือการส่งมอบบริการให้
ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นมืออาชีพ
ในการบริการ เพราะความส าเร็จของลูกค้าคือความส าเร็จของเรา...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P10, 2561) 
 “...เป้าหมายขององค์กรคือการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการครบวงจรส าหรับ
การจัดงาน การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพให้ลูกค้าเพื่อความส าเร็จของลูกค้า การ
ท างานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,  2561) 
 “...การเรียนรู้พัฒนาของเราสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรท่ีมุ่งเป็นผู้น าในการจัด
งานในอุตสาหกรรมMICE  จึงพัฒนาทีมงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งให้บริการ
ท่ีเป็นเลิศ พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
วัฒนธรรมองค์กรใฝ่รู้ แบ่งปัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กร มีทัศนคติท่ีดี ต้ังใจ 
มุ่งมั่น ท างานให้ส าเร็จ เอาใจใส่ดูแลลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P16,  2561) 

เพิ่มเติมจากนี้ องค์กรมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานสู่ความเป็น
เลิศ ตามทิศทางของเป้าหมายองค์กร เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีสมรรถนะในการท างานเป็นเลิศมุ่งสู่การ
เติบโตขององค์กร ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า  

“...การเรียนรู้พัฒนาของเราสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรท่ีมุ่งเป็นผู้น าในการจัด
งานในอุตสาหกรรมไมซ์จึงพัฒนาทีมงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งให้บริการท่ี
เป็นเลิศ พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
วัฒนธรรมองค์กรใฝ่รู้ แบ่งปัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กร มีทัศนคติท่ีดี ต้ังใจ 
มุ่งมั่น ท างานให้ส าเร็จ เอาใจใส่ดูแลลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P16,  2561) 
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เป้าหมายองค์กรจึงมีความส าคัญต่อการสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการเรียนรู้
และพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่มและองค์กร สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
รหัส P03 กล่าวว่า   

“...การต้ังเป้าหมายร่วมกันท้ังระดับองค์กร ทีม และส่วนตัวท าให้พนักงานมีจุด
โฟกัสในการท างาน การจูงใจด้วยการสร้างเป้าหมายให้ท าได้ตามเป้า ซึ่งจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือรางวัลตามเป้า โดยเป็นทั้งเป้าหมายของตนเองและของทีม คือเน้น
ให้ช่วยเหลือกันแบบทีม เน้นพัฒนาตนเองและทีมไปพร้อม ๆกัน...เมื่อบุคคลรับรู้
และเข้าใจเป้าหมายขององค์กรจะท าให้เขาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561 

ดังนั้น เป้าหมายความส าเร็จขององค์กร มีส่วนในการก าหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการท างาน การเรียนรู้และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการ ท าให้ทุก
คนภายในทีมรับรู้เป้าหมายในทุกระดับและให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้และพัฒนา 

4.2.3.3 ขนาดและโครงสร้างองค์กร 
โดยส่วนใหญ่โครงสร้างองค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นโครงสร้าง

แบบง่าย (Simple structure) เป็นองค์กรขนาดเล็ก หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการแบ่ง
ฝ่ายและกระจายอ านาจอย่างชัดเจน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการ
จัดประชุมส าหรับองค์กรขนาดเล็กท่ีมีโครงสร้างองค์กรแบบง่ายท าให้เป็นข้อจ ากัดในการ
อบรมบุคลากรเนื่องจากม าจ านวนบุคลากรท่ีจ ากัดในการท างานและปริมาณงานมีจ านวน
มาก ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ P12  กล่าวว่า  

 “...บริษัทขนาดเล็กแบบเรามีจ านวนพนักงานไม่เยอะ แต่งานท่ีต้องท ามันเยอะ
และเร่งรีบมาก จึงไม่มีเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมหรือเข้าร่วมอบรมเลย...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P01, 2561)  
“...การอบรมท าได้ยากในบริษัทขนาดเล็ก เพราะงบส่วนนี้ไม่มากพอ และจ านวน
คนนน้อยจ านวนงานเยอะก็ไม่มีเวลาแล้ว” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561) 

 อย่างไรก็ตาม แม้ขนาดและโครงสร้างขนาดเล็กเป็นข้อจ ากัดในการอบรมของบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ แต่ในมิติการส่ือสาร ขนาดและโครงสร้างขนาดเล็กมีท าใหก้ารถ่ายทอดข้อมูล การ
แบ่งปันความรู้ การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกภายในทีมและภายในองค์กรมีความใกล้ชิดมากกว่า
องค์กรขนาดใหญ่ ท าให้มีการแสดงออกทางความคิดหรือการแบ่งปันความรู้ข้อมูลต่าง ๆได้ง่ายกว่า
องค์กรใหญ่ และการท างานค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูง อีกท้ังช่วยกระตุ้นในผู้ประสานงานการจัด
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ประชุมมีความสามารถรอบรู้มากข้ึนเนื่องจากการประสานงานในองค์กรขนาดเล็กผู้ประสานงานต้องมี
ความรอบรู้และท างานหลากหลายหน้าท่ี  โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, P14และ P12 กล่าวดังนี้ 

 “...องค์กรเล็กคนประสานงานจะต้องท างานหลากหลายมาก ต้องไปช่วยฝ่ายอื่น ๆ
ทีมอื่น ๆบ้าง.. การส่ือสารค่อนข้างมีความใกล้ชิดกล้าแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม
ซึ่งเราจะแชร์ข้อมูลต่าง ๆกันอยู่แล้ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)   
“...องค์กรเล็กเราส่ือสารกันแบบ top to down - down to top รับฟังความ
คิดเห็น ช่วยกันคิดช่วยกันท า มีความยืดหยุ่นสูง เช่น ไม่ต้องเข้าofficeก็ได้ แต่งาน
ต้องเดินอย่างมีประสิทธิภาพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) 
“...การช่วยเหลือกัน อยู่แบบพี่น้อง ให้ค าปรึกษาได้ท้ังเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว ก็
จะท าให้เข้าใจกันมากขึ้น ท างานได้ราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12,  2561) 

4.2.3.4 ลักษณะงาน 
ลักษณะงานมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทัศนคติส าหรับการท างานการเรียนรู้และ

พัฒนาของผู้ประสานงานการจัดประชุม ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01 กล่าวว่า  
 “... งานผู้ประสานงานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นงานท่ีต้องใส่ใจรอบคอบ
และอดทนสูง มีความเป็นทางการ ซึ่งอาจจะไม่ได้สนุกแบบท่ีบางคนคาดหวัง จึงง่าย
ท่ีจะเป็นสาเหตุท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่องาน นั้นอาจเป็นเพราะไม่ถูก
จริตกับตัวเขาก็ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01, 2561)   

แต่อย่างไรก็ตาม เป็นงานท่ีมีคุณค่า บริษัทฯและหัวหน้าจึงต้องช่วยให้ผู้ประสานงาน
การจัดประชุมเข้าใจในคุณค่าของงาน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า 

 “...หน้าท่ีของหัวหน้า ผู้บริหารควรท าให้ผู้ประสานงานรับรู้ถึงคุณค่าในงานท่ีท า 
เพราะการจัดงานประชุมครั้งหนึ่งมันมีความส าคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ กระจาย
ความรู้ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ และเขาท่ีเป็นผู้ประสานงานก็คือหนึ่งท่ีมี
ความส าคัญท่ีท าให้งานส าเร็จ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)    

ลักษณะงานและสถารการณ์ในการท างานเป็นตัวผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้
และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถท างานได้ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P17 ให้
ความคิดเห็นว่า 

 “... เวลาท างานสถานการณ์งานจะเป็นตัวผลักดันให้เราต้องเรียนรู้ เช่น เวลาท่ี
ลูกค้าถามข้อมูลมาถ้าเราตอบไม่ได้ ข้อมูลไม่ชัดเจน มันกดดันมาก เลยท าให้เราต้อง
มีข้อมูลแน่นมากและพร้อมตอบได้อยู่เสมอ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P17, 2561)    

ลักษณะงานมีความชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังระดับบุคคล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน ท้ังหมดของผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวในทิศทางเดียวกันว่าการเรียนรู้
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จากการท างานจริง (On the job training) เป็นวิธีการอบรม เรียนรู้ ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับผู้
ประสานงานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ  ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 และ C02 กล่าวว่า 

 “On the job training เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะงานมีความหลากหลาย
ตามแต่ละโครงการ ผู้ประสานงานจะได้เรียนรู้งานไปตามสถานการณ์ท่ีพบเจอ...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 , 2561)  
“...บริษัทต้องการคนท างานท่ีพร้อมท างานได้เลยและด้วยลักษณะงานท่ีต้องเจอ
สถานการณ์ต่าง ๆกัน การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดก็คือ On the job training และต้องมีพี่
เล้ียงควบคู่ด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02 , 2561) 

ลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีความ
ชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ P10 กล่าวในทิศทางเดียวกัน
ว่า 

“...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้จากความผิดพลาด จากส่ิงท่ีเกิดขึ้นร่วมกันจะท า
ให้เรียนรู้ได้เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)   
“…ด้วยลักษณะงานเราเป็นแบ่งเป็นทีมดูแลโครงการ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีม
จึงเกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา 
จบงานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการท างาน…” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 
2561)   

ลักษณะงานมีความเกี่ยวข้องกับความคาดหวังในผลของงาน ซึ่งเห็นได้ความต้องการ
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในการท างาน และสามารถใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินระดับสมรรถนะของบุคคล ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 และ P04  กล่าวว่า   

“...การวัดพัฒนาการ ดูจากความเสียหายหรือข้อผิดพลาดท่ีเมื่ออยู่นานขึ้นต้อง
พลาดน้อยลงหรือระดับของส่ิงท่ีพลาดต้องมีผลกระทบน้อยท่ีสุดและวิธีการแก้ไข
ปัญหา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)  
“...เนื้องานท่ีท าเป็นตัววัดได้ว่าผู้ประสานงานเขามีการเรียนรู้ มีพัฒนาการอะไรบ้าง 
และอะไรท่ีต้องเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเช่น เช็คจากกรอบเวลา ผลส าเร็จของงาน จ านวน
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นต้องน้อยกว่าครั้งท่ีผ่าน ๆมา ๆ ต้องไม่ผิดซ้ า ๆท่ีเดิม...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561) 

  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ลักษณะของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งมีผลต่อทัศนคติต่อการท างาน เป็นตัวผลักดันให้
เกิดการเรียนรู้ท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และสามารถเป็นเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะ
และผลการปฏิบัติงานของบุคคลและทีม 



239 
 

 4.2.3.5 การสนับสนุนจากองค์กรในการเรียนรู้และพัฒนา วัฒนธรรม
องค์กรและเป้าหมายขององค์กรดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นของการสนับสนุนการเรียนรู้  
การท างานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ซึ่งวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาในด้านการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ
ขององค์กรส าหรับการพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลคือการส่งเสริมการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานจริง 
(On-the job Training) ด้วยวิธีการสอนงานโดยพี่เล้ียงซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ปฏิบัติงานใหม่ วิธีการนี้บริษัท
จัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่ใช้มากท่ีสุด เนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะของงานและสถานการณ์ของ
องค์กรท่ีมีข้อจ ากัดด้านเวลา งบประมาณ และจ านวนบุคลากรในการท างานไม่เพียงพอ โดยผู้ให้ข้อมูล
รหัส C02 กล่าวว่า  

 “...การสอนงานแบบมีพี่เล้ียงคอยดูแลเป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้ประสานงานเรียนรู้งาน
ได้ดีท่ีสุด เพราะเขา ได้สังเกตการท างาน ได้ช่วยงานพี่เล้ียง ได้เรียนรู้งานอย่าง
ใกล้ชิด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561) 

ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคล เพิ่มเติมจากการสอนงานโดยพี่เล้ียง ขั้น
ต่อไปเป็นการมอบหมายให้ผู้ประสานงานได้ท างานท่ีท้าทายความสามารถหรือเพิ่มความรับผิดชอบ
มากขึ้น เพื่อก้าวสู้การท าหน้าท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการได้ท างานท่ีท้า
ทายจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดขึ้น เป็นโอกาสท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความต้ังใจในการท างาน ทัศนคติท่ีมีต่องาน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเมื่องานบรรลุผลส าเร็จ 
ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า 

 “...การเปิดโอกาสให้ท างานท่ีท้าทาย มีความรับผิดชอบมากขึ้นจะท าให้เขาเรียนรู้
จากการท างานและภูมิใจท่ีท าส่ิงยาก ๆได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)  

ในการท างานท่ีท้าทายยังเกี่ยวข้องกับการมอบอ านาจในการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้ผู้
ประสานงานได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการมอบความ
ไว้วางใจและท าให้เกิดการรับรู้ถึงบทบาทความส าคัญในหน้าท่ีของผู้ประสานงานการจัดประชุม  ผู้ให้
ข้อมูลรหัส C01 และ P12 กล่าวดังนี้  

“...ควรให้อ านาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน ให้ลองท าในส่ิงท่ีแตกต่าง ๆ ส่ิงท่ีท้า
ทายความสามารถความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561) 
“...การได้รับอ านาจในการตัดสินใจเป็นเหมือนการให้ความไว้ใจให้ความส าคัญท า
ให้คนประสานงานเค้ารู้สึกได้ว่าหน้าท่ีนี้ก็มีบทบาทส าคัญในการท างาน เมื่องานมัน
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ออกมาส าเร็จเค้าก็จะภูมิใจว่าเค้าก็คือส่วนหนึ่งในความส าเร็จ...”(ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P12, 2561) 

อย่างไรก็ตามในการมอบหมายความรับผิดชอบงานท่ีท้าทายของผู้ประสานงานใน
ระดับความยากง่ายตามล าดับ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่เล้ียงหรือหัวหน้างานเพื่อป้องกันปัญหา
ท่ีอาจเกิดขึ้นหรือมีแนวทางแก้ไขได้ทัน ท้ังนี้ องค์กรจะต้องเปิดกว้างรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเพื่อให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้ 

 “...การให้พนักงานใหม่ ๆท่ีมาเป็นผู้ประสานงานท างานท่ีท้าทายหรือได้จัดการโปร
เจคเองมันก็มีความเส่ียงบ้าง แต่เราจะต้องพิจารณาดูว่าอยู่ในระดับท่ีไม่ได้เสียหาย
มาก และอยู่ในการดูแลของพี่เล้ียงของโปรเจคเมเนเจอร์ คือให้เค้าเรียนรู้แก้ไข
ปัญหาเองก่อน แล้วค่อยมาปรึกษา แล้วไปลองท าตามค าปรึกษา แบบนี่เค้าจะ
เรียนรู้และเข้าใจงาน มองภาพออกได้ว่าต่อไปควรจะต้องท าอะไรอย่างไร...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561) 

การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพของบุคคลในการท างาน ท้ังทางตรง
และทางอ้อม โดยหัวหน้างานหรือผู้บริหารพิจารณาจากการประเมินความจ าเป็นในทักษะหรือความรู้
ท่ีต้องได้รับการอบรม แม้จะมีการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน บางครั้งผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการเรียนรู้
พัฒนาตนเองเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีดีแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ท้ังการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้า
หรือผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับงาน โดย ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P14 และ P10 กล่าวว่า 

 “...น้อง ๆหลายคนในออฟฟิศ เขาก็อยากเรียนรู้ทักษะด้านการท าดิจิตอลมาร์เก็ต
ต้ิงเพิ่มเติม เขาก็มาขอเราไปเรียน ซึ่งพิจารณาแล้วก็ดีนะคะ เพราะเป็นส่ิงท่ีเขา
สนใจและเป็นประโยชน์กับงานด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) 
“...ถ้าเราสนใจอยากเรียนรู้อะไร ก็ไปเสนอบอกกับเจ้านายได้ว่าท าไมอยากเรียน 
เรียนแล้วจะได้อะไร สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้องค์กรได้  ถ้าเราตอบได้ชัดเจน
หรือท าให้เค้าเห็นว่าเรามีความต้ังใจจริง ๆ องค์กรเค้าก็สนับสนุน...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P10, 2561)   

การสนับสนุนการเรียนรู้ระดับกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของงานและการท างานเป็น 
โดยการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า  

 “...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้จากความผิดพลาด จากส่ิงท่ีเกิดขึ้น เช่นระหว่าง
ท่ีเตรียมการจัดงานเมื่อเจอปัญหาก็ต้องช่วยกันคิดแก้ไขหาทางออก และหลังจบ
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งานเราก็ต้องถอดบทเรียนร่วมกันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 
2561)   

การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาท้ังในระดับองค์กร ทีมและบุคคลโดยการกระตุ้นให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับรูปแบบการ
ท างานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมและองค์กรท่ีจะช่วยให้การท างานหรือโครงการท่ีรับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 
กล่าวถึงความส าคัญของการมีเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ 

“...การต้ังเป้าหมายร่วมกันท้ังระดับองค์กร ทีม และส่วนตัวท าให้พนักงานมีจุด
โฟกัสในการท างาน การจูงใจด้วยการสร้างเป้าหมายให้ท าได้ตามเป้า ซึ่งจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือรางวัลตามเป้า โดยเป็นทั้งเป้าหมายของตนเองและของทีม คือเน้น
ใหช่้วยเหลือกันแบบทีม เน้นพัฒนาตนเองและทีมไปพร้อม ๆกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P03, 2561)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์พบว่าการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรและในทีม
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร อีกท้ังสามารถขัดเกลาความคิด 
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ท้ังในแง่ของการท างานและชีวิตส่วน
บุคคล 

นอกจากนี้ในประเด็นของการสนับสนุนจากองค์กรด้านการปฏิบัติงานยังเกี่ยวข้องกับ
การอ านวยความสะดวกในการท างานและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการลดอุปสรรคท่ีขัดขวางการ
เรียนรู้หรือลดข้อจ ากัดท่ีท าให้การท างานมีประสิทธิภาพลดลง โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 กล่าวว่า  

 “...การสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
มันท าให้เค้าไม่เสียเวลาในการมาค้นหา หรืออะไรท่ีสามารถช่วยให้พนักงานท างาน
ได้เร็วขึ้น ง่านขึ้นก็สนับสนุน ข้อมูลความรู้ต่าง ๆท่ีสืบค้นกันมาก็ควรจัดเก็บให้เอา
มาใช้งานได้ง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561)  

จึงกล่าวได้ว่า ในการสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
มีแนวทางการสนับสนุนท้ังด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน (On the job 
training) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีสอดคล้องกับบริบทของการท างาน และการอ านวยความสะดวกในการ
ท างานและการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้ได้ในขณะท่ีปฏิบัติงาน โดยท้ังสอง
แนวทางสามารถเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน  

ประเด็นท่ีสอง การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ภายในองค์กรในระดับกลุ่มและองค์กรเพื่อความ
สามัคคี สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กร อันจะท าให้การท างานราบรื่นยิ่งขึ้น โดยการท ากิจกรรม
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ร่วมกัน เช่น กิจกรรมOuting นอกสถานท่ี, การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการท ากิจกรรม
Teambuilding เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้การร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

“...ในการท างานประสานงานเราต้องคุยกับทุกฝ่ายในองค์กร การท่ีเรารู้จัก พอรู้
นิ สัยใจคอเค้าบ้างจะท าให้ เราเข้ าหาเ ค้าได้ถูกต้อง. . .กิจกรรมoutingหรือ
teambuilding ช่วยได้มากหลังจากร่วมกิจกรรมนี้เวลาท างานมันราบรื่นขึ้น เรา
สนิทกับฝ่ายอื่น ๆในองค์กรมากขึ้น ได้รู้จักคนอื่นในอีกมุม “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P15, 2561)   

การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีประสบการณ์ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อการ
ท างานและชีวิตประจ าวัน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้พนักงานมี
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นท้ังกลยุทธ์ใน
การให้รางวัล (Incentive) และการพัฒนาแบบไม่เป็นทางการในเวลาเดียวกันท่ีท้ังเกิดประโยชน์
โดยตรงและโดยอ้อม  

 “...ส าหรับ Local Company อาจท าให้คนท่ีท างานไม่ได้เห็นโลกกว้างมากนัก จึง
ควรเปิดโอกาสพนักงานให้ได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศ ได้เรียนรู้พบเจอมี
ประสบการณ์กับการจัดงานในต่างประเทศบ้าง...หรืออย่างพี่อยากไปร่วมงาน
ประชุมท่ีต่างประเทศมาก ๆ อยากไปเห็นงานระดับโลก เราก็ไปขอจากเจ้านาย เค้า
ก็บอกว่าโอเค ท างานท่ีก าลังจะจัดส าเร็จทะลุเป้าแล้วไปกัน ไปกันท้ังทีมเลย...ซึ่งมัน
ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งด้วยนะท่ีเราคาดหวังและต้ังใจท างานกันมากขึ้น แล้วส่ิงท่ี
เราได้ก็เป็นประโยชน์กับงานของเราจริง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)   

เพิ่มเติมจากนี้ในส่วนของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตหรือเกี่ยวข้องกับปัจจัยการ
บ ารุงรักษา สืบเนื่องจากลักษณะงานท่ีมีความกดดันสูง ผู้ปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งจึงควรมีกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กร ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 และ P06 ให้
ความคิดเห็นว่า 

“...ควรสนับสนุนในกิจกรรมท้ังพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและเกี่ยวกับ 
lifestyle ให้พนักงานได้พักผ่อน หรือเติมพลังให้ชีวิต มันต้องยืดหยุ่นและมีเวลา
ผ่อนคลายบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561)  
“...ลักษณะงาน PCO มันเป็นงานท่ีเครียด การจะให้เค้าท างานได้ดีการท่ีบริษัทมี
กิจกรรมให้ผ่อนคลายจะช่วยได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)   

ดังนั้น การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและโดย
อ้อม มีส่วนท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดีต่องาน มีแรงจูงใจในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
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พัฒนาท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะรับรู้ได้ถึงการให้ความส าคัญในคุณภาพ
ชีวิตหรือเห็นคุณค่าของพนักงาน 

กล่าวโดยสรุป การสนับสนุนจากองค์กรท้ัง 2 ด้านมีความสอดรับกับเป้าหมายขององค์กร
และวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นเบ้าหลอมให้บุคลากรในองค์กรท างานและพัฒนาไปอย่างมีทิศทางท่ี
ถูกต้อง มีผลท าให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการท างาน  

เพิ่มเติมจากปัจจัยท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นปัจจัยบุคคลและปัจจัยภายในองค์กร ยังมีปัจจัย
ภายนอกองค์กรท่ีมีความส าคัญในการท างานและเป็นตัวผลักดันให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ได้แก่ ข้อมูลและความต้องการของลูกค้า, ความเคล่ือนไหวของซัพพลายเออร์, 
ความเคล่ือนไหวของคู่แข่งในธุรกิจ และความเคล่ือนไหวเป็นไปของเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

4.2.3.6 ปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและความต้องการของลูกค้า เป็นประเด็นส าคัญท่ี

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องให้ความใส่ใจ ส าหรับผู้ประสานงานการจัดประชุม การรู้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆของ
ลูกค้า เช่น ธุรกิจของลูกค้า กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลูกค้า รูปแบบการจัดงานท่ีผ่านมา 
และ อุตสาหกรรมต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า เป็นต้น เหล่านี้มีความส าคัญต่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและการท างานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, P05และ 
P03 กล่าวว่า  

 “...ต้องรู้จักลูกค้าว่าเขาคือใคร ธุรกิจเขาท าอะไร เพื่อเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าและจะได้ตอบโจทย์เขาได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)   
“...ถ้าเรารู้ข้อมูลลูกค้า รู้ความต้องการของเขารู้ว่าเขากังวลเรื่องอะไร เราก็ช่วย
แก้ปัญหาให้ค าแนะน าลูกค้าได้เพื่อให้งานสมบูรณ์ท่ีสุด...”  (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 
2561)   
“...การพบปะลูกค้า ผู้ประสานงานจะต้องติดตามผู้จัดการโครงการ เพื่อให้รู้ข้อมูล
งาน รู้จักลูกค้า รู้จักคนท่ีเราจะต้องประสานงานกับเขา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 
2561) 

เมื่อทราบและเข้าใจข้อมูลของลูกค้าซึ่งน าไปสู่การสืบค้นข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเช่น เป้าหมายในการจัดงาน รูปแบบงานท่ี
ต้องการ ข้อจ ากัดของลูกค้า เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, P10 และ P01 กล่าวถึงความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งมีผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนามากยิ่งขึ้น ดังนี้  

 “...ออแกไนเซอร์ต้องปรับตัว อัพเดทความรู้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ ยิ่งลูก ค้าเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆได้ง่ายข้ึนออแกไนเซอร์ต้องยิ่งท างานหนักมากข้ึน เพราะเค้าไม่ต้องการ
ส่ิงท่ีเค้าจัดการหาเองได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561)  
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“...ความต้องการของลูกค้ารวมท้ังความเคล่ือนไหวต่าง ๆของลูกค้าเป็นส่ิงส าคัญท่ี
ออแกไนเซอร์และทุกคนในทีมจะต้องน าไปปรับใช้ในการท างานเพื่อให้ตอบโจทย์
ลูกค้า ทุกคนในทีมต้องเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลกันเพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ลูกค้าได้ทุก ๆส่วน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 , 2561)  
“...ต้องแปลความหมายของลูกค้าให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ เพราะไม่มีลูกค้ามือ
อาชีพ มีแต่คนท างานมืออาชีพ ท าให้ทีมต้องพัฒนาอยู่เสมอ ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P01 , 2561)  
“...คนประสานงานเราต้องรู้ว่าลูกค้ารายนี้ต้องการอะไร เวลาเราไปหาข้อมูลต่าง ๆ
มาน าเสนอ ติดต่อกับซัพพลายเออร์ จะได้เลือกท่ีตอบโจทย์ลูกค้าท่ีสุด ซึ่งแสดงให้
เห็ถึงความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 , 2561) 

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01และ P09 ยืนยันถึงความส าคัญของการรู้
และเข้าใจข้อมูลและความต้องการของลูกค้าว่ามี ส่วนผ ลักดันให้ ท้ังองค์กรและทีมรวมถึง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมต้องเรียนรู้อยู่เสมอ 

“...การท่ีลูกค้ามีความต้องการสูง ๆท าให้พนักงานพัฒนาตนเองมากขึ้น...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส C01, 2561)  
 “...การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าแล้วน ามาพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม 
พัฒนาการให้บริการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09 , 2561)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ข้อมูลลูกค้าและความต้องการของ
ลูกค้ามีส่วนส าคัญในการผลักดันให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมต้องใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ ข้อมูลดังกล่าว
เหล่านี้เป็นส่ิงท่ีผู้ประสานงานต้องสืบค้น จดบันทึกจากการจัดประชุม จากการติดตามผู้จัดการ
โครงการไปพบปะลูกค้า และน ามาใช้ประโยชน์ในการประสานงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ จึงเห็นได้ว่าข้อมูลและความต้องการของลูกค้ามีความส าคัญ ท าให้ผู้ประสานงาน
จ าเป็นต้องใฝ่รู้ ศึกษาข้อมูลของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆอยู่เสมอ   

2) ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและบริการ 
การเปล่ียนแปลงราคาของซัพพลายเออร์รายต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมต้อง
สืบค้นและเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการน าเสนอต่อลูกค้า นอกจากนี้การรับทราบและเข้าใจข้อมูลจะท า
ให้การประสานงานมีความราบรื่นมากขึ้น ดังท่ีผู้สัมภาษณ์รหัส P10 กล่าวว่า 

 “...ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีความก้าวหน้าของซัพพลาย
เออร์เราต้องอัพเดทข้อมูลตลอดให้คุยกับเข้ารู้เรื่อง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 , 
2561) 
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จึงเห็นได้ว่า ข้อมูลเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์มีความส าคัญต่อการ
ประสานงาน เนื่องจากซัพพลายเออร์เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบท่ีจะท าให้งานโครงการของลูกค้า
ประสบความส าเร็จ การจัดหาซัพพลายเออร์จึงจ าเป็นต้องพิจารณาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน
และความต้องการของลูกค้า ท้ังนี้ผู้ประสานงานจึงต้องมีการศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับซัพพลาย
เออร์อยู่เสมอ จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์มีผลท าให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ต้องมีการสืบค้นและเรียนรู้อยู่เสมอ 

3) ข้อมูลคู่แข่งขององค์กรและความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และ
การจัดประชุม เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโลยี กระแสความสนใจในอุตสาหกรรมไมซ์และการ
จัดประชุม รวมไปถึงความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังในและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุมซึ่งมีความจ าเป็นท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมต้องมีความรู้
เพื่อให้การประสานงาน การพูดคุยกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับทีมและให้ค าแนะน าแก่โครงการของลูกค้าได้ โดยการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆท้ังและต่างประเทศ  

 “...การเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีการจัดงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นช่วย
ให้พนักงานต้องปรับตัวเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงมาก เพราะจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 , 2561)  
“...เราต้องรู้ความเคล่ือนไหวต่าง ๆของคนอื่น ๆในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย ท้ัง
ประเทศและต่างประเทศเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมีผลต่องานของเราอย่างไรรู้เพื่อ
พัฒนาให้เท่าทัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561) 
 “...การพัฒนาของส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีส าคัญมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และอ านวยความสะดวกในการท างาน เป็นส่ิงท่ีท าให้คนท างานต้องสนใจเรียนรู้...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส O1 , 2561) 
 “...กระแสต่าง ๆของโลก ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงาน เราต้องตามทัน 
เพื่อให้คุยกับลูกค้า กับคู่ค้า หรือใคร ๆได้รู้เรื่อง มันแสดงถึงความใส่ใจเรียนรู้ความ
เป็นมืออาชีพในการท างาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 , 2561) 
“...เทคโนโลยีต่าง ๆในการจัดงานก็ต้องหาข้อมูลอัพเดทให้ทันลูกค้า เพราะเด่ียวนี้
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆง่าย ถ้าลูกค้ารู้แต่เราไม่รู้เขาก็จะมองว่านี่ไม่มืออาชีพ...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561)  

ดังนั้น เห็นได้ว่าความเคล่ือนไหวของคู่แข่งขององค์กรและอุตสาหกรรม
ไมซ์และการจัดประชุม มีความส าคัญในการวางแผนองค์กรและการวางแผนโครงการของลูกค้า อีกท้ัง
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มีส่วนผลักดันให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมและทีมได้ร่วมเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ความรู้ด้วยกัน 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์ คู่แข่งขององค์กร และความเคล่ือไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม รวมไปถึงความ
เคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจแลสังคมท้ังในและต่างประเทศ ข้อมูลความรู้เหล่านี้ล้วนมีความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานของผู้ประสานงานการจัดประชุมและการวางแผนการจัดการโครงการของทีมอีกท้ังการ
วางแผนขององค์กร ข้อมูลความรู้ดังกล่าวจึงมีส่วนผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ ผ่านการสืบค้นข้อมูล การเข้าร่วมประชุมพบปะกับลูกค้าหรือสมาคม และการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร การยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยการแบ่งปันข้อมูล
ความรู้และการแสดงความคิดเห็นภายในทีมหรือองค์กร 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้
ประสานงานการจัดประชุมเกี่ยวข้องกับปัจจัยบุคคล ปัจจัยของกลุ่มหรือทีม และปัจจัยองค์กรซึ่งส่งผล
ต่อการรับรู้และการแสดงออกพฤติกรรมของผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีส่งผลต่อการมีความรู้ 
ทักษะและทัศนคติในการท างานและเรียนรู้พัฒนา ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญท่ีจะท าให้การ
พัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านการสร้างกระ
บวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร 

 

 ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประมือ
อาชีพ 

 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมของบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพ............................ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการ
จัดประชุม ท้ังในมิติของการพัฒนาภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ 

4.3.1.1  การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมภายในองค์กร 
การเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม แม้ว่าต าแหน่งผู้ประสานงานการจัด

ประชุมเป็นเพียงต าแหน่งเริ่มต้นของการท างาน แต่ก็มีความส าคัญต่อการด าเนินงนไปสู่ผลส าเร็จ ซึ่ง
องค์กรควรเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ ช้ีน าให้เขาตระหนักเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของ
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งาน เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น สนับสนุนการเรียนรู้ และมอบความไว้วางใจในการท างาน 
รวมไปถึงการสนับสนุนความก้าวหน้าในการท างาน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 กล่าวว่า  

 “...องค์กรควรเห็นคุณค่าของพนักงานโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เขาได้เรียนรู้ส่ิง
ท่ีจ าเป็นกับงาน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้แสดงความสามารถท่ีมี ให้โอกาสเขาท า
ในส่ิงท่ีส าคัญและท้าทาย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 , 2561)  
“...พนักงานต้องการความก้าวหน้าในการท างาน มันมีส่วนให้เราอยากพัฒนาตัวเอง 
ยิ่งรับรู้ได้ว่าหัวหน้าเห็นคุณค่าสนับสนุนก็ยิ่งท าให้มีก าลังใจ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 
, 2561) 

การเลือกรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาท่ีเหมาะสมกับงานและผู้ปฏิบัติงาน จาก
ลักษณะงานท่ีต้องท างานแข่งกับเวลา และการประสานงานกับหลายภาคส่วน อีกท้ังข้อจ ากัดต่าง ๆ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอวิธีการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนี้ โดย ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02 
กล่าวถึงวิธีการพัฒนาว่า  

 “...วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการได้ประกบกับรุ่นพี่ ได้ช่วยท างานจริงจะดีกว่าท่ีให้เค้าศึกษา
คู่มือหรือดูงานแต่ไม่ได้ลงมือท าและมีคนช่วยสอน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02 , 2561)  
 “...ควรมีการสร้าง best practice standard ท่ีเขาสามารถน ามาเป็นตัวอย่างได้ 
เช่นการปรับใช้มาตรฐานต่าง ๆสากลท่ีมี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 , 2561) 
 “... On the job Training เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เริ่มต้นคือไม่ได้ปล่อยงานท่ีต้อง
มีความรับผิดชอบมาก แล้วค่อย ๆเพิ่มระดับความท้าทายความรับผิดชอบงานมาก
ขึ้น สอนให้พนักงานได้คิดเองก่อน แล้วค่อยมาปรึกษาสอบถาม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P06, 2561)  
 “...มอบหมายงานตามล าดับความรับผิดชอบและอ านาจตัดสินใจ จากน้อยไปมาก 
การให้อิสระในการคิด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 , 2561)  
 “...มีการจัดประชุมอัพเดทงานทุกสัปดาห์ ทุกโปรเจคร่วมกันเพื่อให้แต่ละคนท่ี
รับผิดชอบโปรเจคหรือหน้าท่ีต่าง ๆได้เห็นงานคนอื่นได้เรียนรู้จากข้อบกพร่องและ
ตัวอย่างท่ีดี ได้ช่วยกันระดมความคิดมีประเด็นท่ีมีปัญหาแชร์ resourceช่วยกัน...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561)  

ส าหรับในส่วนของการฝึกอบรมมีบ้างในบางองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งกล่าวถึงการอบรม
นอกเหนือจากการอบรมพนักงานใหม่ เป็นการอบรมในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยการอบรมเหล่านี้
มาจากความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆเพื่อการท างาน
หรือมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า  
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 “...เราจะมีให้ประเมินตนเองว่าต้องการจะพัฒนาตนเองด้านใดบ้าง บางครั้งการ
ส่งเสริมการอบรมมาจากการประเมินความจ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่ง
หัวหน้าและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ประเมิน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 , 2561)  

การเรียนรู้และพัฒนาท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนา
บุคลากรท่ีส่งผลต่อทัศนคติในการท างาน แรงจูงใจ ความสามัคคีในการท างาน และการความสัมพันธ์
ท่ีดีในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การท างานราบรื่น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 และP02 ให้ข้อมูลใน
ทิศทางเดียวกันว่า  

 “...การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ ท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อ
งาน การเปิดโอกาสให้พนักงานออกไปดูงานอื่น ๆเพื่อประสบการณ์ใหม่...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P10 , 2561)  
“...ต้องให้พนักงานเราออกไปเรียนรู้งานคนอื่นบ้างว่าเขาคิดเขาท าอะไรกันอย่างไร 
เพื่อเอามาเรียนรู้พัฒนาเราเอง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 , 2561)  

นอกจากนี้ยังมีการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 และ
P10 กล่าวว่า 

“...teambuilding ช่วยให้เราท างานกับคนภายในบริษัทง่ายขึ้น เพราะเราได้รู้จัก
เขามากขึ้น สนิทกันมากขึ้นเวลาจะประสานงานอะไรก็จะเข้าใจกัน...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P15, 2561)  
“...เวลาไป outing กันเราจะได้เห็นมุมอื่น ๆท่ีสนุก ผ่อนคลายของเพื่อนร่วมงาน 
เวลาท างานด้วยแล้วก็รู้สึกไม่ตึงเครียดมาก...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 , 2561) 

ในส่วนของการธ ารงรักษาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่มุ่งเกี่ยวกับงานโดยตรง 
หากแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กรและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 
กล่าวว่า  

 “...การคุยกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ท าให้เข้าใจกันมากขึ้นท้ังใน
เรื่องงานและนิสัยใจคอ ซึ่งจะท าให้คนอยู่ได้นาน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 , 2561)  

นอกจากนี้การมอบหมายให้ผู้ประสานงานได้ท างานท่ีท้าทายขึ้น ต้องใช้ความรู้
ทักษะสูงขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น เป็นหนึ่งในการพัฒนาของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 

 “...เมื่อเขาเรียนรู้งานได้ระยะหนึ่ง ก็ปล่อยให้ท างานท่ียากขึ้นรับผิดชอบ ตัดสินใจ
เองมากขึ้น ให้ท างานจากง่ายไปยาก ก็จะช่วยฝึกให้เขาเรียนรู้ คิดเองเป็น...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04 , 2561) 
“..ผู้ประสานงานต้องท างานท่ีหลากลายงานท่ีเขาได้รับมอบหมายซึ่งก็มีท้ังยากท้ัง
ง่าย แต่เราต้องการฝึกให้เขาต่อยอดงานได้คิดเองได้ ก็จะมอบหมายงานท่ีท้าทาย
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ขึ้น ถ้าเข้าท าได้ก็แสดงว่ามีการพัฒนาเรียนรู้ได้ดี” ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 , 
2561) 

จากแนวทางข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานโดยผ่านการเรียนรู้ขณะปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆตาม
กระบวนการท างาน เช่น การเรียนรู้จากพี่เล้ียง การเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้จาการ
ท างานเป็นทีม และให้อ านาจการตัดสินใจด้วยการมอบหมายงานท่ีท้าทายมากขึ้น เป็นต้น และให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ภายในทีมหรืออง ค์กร ผ่านการร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน เช่น 
teambuilding และการช่วยเหลือ สร้างความสนิทสนมความสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน 

4.3.1.2  การประเมินการท างาน  พิจารณาท้ังระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เนื่องจาก
งานท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมรับผิดชอบมีกรอบเวลาในการท างานและเป็นงานด้านการส่ือสาร 
หลักเกณฑ์ท่ีประเมินการท างานจึงพิจารณาจากกรอบเวลาในการท างาน พัฒนาการการท างานความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นต้องน้อยลงหรือไม่มีเลย และประสิทธิภาพของงานภายในเงื่นไขเวลาท่ีก าหนด  ท้ังนี้
ในบางบริษัทมีการประเมินแบบ 360 องศา โดยผู้ให้สัมภาษณ์คน กล่าวว่าถึงการประเมิน ดังนี้ 

“...การวัดพัฒนาการ ดูจากความเสียหายหรือข้อผิดพลาดท่ีเมื่ออยู่นานขึ้นต้อง
พลาดน้อยลงหรือระดับของส่ิงท่ีพลาดต้องมีผลกระทบน้อยท่ีสุดและวิธีการแก้ไข
ปัญหา...” (ผู้ใหข้้อมูลรหัส P03, 2561)  
“...ดูได้จากเนื้องานท่ีท า เช่น เช็คจากกรอบเวลา ผลส าเร็จของงาน จ านวน
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นต้องน้อยกว่าครั้งท่ีผ่าน ๆมา ๆ ต้องไม่ผิดซ้ า ๆท่ีเดิม...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561)  
“...ความรู้ความเข้าใจ วัดได้จากภาพรวมของงานซึ่งแบ่งเป็นตามลักษณะของส่ิงท่ี
ต้องประสานงาน คือ ต้องต่อยอดงานได้ เปรียบเทียบความแตกต่างได้ วิเคราะห์
ข้อดีข้อเสีย เสนอความคิดเห็นได้ สรุปข้อมูลได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)  
“...การประเมินการท างานท้ังพนักงานประเมินตัวเอง หัวหน้าประเมินและเพื่อ
ร่วมงานประเมิน ท าให้รู้ว่าจุดบกพร่องในการท างานของแต่ละคนมีอะไรบ้าง ต้อง
พัฒนาอะไรบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561) 

ดังนั้น การประเมินการท างานเป็นหนึ่ งในครื่องมือวัดการมีสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน  

4.3.1.3 การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันยกระดับ
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม 

“...ปัจจุบันหน้าท่ีPCO จริงคือคนท่ีท างานในสมาคม ส่วนหนึ่งในการยกระดับของ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมของไทยคือพยายามผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีสมาคมมีความ
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เช่ียวชาญในการจัดประชุมการได้รับรองเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพ (CMP) รวมท้ัง
ภาคเอกชน บริษัทจัดประชุมมืออาชีพต่าง ๆได้รับรองเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพ 
(CMP) จะยิ่งท าให้การดึงงานประชุมระดับนานาชาติเข้ามาประเทศไทยได้ง่ายขึ้น 
เพราะเขาจะมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01, 2561)  
 “...CMP จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของไทยมาก เพราะfacilities
อย่างอื่นเราก็สู้สิงคโปร์ ฮ่องกงได้ เรายังได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นค่าเงิน 
(Value for money) การกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้รับรองเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพ 
(CMP) หรือมาตรฐานระดับสากลต่าง ๆจะช่วยดึงงานเข้าสู่ประเทศได้อีกมาก และ
ท าให้บรรยากาศในการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมประชุมใน
ประเทศเข้มข้นขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C03, 2561) 
 “...ความรู้ ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดประชุมควรถูกสอนในคณะอื่น ๆด้วย เพราะ
นักศึกษาท่ีจบมาเขาจะเข้าใจการจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมระดับนานาชาติ
เหล่านี้ เขามีโอกาสได้พบเจอในการท างานหรือเพิ่มโอกาสในการท างานเช่น การ
ท างานในสมาคมต่าง ๆ เราจะได้คนท่ีจบมาแล้วมีพื้นฐานความรู้พร้อมท่ีจะท างาน
ได้เลย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561) 

 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาควรเป็นไปในทิศทางท่ีส่งเสริมคุณค่าของพนักงานให้
พนักงานรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าในงานท่ีท าและรับรู้ว่าองค์กรเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน ใน
ขณะเดียวกันองค์กรควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาท่ีเหมาะสมกับงานและความต้องการ
ของพนักงาน พร้อมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับถึงการปฏิบัติงานโดยการประเมินและสร้างการรับรู้ถึง
ความสามารถของตัวบุคคล และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการสร้างความร่วมมือจากภายนอกองค์กร 

 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ได้เป็นประเด็นดังนี้ 
4.3.2.1 การท างานกับคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นการท างานและสอดคล้อง

กับไลฟ์สไตล์ จึงควรมีการปรับรูปแบบในการท างานอย่างเหมาะสม 
 “...การมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง แต่ความรับผิดชอบก็ต้องสูงด้วยเช่นกันคือ ไม่
จ าเป็นต้องเข้ามาท างานท่ีออฟฟิสก็ได้ แต่งานต้องเสร็จเรียบร้อยทันเวลา จะเข้ามา
ก็เวลามีประชุมหรือกิจกรรมอะไรพิเศษ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) 

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการปรับรูปแบบการท างานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด  
4.3.2.2  การส่งเสริมของภาครัฐ กล่าวถึงในมิติของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

สมรรถนะความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ซึ่งปัจจุบัน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมีการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง 
ๆท้ังภาคการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคม ในการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
เช่น การรับรองผู้จัดประชุมมืออาชีพ (Certified Meeting Professional : CMP)  โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P02 และ P03 กล่าวว่า 

 “. . .การจัดอบรมของTCEB ควรมีสม่ าเสมอ เพราะจะช่วยให้บุคลากรใน
อุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะได้เยอะมาก...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 , 2561)  
 “...การสนับสนุนของ TCEB ในการดึงงานใหม่ ๆเข้ามามีส่วนช่วยให้ออแกไนเซอร์
แข่งขันพัฒนามากขึ้น การอัพเดทข้อมูลใหม่ต่าง ๆช่วยให้องค์กรมีข้อมูลในมือท่ี
พร้อมใช้งาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 , 2561)  
 “...ภาครัฐอย่างเช่น TCEB มีส่วนในการอัพเดทข้อมูล และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆท่ีจ าเป็นท่ีส าคัญจะท าให้การค้นคว้าหาความรู้ง่ายขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
O1, 2561)  
“...การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ช่วย
ในการเช่ือมโยงธุรกิจต่าง ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานของธุรกิจ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส C01 , 2561) 
 “...ทุกภาคส่วนควรท าอย่างเต็มท่ี บริษัทPCOเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาบุคลากรด้วย “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01 , 2561) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดประชุมมืออาชีพควรให้ความส าคัญกับการอบรมและการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมหรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องโดย
ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย  

 

 การวิเคราะห์ SWOT บริบทของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในด้านการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม 

จากการจัดหมวดหมู่ข้อมูลและวิเคราะห์ผลดังกล่าว ท าให้ทราบถึงเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องใน
การพัฒนานสมรรถนะ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ SWOTภาพรวมของบริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพในด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม เพื่อค้นหาจุดแข็งและโอกาสท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุม 
และค้นหาจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อปรับปรุงแก้ไข ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 



252 
 
 

จุดแข็ง โอกาส 

 การท างานเป็นทีม เอือ้อ านวยต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

 ความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมและองค์กรช่วย
ส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนรู้และการ
ท างานเป็นไปในเชิงส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาร่วมกัน 

 
 

 การสนับสนุนการดึงงานประชุมระดับ
นานาชาติเข้าสู่ประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ
ช่วยให้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพไทยมีโอกาส
ร่วมงานกับบริษัทจากต่างประเทศ ช่วยให้
เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการท างาน
ขององค์กร 

 การสนับสนุนการใช้มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม (CMP) 

การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ และเศรษฐกิจ
โลก 

จุดอ่อน อุปสรรค 

 องค์กรขนาดเล็กขาดการอบรม เรียนรู้และ
พัฒนาอยา่งจริงจัง 

 ลักษณะของงานการจัดประชุม เป็นงานมี
ความเป็นทางการสูงซ่ึงอาจไม่สอดคล้อง
กับลักษณะของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมที่เป็น Generation  Y และ Z 

 ผู้ประสานงานการจัดประชุมมีทัศนคติไม่ดี
ต่องานขาดแคลนผู้ประสานงานการจัด
ประชุมที่มีคุณภาพ 

 การได้เป็นเพียง sub-contract เนื่องจากยัง
ไม่ได้รับการไวว้างใจในระดับนานาชาติท าให้
ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ในการ
รับผิดชอบงานท่ีซับซ้อนขึ้น 

 

ภาพท่ี 4.1  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในด้านการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม 

ท่ีมา: ผู้วิจัย
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สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ท่ีของผู้ประสานงานใน
ธุรกิจการจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทของงานและองค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้
ประสานงานการจัดประชุม เพื่อเสนอเป็นกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้
ประสานงานการจัดประชุม โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ จ านวน 25 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท าการน าเสนอข้อมูลแยกประเภทข้อมูล จัด
หมวดหมู่ ค้นคว้าเพิ่มเติม และท้ายท่ีสุดผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยมาท าการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามหลักการและเหตุผลของแนวคิดและข้อเท็จจริงท่ีท าการศึกษา แล้วจึง
น าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์  

 

 สรุป.......................................... 

 บริบทของงานและสถานการณ์เก่ียวข้องกับสมรรถนะของต าแหน่งผู้ประสานงาน
การจัดประชุม 

5.1.1.1 บริบทของงานและบทบาทหน้าท่ีของผู้ประสานงานการจัดประชุม 
ลักษณะโดยท่ัวไปของการจัดประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Convention 

/Conference) เป็นงานท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานนาน และผู้ปฏิบัติงานในบทบาทของ
บริษัทรับจัดประชุมต้องมีความเช่ียวชาญท้ังด้านการบริหารจัดการ วิชาการและการบริการ ซึ่ง
แตกต่างกับการจัดอีเว้นท์หรืองานนิทรรศการ การเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้
ความเช่ียวชาญท้ังในด้านอุตสาหกรรมนั้น ๆ และการบริหารจัดการ ดังนั้น การท างานประชุมระดับ
นานาชาติ หรือเป็นผู้จัดการจัดประชุมมืออาชีพ เต็มรูปแบบจึงเป็นงานท่ีค่อนข้างหนัก ใช้ระยะเวลา
นานในการเตรียมงาน มีความเช่ียวชาญในเชิงวิชาการ การเงิน การบริหารจัดการคน บริหารความ
เส่ียง การสร้างผลก าไรจากการจัดงาน การหาผู้สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
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ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้องมีความเช่ียวชาญในงานท่ีหลากหลาย งานมีความกดดันสูง งาน
ค่อนข้างหนัก เป็นงานเชิงเลขานุการเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและมีความเป็นทางการสูง  

การจัดงานประชุมเป็นรูปแบบการท างานแบบโครงการ ผู้ท่ีมีบทบาทประสานงานจึง
เรียกว่า ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) ผู้ประสานงานเป็นต าแหน่งแรกของคนท่ีเข้า
มาท างานในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ซึ่งเรียกว่าผู้ประสานงานโครงการหรือผู้ประสานงาน
การจัดประชุม มีบทบาทเป็นตัวกลางในการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆท้ังภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งมีความส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินงานในทุกกระบวนการราบรื่น เนื่องจากต้อง
ส่ือสารให้แต่ละภาคส่วนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  โดยเป็นผู้ช่วยเหลือ (Support) การท างานด้าน
ต่าง ๆให้กับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าทีม และให้การช่วยเหลือสนับสนุน
ฝ่ายต่าง ๆภายในทีม ท าหน้าท่ีประสานงาน รายงานความคืบหน้า การเปล่ียนแปลงต่าง ๆให้กับทีม
และลูกค้า รวมท้ังภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ซัพพลายเออร์ แม้ผู้ประสานงานมีบทบาทเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ แต่ไม่ได้เป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าหรือผู้มีอ านาจในการตัวสินใจโดยตรง 
หากเพียงเป็นการประสานงานกับผู้ประสานงานของอีกฝ่าย โดยผู้ท่ีมีบทบาทในการติดต่อเจราจากับ
ลูกค้าหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ คือ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) นอกจากนี้ผู้จัดการ
โครงการมีบทบาทในการควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของการท างานและรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีส าคัญ เช่น 
การติดต่อกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ผู้อาวุโส หรือแขก VIP  และดูแลด้านการเงินของโครงการ  
เป็นต้น 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ประสานงานการจัดประชุมในการเป็นตัวกลางประสานงาน 
ขอบข่ายของ การประสานงานแบ่งได้เป็นหลายมิติตามท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย ดังนั้นผู้
ประสานงานต้องรับค าส่ังงานจากหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการ (Project Manager) โดยมีหน้าท่ี
รับผิดชอบ ได้แก่1) ติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้ได้งานตามท่ีต้องการภายในเวลาท่ีก าหนด 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะท าให้กระบวนการท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 2) การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆท่ี
จ าเป็นในการประสานงาน น าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประสานงาน เช่น การตอบค าถาม ให้
ค าแนะน าแก่ผู้ประสานงานของฝ่ังลูกค้า การให้ข้อมูลกับซัพพลายเออร์เพื่อเจรจาต่อรอง, การใช้
ข้อมูลเพื่อการคัดกรองเลือกสรรทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น 3) การอัพเดทและกระจายข้อมูลจากภาค
ส่วนต่าง ๆให้กับทีมงานและผู้จัดการโครงการรับทราบโดยท่ัวกัน เพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
ในการท างาน และในขณะเดียวกันเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมี่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆให้อยู่ในรูปแบบง่ายต่อ
การใช้งาน 4) สนับสนุนการท างานของทีม เช่น การติดตามผู้จัดการโครงการเพื่อให้รู้ภาพรวมของ
โครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ให้การช่วยเหลือตามค าร้องขอของสมาชิกในทีม   

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะงานเป็นงานท่ีต้องพบปะผู้คน ท างานเป็นทีมและมีความ
กดดันสูงบทบาทหน้าท่ีของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีความส าคัญต่อการขับเคล่ือนให้งานแต่ละ
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ขั้นตอนด าเนินไปตามแผนท่ีก าหนดไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมท่ีช่วยให้ลูกค้าและผู้สนับสนุนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย อีกท้ัง
มีส่วนท าให้ทีมและองค์กรท างานบรรลุเป้าหมาย มีการเติบโตและพัฒนาขึ้น แม้ต าแหน่ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมเป็นต าแหน่งเริ่มต้นในสายงานหากแต่เป็นฟันเฟืองส าคัญในการประสบ
ความส าเร็จของงาน  

5.1.1.2  สถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัด

ประชุมมืออาชีพ ผู้วิจัยสรุปได้เป็น 1) มิติความต้องการขององค์กรท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัฒนธรรมขององค์กร 2) มิติการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งจะช่วยให้การ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3) มิติแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ดังนี้ 

1)  ความต้องการสมรรถนะความเป็นมืออาชีพท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุม 
แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีองค์กรหรือบริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้องการในตัวผู้ประสานงานการจัดประชุม 
โดยแบ่งได้เป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามระดับของสมรรถนะ ดังนี้ 

(1)  ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  
(2)  ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม 
(3)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการของลูกค้าและ

โครงการท่ีรับผิดชอบอยู่ 
(4)  ทักษะการส่ือสาร สามารถในการส่ือสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล  
(5)  ทักษะการเข้าสังคมและการสร้างเครือข่าย  
(6)  มีความอดทน รับผิดชอบ ทัศนคติมุ่งบรรลุเป้าหมาย   
(7)  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในเชิงธุรกิจ  
(8)  ทัศนคติเชิงบวกต่องานและสถานการณ์ต่าง ๆ  
(9)  ทักษะการวางแผนการจัดการเวลา 
(10)  ความรู้ด้านการเงินเบ้ืองต้นและความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย  
(11)  ทักษะการสืบค้นข้อมูล  
(12)  ทักษะการท างานเอกสารและงานเลขานุการ 
(13)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการตัดสินใจ   
(14)  ทักษะการแก้ไขปัญหา 
(15)  ทักษะการปรับตัว การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
(16)  ความมีจิตบริการในการท างาน 
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2) ปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัด
ประชุม 

องค์กรมีความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนถษย์ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
และวัฒนธรรมขององค์กร กล่าวคือ องค์กรต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์เพื่อการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติท่ีดีต่องาน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หากแต่ยังคงประสบ
ปัญหาและข้อจ ากัด ดังนี้ 

 ประเด็นท่ีหนึ่ง  ผู้ประสานงานการจัดประชุมมีทัศนคติท่ีไม่ดี ต่องาน 
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ประสานงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มีความคาดหวังในการท างานไม่ตรงกับ
ลักษณะงานท่ีเป็นจริง ซึ่งเป็นงานท่ีมีความกดดันสูง ท าให้ขาดความอดทน เหตุอาจมาจากเป็นช่วงเริ่ม
ท างานของคนรุ่นใหม่ท่ีเพิ่งเรียนจบยังปรับตัวไม่ได้กับลักษณะงานท่ีหนักและกดดัน หรือการไม่รู้
เป้าหมายในการท างาน จึงน าไปสู่การมีทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับลักษณะของงานและ
ลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม  

ประเด็นท่ีสอง ขาดแคลนผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีคุณภาพ ซึ่งเป็น
ปัญหาสืบเนื่องจากการมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่องาน น าไปสู่การขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งมีอัตราการเข้ามาท างานและลาออกสูง ส่งผลให้การเรียนรู้และ
พัฒนาการท างานไม่ต่อเนื่อง  

ประเด็นท่ีสาม ข้อจ ากัดในการเรียนรู้และพัฒนา เนื่องจากลักษณะงานท่ีต้อง
แข่งกับเวลาและจ านวนงานสวนทางกับจ านวนผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อจ ากัดในการอบรม เรียนรู้ และ
พัฒนาสมรรถนะอื่น ๆท่ียังบกพร่อง นอกจากนี้แล้วบทบาทการเป็นผู้จัดงานการจัดประชุมแบบรับ
ช่วงต่อ (Sub-contract) ในการจัดการโครงการ มีผลท าให้ขาดโอกาสการท างานในขอบเขตของผู้จัด
ประชุมมืออาชีพ (PCO) อย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะมีอิทธิพลในการกระตุ้นการพัฒนาการท างานให้มี
ความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น อีกท้ังส่งผลไปถึงภาพลักษณ์ความสามารถในการท างานและการเป็นท่ี
ยอมรับระดับนานาชาติ 

 
 องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบถึงปัจจัยองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม โดยแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
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5.1.2.1  ปัจจัยบุคคล  
(1)  ทัศนคติท่ีมีต่อการท างานซึ่งเป็นรูปแบบการท างานภายใต้บริบทงานท่ี

มีการเปล่ียนแปลงและมีความกดดันค่อนข้างสูง ความมีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจหรือเป้าหมายในการ
ท างานและการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 

(2)  ระดับความรู้และทักษะในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งควรเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ค่อนข้างต่ า เป็นปัจจัยท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการต่อยอดสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมให้เกิดความแม่นย าและเช่ียวชาญ
มากขึ้น 

(3)  แรงจูงใจหรือความต้องการของบุคคล เช่น ค่าตอบแทนหรือรางวัล 
ความต้องการการสนับสนุนจากองค์กรด้านความก้าวหน้าในสายงาน โอกาสในการเรียนรู้และการ
ได้รับรางวัลหรือประสบการณ์พิเศษจากการท างาน และความต้องการความยืดหยุ่นในการท างานท่ี
สอดคล้องกับสมดุลชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความต้ังใจในการบรรลุเป้าหมายหรือพัฒนาสมรรถนะ
ในการท างาน 

(4)  บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น สามารถปรับตัว
เข้ากับการท างานและสถานการณ์ได้ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลท่ี
น าไปสู่การมีสมรรถนะพึงประสงค์ 

(5)  ช่วงวัยของผู้ประสานงานการจัดประชุม Generation Y และ Z ซึ่งมี
ผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการท างานและการเรียนรู้ 

5.1.2.2  ปัจจัยกลุ่ม  
(1) การท างานเป็นทีม เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้สมาชิกใน

ทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันแบบทีม 
(2) ความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร การท่ีสมาชิกในทีมมีส่วนช่วยกัน

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การช่วยเหลือกันในการท างาน น าไปสู่การเกิดองค์ความรู้หรือวิธีการ
ใหม่ในการท างาน และความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีภายในทีมและองค์กร อันจะท าให้ก้าวผ่านความ
ท้าทายของงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆร่วมกันได้ 

5.1.2.3  ปัจจัยองค์กร ดังต่อไปนี้ มีอิทธิพลต่อการมีสมรรถนะของผู้ประสานงาน
การจัดประชุม ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน
ส่งผลต่อการท างานท่ีมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ได้แก่ 

(1)  วัฒนธรรมองค์กร มีความส าคัญต่อทิศทางในการท างาน การเรียนรู้
และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร การให้ความส าคัญกับการให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เป็นตัวกาหนดคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร บริบทการท างานของบริษัทจัด
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ประชุมมืออาชีพให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงเป็นการ
สร้างคุณค่าของการให้บริการ และเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีบุคลากรควรยึดมั่น ซึ่งถูกน ามาใช้ในการ
ท างานและการพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรมีจิตบริการ มีการเรียนรู้และพัฒนาการท างานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีท่ีสุด 

(2)  เป้าหมายขององค์กร มีความส าคัญต่อการสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่มและองค์กร 

(3)  ลักษณะของงาน รูปแบบการท างานท่ีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
และขั้นตอนการท างานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

(4)  โครงสร้างระบบการท างานขององค์กร ซึ่งมีผลต่อการกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การส่ือสารและขอบเขตของงานท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมต้องรับผิดชอบ 

 (5)  การสนับสนุนขององค์กรในการเรียนรู้และการพัฒนา และการสร้าง
เป้าหมายและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา การสนับสนุนจากองค์กรดังกล่าวมีความสอดรับกับ
เป้าหมายขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นเบ้าหลอมให้บุคลากรในองค์กรท างานและพัฒนาไป
อย่างมีทิศทางท่ีถูกต้อง มีผลท าให้ผู้ประสานงานการประชุมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการ
ท างาน 

(6)  ปัจจัยภายนอกเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ การเติบโตของ
เทคโนโลยี การเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆเป็นปัจจัยภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความส าคัญต่อการปรับตัวในการเรียนรู้และ
พัฒนา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานและพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น  

 
 ข้อเสนอกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องผู้ประสานงานการจัด

ประชุมภายในองค์กร .......................... 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์สามารถสรุปข้อเสนอกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึง

ประสงค์ท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับลักษณะงาน บทบาทหน้าท่ี และตัวผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.1.3.1  กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ท่ีพึงประสงค์ของผู้
ประสานงานการจัดประชุม กล่าวครอบคลุมในทุกขั้นตอนต้ังแต่การน าเข้าบุคลากรสู่การท างานใน
องค์กร ซึ่งเป็นขึ้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในขั้นตอนนี้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้
ความส าคัญอย่างยิ่งกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยพิจารณาจากทัศนคติของบุคคลท่ีมี
ต่อการท างานภายใต้การเปล่ียนแปลงและความกดดัน เนื่องจากเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีจะท าให้บุคคล
เรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้  
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5.1.3.2  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน โดยท่ัวไปวิธีท่ีได้ผลและ
สอดคล้องกับการท างานคือ  

1)  การฝึกอบรมระหว่างการท างาน (On-The job Training) โดยมีรุ่นพี่
ในทีมท่ีเคยท างานในต าแหน่งผู้ประสานงานหรือมีประสบการณ์มากกว่าเป็นพี่เล้ียงในการสอนงาน 
การเรียนรู้งานจากพี่เล้ียงท าให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่เรียนรู้งานได้เร็วกว่าการเรียนรู้งานแบบไม่มีพี่ เล้ียง 
เพราะการเรียนรู้ประกบพี่เล้ียงเป็นการสอนกระบวนการท างาน เทคนิคการท างานท่ีชัดเจน สามารถ
น าไปปรับใช้ได้ พี่เล้ียงจึงต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน นอกจากนี้องค์กรควรมีการสร้าง
มาตรฐานการท างานหรือคู่มือการท างานต้นแบบท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถท าตามได้พร้อมท้ังเป็นเกณฑ์
ในการประเมินผล อีกท้ังการฝึกอบรมระหว่างการท างานยังท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการ
ท างานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  

2)  การส่งเสริมการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งมาจากความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน สามารถทราบได้จากการประเมินตนเองในส่วนของความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง เช่น ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการเจราจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ, การเงิน, Digital Marketing เป็น
ต้น  

3)  การมอบหมายงานตามล าดับความรับผิดชอบและอ านาจตัดสินใจ จาก
น้อยไปมาก การให้อิสระในการคิด เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ดึงศักยภาพในตนเองมาใช้ จะ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองส่งผลให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้ท างานได้ดียิ่ง ๆขึ้น 

4)  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่มุ่งเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง 
เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศหรืองานอื่น ๆนอกเหนือจากท่ีองค์กร
เป็นผู้จัด เพื่อเรียนรู้รูปแบบ เทคโนโลยี แนวคิดใหม่ ๆท่ีแตกต่าง, การร่วมกิจรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี เช่น กิจกรรม Teambuilding 

5)  การสร้างบรรยากาศในองค์กร เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร สร้าง
แรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการท างานและพัฒนา เช่น ความสัมพันธ์แบบพี่น้องการแบ่งปันความ
คิดเห็นและช่วยเหลือกันภายในทีม การให้ค าปรึกษา การสร้างบรรยากาศการท างานท่ีเป็นเชิงบวก 
เป็นต้น  

6)  การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม เช่น บริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพ สมาคมวิชาชีพ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการ
จัดประชุม เช่น การอบรมหลักสูตรการรับรองเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพ Certified Meeting 
Professional (CMP) ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร เป็นการสร้างภาพลักษณ์และความ
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น่าเช่ือถือขององค์กรและผู้ปฏิบัติงาน สะท้อนถึงความเช่ียวชาญในการจัดงานประชุมแบบมืออาชีพ
ขององค์กรและอุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย ส าหรับในส่วนการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรม 
กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้และสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนอื่น ๆดังกล่าว หรือส่งตัวแทนองค์กรเข้า
ร่วมการอบรม เช่น การส่งผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ และน าไป
ถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.1.3.3 การประเมินการท างาน ท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึง
สมรรถนะท่ีมีอยู่และพัฒนาการในด้านต่าง ๆตามสมรรถนะท่ีพึงประสงค์และความต้องการขององค์กร 
เช่น การประเมิน 360 องศา น าผลการประเมินมาพิจารณาสมรรถนะท่ีควรได้รับการพัฒนา รวมท้ัง
ต้ังเป้าหมายในการพัฒนาอย่างสอดคล้องท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และองค์กรร่วมกัน การให้
ข้อมูลย้อนกลับถึงความสามารถของบุคคลในการท างาน  

 

  อภิปรายผล 

จากผลสรุปข้อค้นพบในการศึกษา ผู้วิจัยท าการอภิปรายผล ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
บริบทของงานและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม การได้มาซึ่ง
บุคลากรท่ีมีสมรรถนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ องค์ประกอบ
ปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะ และกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ท่ีพึงประสงค์ของผู้
ประสานงานการจัดประชุม ดังแสดงในภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1  องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
จากภาพท่ี 5.1 จากการศึกษาแสดงถึงความเช่ือมโยงของข้อค้นพบองค์ประกอบปัจจัยในการ

พัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม โดยบริบทของธุรกิจการจัดประชุมใน
ต าแหน่งผู้ประสานงานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ และความต้องการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค์ในการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ดังนั้นการศึกษาจึงอยู่ในขอบเขตของการสรร
หา คัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น ามาซึ่งความเช่ือมโยงของปัจจัยระดับบุคคล กลุ่ม และ
องค์กรท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ท่ี
พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม 

 

 บริบทและสถานการณ์น าไปสู่ความต้องการพัฒนาบุคคลกร 
บริบทของงานท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเป็น

ตัวกลางในการส่ือสารกับภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ท าการจัดหา สืบค้นข้อมูล
เพื่อน าเสนอแก่ลูกค้าและทีม จัดการติดตาม อัพเดทและตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ “...ผู้ประสานงานเป็นคนส าคัญท่ีจะช่วยโปรเจคเมเนเจอร์ (Project 
Manager) ช่วยซัพพอร์ททีมให้ท างานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น งานจะราบรื่นหรือไม่ก็อยู่ ท่ีผู้ประสานงาน 
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(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P08,  2561) สอดคล้องกับ Geoff Beers (2017) กล่าวว่า ในทุกขั้นตอนของการ
ท างานต้ังแต่ขั้นเริ่มต้นของการวางแผนงานอีเว้นท์และขั้นส้ินสุดการจัดงาน บทบาทของผู้
ประสานงานประชุมมีความส าคัญโดยตรงในการจัดการด าเนินงานให้ราบรื่น ให้ข้อมูลเพื่อประกอบ
การตัดสินใจท่ีถูกต้องให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตรวจสอบรายละเอียด ความคืบหน้าของงานท้ังหมด
ให้ได้รับการด าเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามเวลาแผนการท่ีก าหนด ซึ่งในทุก ๆ
ขั้นตอนต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในงานหรือโครงการท่ีรับผิดชอบ ทักษะการสืบค้นข้อมูลและ
น าเสนอแก่ลูกค้าและสมาชิกในทีม ความถูกต้องและรวดเร็วในการประสานงานและความอดทน
มุ่งมั่นเพื่อบรรลุผลส าเร็จของงาน ลักษณะการท างานอยู่ภายใต้การเปล่ียนแปลงและเวลาท่ีจ ากัด จึง
ค่อนข้างมีมีความกดดัน  

ภาพรวมของสถานการณ์ในการท างานและสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมในปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ประสานงานเป็นคนรุ่นใหม่ บัณฑิตจบใหม่หรือมาจากสาย
งานในอุตสาหกรรมอื่น เกิดความความคาดหวังในการท างานไม่ตรงกับลักษณะงานท่ีเป็นจริง ซึ่งเป็น
งานท่ีมีความกดดันสูง ท าให้ขาดความอดทน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 กล่าวว่า “...ต าแหน่งนี้ขาดคนท่ีมี
ความอดทนกับลักษณะงาน เพราะงานมีความกดดันสูง คนท่ีท างาน Conference ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อย
เข้าใจลักษณะของงาน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะภาพท่ีเขามองไม่ตรงกัน คิดว่า PCO คือ Marketing 
event สนุก ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01,  2561) สาเหตุอาจมาจากเป็นช่วงเริ่มท างาน ยังปรับตัวไม่ได้
กับลักษณะงานท่ีหนักและกดดัน หรือการไม่รู้เป้าหมายในการท างานดังท่ี ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าว
ว่า “...คนในต าแหน่งนี้ขาด passion ขาด sense of belonging ไม่มี spirit อาจเพราะเค้ายังไม่รู้
เป้าหมาย ด้วยลักษณะงาน PCO เป็นงานค่อนข้างหนัก ยาก เป็นทางการ ค่าตอบแทนอาจไม่มากถ้า
เทียบกับงาน event หรือ meeting incentive ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่ชอบหรืออยู่ไม่นาน หรือเพราะเค้า
มองว่ามันไม่สนุกอย่างท่ีคิด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14,  2561) จึงน าไปสู่การมีทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ตรงกับลักษณะของงานและลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม สอดคล้องกับ
การศึกษาของ McCabe (2001) และ Weber and Ladkin (2011) กล่าวว่า ปัญหาทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุมท่ีส าคัญคือผู้ปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติการหรือระดับล่างมี
ทัศนคติไม่ดีต่องาน ความไม่พึงพอใจในงาน และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามท่ี
อุตสาหกรรมต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องของปัญหา เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์พบว่าปัญหาทัศนคติท่ีไม่ตรงกับลักษณะงานน าไปสู่การขาดแคลน ผู้
ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีคุณภาพ  มีอัตราการเข้ามาท างานและลาออกสูง ส่งผลให้การเรียนรู้
และพัฒนาการท างานไม่ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะงานท่ีต้องแข่งกับเวลาและจ านวนงานสวนทาง
กับจ านวนผู้ปฏิบัติงาน เป็นข้อจ ากัดในการอบรม เรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะ กอปรกับขนาดองค์กร
ของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพเป็นองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
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อาจยังไม่มาก ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 “...จ านวนคนไม่พอกับงานท่ีเข้ามา เราจึงไม่มีเวลาไปเรียนหรือ
อบรมอะไร โดยเฉพาะต าแหน่งปฏิบัติการหรือเด็ก ๆในต าแหน่งเริ่มต้นเหล่านี้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P02,  2561)  เนื่องจากระบบโครงสร้างท่ีไม่เอื้ออ านวยและทรัพยากรจ ากัด สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Kelliher and Bernadette Henderson (2006) กล่าวว่า องค์กรขนาดเล็กท่ีมีโครงสร้างแบบ
ง่ายและขนาดจ ากัด ไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้แบบเป็นทางการ และการเรียนรู้ยังถูกขัดขวางโดย
สภาพแวดล้อมจากภายนอกท่ีส่งผลถึงกระบวนการภายใน 

อย่างไรก็ตาม แม้มีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม บริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพยังคงมีความต้องการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ McCabe (2012) กล่าวว่าบริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ขนาดเล็ก ไม่ได้มีแผนการพัฒนาท่ีเป็นทางการแต่ก็ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนา
อีกท้ังยังเต็มใจท่ีจะให้การสนับสนุน โดยความต้องการสมรรถนะจากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์
แบ่งได้เป็น สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะต าแหน่งงาน และสมรรถนะเฉพาะ มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมในอุตสาหกรรมการจัดประชุม โดยสมาคม
ส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) (2557)  ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นสมรรถนะท่ีพึงประสงค์
ส าหรับผู้ประสานงานการจัดประชุม ในบริบทบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ดังนี้ 

1) สมรรถนะท่ัวไป (Generic Competency) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ, ทักษะ
การส่ือสาร สามารถในการส่ือสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในเชิง
ธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม ทักษะการ
ค านวณต้นทุนก าไรเบื้องต้น ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทัศนคติเชิงบวกต่องาน
และสถานการณ์ต่าง ๆ ความมีจิตบริการในการท างาน และทัศนคติมุ่งบรรลุเป้าหมาย   

2)  สมรรถนะต าแหน่ง (Functional Competency) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ท้ังใน
และต่างประเทศ ทักษะการส่ือสารกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรม การวางแผน การจัดการเวลา
ทักษะการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคู่ค้า ทักษะการสร้างเครือข่าย ทักษะเจราจาต่อรอง, 
ทักษะการต้ังค าถามเชิงกลยุทธ์ ทักษะการน าเสนอให้เกิดภาพพจน์ และทักษะการจัดการข้อขัดแย้ง
อย่างเป็นระบบและค านึงถึงภาพรวมของงาน 

3)  สมรรถนะเฉพาะตามบริบทของงาน  (Specific Functional Competency) ไ ด้แก่  
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการของ
ลูกค้าและโครงการท่ีรับผิดชอบอยู่ ทักษะการประสานงาน ทักษะส่ือสารการโน้มน้าวให้ผู้อื่นท าตาม 
และทักษะการท างานเอกสารและงานเลขานุการ  
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  กระบวนการได้มาซ่ึงบุคลากรที่มีสมรรถนะ 
จากความต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ท า

ให้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้ความส าคัญไม่ใช่เพียงแต่กระบวนการการพัฒนา แต่ยังรวมถึงขั้นตอน
เริ่มต้นของการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
คัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งหลักการพิจารณาท่ีส าคัญ
คือการเลือกบุคคลท่ีมีทัศนคติท่ีดีและตรงกับลักษณะการท างาน  

กระบวนการสรรหาและคัดเลือก เป็นขั้นตอนเริ่มต้นท่ีมีความส าคัญท่ีจะได้มาซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีสมรรถนะส่วนบุคคลพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร Odd 
Nordhaug (1993) กล่าวในห่วงโซ่การพัฒนาสมรรถนะว่าการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนเพื่อได้มาซึ่งสมรรถนะต้องการ จึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรท่ีต้องคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์กร (Person-Organization Fit) และ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (Person-Job Fit) 
(Jansen and Kristof-Brown,  2006) กล่าวคือ การคัดเลือกจะพิจารณาจากสมรรถนะและความ
ต้องการส่วนบุคคลท่ีมีต่องานท่ีมีความสอดคล้องกับองค์กร และพิจารณาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพและความต้องการของบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีต้องรับผิดชอบ ดังนี้  

1) การสรรหาบุคลากร (Recruitment) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงในมิติของ
การสรรหาบุคลากรจากภายนอกและการสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมงานกับบริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพ ส าหรับต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม การสรรหาบุคลากรควรเป็นการสรรหาบุคลากร
จากภายนอกองค์กร เนื่องจากเป็นต าแหน่งเริ่มต้นการท างานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม สอดคล้องกับข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 กล่าวว่า “....ธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการจัดประชุมควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการ
สอนหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการจัดประชุมด้วยเพื่อสรรหาบัณฑิต
จบใหม่ใน เพราะคนเหล่านี้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์อยู่แล้ว... ” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01,  2561)  นอกจากนี้ในกระบวนการสรรหาควรสร้างแรงจูงใจให้บุคคลสนใจ
ร่วมงานกับองค์กร สอคล้องกับ การศึกษาของ Schein (1990) อธิบายถึงความสนใจในอาชีพของ
บุคคลเกิดจาก การมองภาพของตนเองท่ีเหมาะสมกับอาชีพจากภายใน (Internal careers) คือการท่ี
บุคคลมองตนเอง เข้าใจตนเอง (Self-concept) ว่ามีความสอดคล้องกับกิจกรรมหรืองาน ซึ่งสะท้อน
ถึงเป้าหมาย คุณค่าและแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างาน และการมองภาพของงาน
ภายนอก (External Careers) คือ งานท่ีท าจริงตามล าดับสายงานในองค์กร ถูกก าหนดโดยองค์กร 
สังคม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวก าหนดการเลือกสนใจอาชีพของบุคคล สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของ Weber and Ladkin (2011) กล่าวในบริบทของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
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นิทรรศการ ว่า ความสนใจในอาชีพ (Career Anchor) จะช่วยให้บุคคลสามารถท างานในอาชีพได้
อย่างมั่นคง ซึ่ง การศึกษาของ Ladkin and Weber (2010)  พบว่าแรงจูงใจท่ีท าให้พนักงานเลือก
ท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม เพราะ ความท้าทายของงาน ได้พบปะผู้คน ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ งานมีความสนุกน่าสนใจไม่จ าเจ ซึ่งความท้าทายได้แก่ (Environment Demand) เช่น
สภาวะการแข่งขันในการท างาน และ (Customer Demand) ความคาดหวังของลูกค้า การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการท างานภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นลักษณะของงานท่ีมีความท้าทาย (Job 
Challenge) และสอดคล้องกับ การศึกษาของ Vivienne McCabe (2001) พนักงานในอุตสาหกรรม
การจัดประชุมมีความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานในอุตสาหกรรมนี้ เพราะเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถ
และน่าสนใจ  สภาพแวดล้อมการท างาน ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า เพื่อน
ร่วมงาน เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P1 6กล่าวในทิศทางเดียวกันถึงประโยชน์ท่ีได้จากการ
ท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและบริษัทจัดประชุมมืออาชีพคือ ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้จาก
การร่วมงานประชุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสการเข้าร่วมงานท่ีน้อยคนจะได้สัมผัส (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 
และ P16,  2561) ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรเข้าท างานในต าแหน่ ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมและในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ควรน าเสนอและสร้างการรับรู้ถึงส่ิงท่ีได้
จากงานท่ีผู้สมัครคาดหวัง เช่น ได้ท างานท่ีท้าทาย, ได้ประสบการณ์ในการท างานท่ีแปลกใหม่อยู่เสมอ
, ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆอยู่เสมอ 

2) การคัดเลือกบุคลากร (Selection) การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานนั้น
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจเป้าหมายขององค์กร 
(Sekiguchi and Huber,  2011; ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน,  2551) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ 
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทจัดประชุมมือชีพให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์
ท่ีดีภายในองค์กร และการเรียนรู้จากการท างาน อีกท้ังพันธกิจท่ีสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร เช่น การ
มุ่งมั่นเรียนรู้เพื่อพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง “....การได้งานครั้งท่ีหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับ
โอกาสท างานครั้งท่ีสอง ถ้าหากเราไม่พัฒนาอยู่เสมอ เพราะลูกค้ามีตัวเลือกมากมาย...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P04,  2561) ค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีองค์กรต้องให้
ความส าคัญและกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาการท างานสม่ าเสมอ นอกจากนี้ นงนุช วงษ์สุวรรณ (2553) 
กล่าวถึง การคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานในต าแหน่งใด ๆในองค์กร สามารถพิจารณาได้จากความ
ต้องการหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติและบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เป็นบุคคลท่ีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ๆและสามารถเรียนรู้พัฒนาได้ 
(Milkovich and Boudreau,  1991) สอดคล้องกับการศึกษาของ Sekiguchi and Huber (2011) 
กล่าวถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน องค์กรจะพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างคุณสมบัติของ
บุคคลและต าแหน่งงานเป็นส าคัญ เช่นเดียวกับลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุมและ
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บริบทการท างานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้องการบุคคลท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการภายใต้
ความกดดันและการเปล่ียนแปลง ข้อมูลให้สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 กล่าวว่า “....ส่ิงแรกท่ี
พิจารณารับคนเข้าท างานในต าแหน่งนี้คือ เป็นคนมีทัศนคติดีต่อการเรียนรู้และท างานหนัก มีความ
อดทน ใฝ่รู้...”(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06,  2561) และ “...ไม่จ าเป็นต้องจบการศึกษาสาขาไมซ์โดยตรง 
ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีฝึกฝนเรียนรู้ได้ เพราะผู้ประสานงานคือต าแหน่งเริ่มต้นของสาย
งาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16,  2561) ซึ่งแสดงถึงความต้องการบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
อันจะน าไปสู่การได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในการท างาน ส าหรับการเริ่มต้น
ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม สอดคล้องกับท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P07 กล่าวว่า “....
คนจะเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมนี้ได้ไม่จ าเป็นต้องจบไมซ์โดยตรง เพราะ เนื้องานของProject 
Coordinator ใช้ความสามารถในการเก็บรายละเอียดและความรับผิดชอบเป็นหลัก ประสบการณ์
ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์การท างานจริงมากกว่า...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P07, 2561)  อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าความรู้และทักษะสามารถพัฒนาได้ง่าย ทว่าเป็นไปได้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพยังคงต้องการผู้
ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง “...เราก็ยังคงอยากได้คนท่ีเรียนจบไมซ์
โดยตรง เพราะอย่างน้อยเขามีพื้นฐานในหลาย ๆด้านเกี่ยวกับไมซ์แม้จะเป็นเพียงเชิงทฤษฏี แต่มันท า
ให้นึกภาพออก เวลาท างานแล้วได้ฝึกฝนเขาก็จะไปได้ง่าย ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01, 2561) เช่น 
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ทักษะการวางแผนการแก้ไขปัญหา ทักษะการส่ือสาร 
เป็นต้น 

จากการศึกษาทฤษฏีบุคลิกภาพ พบว่า บริบทการท างานของผู้ประสานงานในบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ ท่ีต้องท างานท่ามกลางการเปล่ียนแปลงหรือในระบบโครงการท่ีรับผิดชอบแบบ
ลักษณะ Pulsating Organization (Ferdinand and Kitchin,  2017) ซึ่งความต้องการของแรงงาน
ในปัจจุบันต้องการผู้ปฏิบัติงานท่ีมีบุคคลภาพเชิงรุก (Proactive Personality) (Kalargyrou and 
Woods,  2011) บุคคลจึงจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะหลายด้านประกอบกัน Crant (2000)  อธิบายถึง
บุคลิกภาพเชิงรุก (proactive personality) ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลท่ีสามารถปรับตัว เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้เข้าสถานการณ์ใหม่หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ บุคคลท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกจะมี
แนวโน้มตระหนักถึงความจ าเป็นหรือเห็นความส าคัญในการพัฒนา ท้ังต่อตนเอง การท างาน และ
องค์กร (Yan,  2005) สอดคล้องกับการศึกษาของ Christian et al. (2011) พบว่าบุคคลท่ีมี
บุคลิกภาพเชิงรุกจะมีแนวโน้มในการท างานอย่างทุ่มเทและมีความผูกพันกับงานท่ีท า จึงเป็นเหตุผล
ท าให้บุคคลเหล่านี้มองหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และการศึกษาของ Plomp, 
Tims, Khapova, Jansen and Bakker (2016) ยังสนับสนุนว่า พฤติกรรมการมีบุคลิกภาพเชิงรุกมี
อิทธิพลต่อสมรรถนะและผลการท างานของพนักงานในองค์กร และพนักงานเหล่านี้จะให้ความสนใจมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกท้ังยังหาวิธีการในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น และมีบุคคลเหล่านี้จะมีความพึงพอใจต่องานท่ีท าและมีความภาคภูมิ ใจในความรู้
ความสามารถของตนเอง  ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาของ Bateman and Crant (1999) ช้ีให้เห็นชัดเจน 
โดยศึกษาจากกลุ่มพนักงานขายและผู้ประกอบการธุรกิจ พฤติกรรมเชิงรุก (Proactive)  ได้แก่ มอง
หาโอกาส, ก าหนดเป้าหมายและวิธีการท่ีจะท าให้ส าเร็จ, เข้าถึงปัญหาและหาวิธีการป้องกัน แก้ไข, 
ท าในส่ิงท่ีแตกต่าง, ลงมือท าอย่างจริงจัง, มีความอดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับ งานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง Ahmad and Daud (2016) ได้ศึกษาการก าหนดสมรรถนะส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานควรมีบุคลิกภาพเชิงรุกท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ (Independent) มีความมั่นใจกล้าแสดงออก (Assertive) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social Responsibility) มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง (Savvy) และ มีมนุษยสัมพันธ์ ท่ี ดี  
(Interpersonal)  จึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพเชิงรุกและบุคลิกภาพของบุคคลท่ี
เหมาะสมกับงานด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับ Costa and McCrae (1992) บุคลิกภาพการเป็นคน
เปิดเผย (Extrovert) เหมาะสมการกับท างานด้านการขายและการประสานงานอีกท้ังยังเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับบุคลิกภาพเชิงรุก (Major, Turner and Fletcher,  2006 and Ahmad and Daud,  
2015)  ได้แก่ ชอบเข้าสังคมเป็นมิตร, มีทัศนคติเชิงบวก, มีความกระตือรือร้น มองหาโอกาส, เช่ือมั่น
ในตนเอง, เปิดกว้างทางความคิดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ, กล้าเผชิญกับปัญหา, มุ่งมั่นเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย, ละเอียดรอบคอบ และน่าเช่ือถือ อ่อนน้อม ยิ่งไปกว่านั้น  การศึกษาของ มารดารัตน์ 
สุขสง่า (2554) พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมองค์กรมีความส าคัญ
ในการใช้เป็นเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกพนักงาน เนื่องจากการน ามาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์มาเป็น
เกณฑ์ร่วมในการพิจารณายิ่งท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ท่ีจะเข้ามาปฏิบัติในต าแหน่ง ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมมีพื้นฐาน ประสบการณ์มากบ้าง ไม่ยากต่อการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด สอดคล้องกับ ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า “...ถึงแม้จะพิจารณาท่ีทัศนคติเป็นหลัก แต่ก็ยินดีอย่างยิ่งหากได้คนท่ีมี
พื้นฐาน มีประสบการณ์ในการท างานลักษณะนี้มาก่อน เพราะสามารถพัฒนาต่อได้ ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P16,  2561) ซึ่งการศึกษาของ Weber and Ladkin (2011)  สนับสนุนว่า การเลือกผู้ท่ีมีความรู้ 
ประสบการณ์ในสายอาชีพนี้จึงเป็นเกณฑ์การคัดเลือกท่ีจะช่วยลดการลาออกของพนักงานและท าให้
อยู่นานขึ้น                      

ดังนั้น สรุปได้ว่า การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัด
ประชุมควรพิจารณาจากลักษณะของตัวบุคคลท่ีมีความสอดคล้องกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบ
ของงาน และสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ รวมไปถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและพันธกิจ
เป้าหมายขององค์กร ส าหรับการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการจัด
ประชุม ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพนั้น ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
กล่าวคือเป็นบุคคลท่ีมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม สามารถ
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ใช้ส่ือ เครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง ๆในการท างานเอกสาร เข้าสังคมได้ง่าย เปิดกว้างทางความคิด มี
ความน่าเช่ือถือ สามารถส่ือสารในการท างานได้กระชับเข้าใจชัดเจนและเลือกใช้ส่ือได้ ส่ือสารได้เข้าใจ
ชัดเจน มีความน่าเช่ือถือ อ่อนน้อมมีมารยาท ปรับตัวเข้าสังคมได้ดี มีความใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ มีความอดทน มุ่งมั่น ต้ังใจท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย กล้าเผชิญปัญหาและจัดการแก้ไข
ได้  และให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 

 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสมรรถนะ 

จากขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ประสานงานการ
จัดประชุม ท าให้ได้บุคคลท่ีมีสมรรถนะพื้นฐานก่อนปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม เป้าหมาย
และลักษณะงานซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้าท่ีจะน าไปสู่กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์และท า
ให้เกิดผลลัพธ์ (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์,  2551) คือผู้ประสานงานการจัดประชุมมีสมรรถนะท่ีต้องการ 
เพื่อเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะในการท างานท่ีครบถ้วนกระบวนการการพัฒนาจึงควร
ครอบคลุมท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บน
พื้นฐานสมรรถนะเป็นการพัฒนาท่ีเน้นความสามารถของบุคคลหรือการพัฒนาในระดับบุคคล ซึ่งเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้ท่ีจะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ระดับกลุ่มและองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ (กิตติยา  อินท
กาญจน์,  2553 ) โดยมีกรอบสมรรถนะท่ีต้องการท้ังในระดับสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะต าแหน่งงาน 
และสมรรถนะเฉพาะ เป็นทิศทางเป้าหมายในการพัฒนา (นิสดารก์ เวชยานนท์,  2550)  

การพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาท่ี
ตัวบุคคลในการพัฒนาความรู้ ทักษะและปรับพฤติกรรมการท างานเพื่อเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานใน
ปัจจุบัน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์,  2550) ผ่านการก าหนดสมรรถนะบุคคลเพื่อแสดงถึงเป้าหมายของ
สมรรถนะท่ีต้องการในตัวผู้ประสานงานการจัดประชุม โดยในขั้นตอนนี้อ้างอิงถึงสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค์ในคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะในตัวผู้ประสานงานการ
จัดประชุมของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ  สอดคล้องกับ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2561) อธิบายว่า 
การวางแผนพัฒนาบุคลากรควรถูกจัดท าขึ้นบนพื้นฐานของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังจากต าแหน่ง
งาน โดยการเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะในการท างานจริงของพนักงานคนนั้น ซึ่งผู้บังคับบัญชา
จะต้องเป็นผู้ก าหนดว่าอะไรคือส่ิงท่ีพนักงานจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการพิจารณา
คัดเลือกเครื่องมือในการพัฒนาท่ีเหมาะสมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน   การ
พัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในระดับบุคคลจึงเป็นการเพิ่ม พัฒนา และปรับปรุงระดับสมรรถนะใน
การท างานของพนักงานในปัจจุบัน ซึ่งแผนงานท่ีก าหนดขึ้นจะต้องช่วยให้พนักงานประสบความส าเร็จ
ในงานท่ีได้รับมอบหมายตามท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการ การพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ระดับบุคคล
ควรเป็นกระบวนการส่ือสารแบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่ือสารถึง
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ความต้องการ ความคาดหวังในการท างานให้สอดคล้องท้ังเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการและเป้าหมาย
ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้จากการน าตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งมี
เป้าหมายไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองและความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Antonacopoulou (2000) ในการศึกษา “Employee development 
through self-development in three retail banks”  การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาระดับ
บุคคลถือเป็นหนึ่งในการดูแลใส่ใจพนักงาน  การพัฒนาพนักงานท่ีได้ผลท่ีสุดได้แก่ การพัฒนาตนเอง
(Self Development) และ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) ซึ่งเกิดจากความ
ต้องการของพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนา ความสนใจเรียนรู้และพัฒนาจะเป็นตัวน าไปสู่การเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้วยความเต็มใจและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเป็นโจทย์ส าคัญของ
องค์กรท่ีจะต้องหาทางว่าท าอย่างไรพนักงานจะตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้และสนใจพัฒนา
ตนเองหรือพัฒนาเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ  และในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องมีการให้ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้บังคับบัญชาท้ังในรูปแบบการประเมินหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Skager, 1978; Griffin , 
1983) เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “... จ าเป็นมากท่ีทุกคนต้องมีเป้าหมายในการท างาน
ส่วนบุคคลและเราจะต้องแชร์กันในทีมเพื่อดูว่าเป็นไปกับทิศทางท่ีเราจะเติบโตหรือไม่...เราจะมีการ
ประเมินด้วยว่าในโปรเจคท่ีผ่านมาแต่ละคนยังบกพร่องเรื่องอะไร มีอะไรท่ีแต่ละคนต้องพัฒนาบ้าง ซึ่ง
ประเมินท้ัง 360 องศา...”  (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,  2561) และมีข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาถือได้ว่าเป็นแผนงานท่ีช่วยสร้างบรรยากาศในการท า
ร่วมกัน และบรรยากาศการท างานท่ีดีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและก าลังในการท างาน 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาระดับบุคคลจะต้องท าอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน มีการทบทวน ตรวจสอบ 
และเปล่ียนแปลงได้  

การพัฒนาระดับกลุ่มหรือทีม (Team Development) เป็นกระบวนการท่ีเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม เพื่อผลลัพธ์เกิดประโยชน์ร่วมกัน Marks et al. (2001) กล่าวว่า 
กระบวนการของทีมคือการกระท าแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันของสมาชิก ร่วมกันแปลงปัจจัยท่ีมีอยู่เป็น
ผลลัพธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการส่ือสารค าพูดและพฤติกรรมเพื่อจัดระเบียบภารกิจเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วม  กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจากการแลกเปล่ียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของ
บุคคลภายในกลุ่ม โดยการแลกเปล่ียนความรู้จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งในกลุ่ม ขับเคล่ือนโดย
กระบวนการกลุ่ม เกิดการขยายองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้เข้าสู่คลังความรู้ เพื่อน าไปใช้ 
(Sanchez,  2001) ดังนั้น สถานการณ์ท่ีพบเจอในการท างาน ลักษณะการท างานเป็นทีมซึ่งมีการ
ส่ือสาร ประสานงานมีส่วนช่วยพัฒนาบทบาทหน้าท่ีและสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ร่วมกันได้ กระบวนการเรียนรู้ระดับกลุ่มจึงประกอบด้วย 1) การสร้างกรอบความเข้าใจ (Framing) 
การสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้นในแนวคิด สถานการณ์ หรือบุคคลโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจท่ีมีมาใน
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อดีต (กิตติยา อินทกาญจน์,  2553)  ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูล (Information acquisition) จากหลาย
แหล่งมาเป็นโจทย์ในการคิด วิเคราะห์และเรียนรู้ (Huber,  1991) เพื่อท าความเข้าใจในสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้น 2) การสร้างความเข้าใจใหม่จากโจทย์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น (Reframing) เป็นการเปล่ียน
จากแนวคิดแบบเก่าไปสู่แนวคิดความเข้าใจแบบใหม่  (กิตติยา อินทกาญจน์,  2553)  ผ่านการแสดง
ความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ส่วนบุคคล การร่วมระดมสมอง และการตีความหาข้อสรุปร่วมกัน 
(Huber,  1991) 3) Integrating หมายถึง สังเคราะห์เป็นมุมมอง วิธีการหรือความรู้ใหม่ท่ีผ่านการ
วิ เคราะห์และตีความจากโจทย์สถานการณ์  และจัดเก็บเป็นข้อมูลความรู้ ใหม่ เพื่อน าไปใช้   
(Information storage and retrieval) (Huber,  1991)    

ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ใ น ร ะ ดั บ อ ง ค์ ก ร  (Whole Organization 
Development) มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเริ่มต้นจากการเรียนรู้ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและน ามาสู่การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันมีการส่ือสารความรู้ต่าง ๆหรือการแลกเปล่ียนความรู้ไปสู่กลุ่มอื่น ๆ และน าความรู้นั้นไปสู่
การปรับปรุงความสามารถขององค์กร (Sanchez,  2001) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้
ภายในองค์กรกับความเช่ือมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร ความร่วมมือและพฤติกรรมในการมุ่งหา
ปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าในองค์กรท่ีมี
ความเช่ือมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร และมีพฤติกรรมการมุ่งหาปัญหาและแก้ไขปัญหาขององค์กร
สูงจะมีการเรียนรู้ในองค์กรในระดับสูงด้วย (Goh and Kasper,  2002 อ้างใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน 
และคณะ,  2548) เป็นการสร้างความส าเร็จให้กับองค์กรผ่านกระบวนการประสานงานและความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ (Tsang,  1997) เป้าหมายการพัฒนาในระดับองค์กรเพื่อ จึงเป็นการใช้
วิธีการหรือกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลและทีมท่ีสะท้อนคุณค่าขององค์กร
และการบรรลุเป้าหมาย  นอกจากนี้ Garavan, McGuire and O’Donnell (2004) กล่าวว่าการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กรจ าเป็นต้องไ ด้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจตัดสินใจของ
องค์กร  

 
 องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ใน

บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 
5.2.4.1 ปัจจัยระดับบุคคล เป็นสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) 

อธิบายโดยทฤษฏีพฤติกรรมองค์กรกล่าวถึงปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อการมีทัศนคติท่ีดีต่องาน มีแรงจูงใจ
ในการท างาน การพัฒนาสมรรถนะและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาปัจจัยในการเรียนรู้ส่วนบุคคล กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และบุคลิกภาพของบุคคล เป็นองค์ประกอบท่ีติดตัวบุคคลมา
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และถูกสร้างขึ้นหรือสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ส่งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมของบุคคล และเป็น
คุณสมบัติของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มุมมองทัศนคติในด้านต่าง  ๆ 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์คือ ช่วงวัยของผู้ประสานงานการจัดประชุม เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการ
ท างาน การเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งมีผลต่อกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้  

1) ทัศนคติ 
ทัศนคติของผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีผลต่อกระบวนการการพัฒนา

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องกับทัศนคติท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานในการศึกษาของทฤษฏี
พฤติกรรมองค์กร (วิเชียร วิทยอุดม,  2547) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลให้บุคคลเกิดการรับรู้ การ
ตระหนัก ยอมรับและต้ังใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้มีสมรรถนะและการปฏิบัติงานท่ีดี ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P15 กล่าวว่า “....เมื่อได้มาท างานนี้ท้ังท่ีไม่ได้จบสายนี้มาโดยตรง แต่เราชอบงานแบบนี้ 
มันท าให้เราอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ท างานได้ดียิ่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,  2561)  ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าในการเรียนรู้และพัฒนาจะเกิดประโยชน์ได้นั้น บุคคลควรมีทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีท าหรือต่อส่ิง
ท่ีต้องการพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 กล่าวว่า “....หลายคนเข้ามาท างานตรงนี้แล้วอยู่ได้ไม่นาน
เพราะเค้าไม่ชอบเนื้องานหรืออาจด้วยเหตุผลต่าง ๆในองค์กร เค้ามาพบเจอว่างานไม่ได้สนุกหรือ
สบายแบบท่ีคิดไว้ พอคนเราไม่ชอบอะไรไม่อยากท าแล้วจะให้เรียนรู้อะไรอีกก็ ไม่ได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P05,  2561)  โดยการท่ีบุคคลจะมีทัศนคติต่องานและความพึงพอใจในงานได้เกิดจากลักษณะ
ของงาน ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน การได้รับการตอบแทนท่ีดี การได้รับการสนับสนุนใน
การท างานท่ีดีจากองค์กรและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี (Akshyakumar, Askheskar and 
Handa,  2016; Tietjen and Myers,  1998; Lock,  1976; Herzberg,  1959)  ซึ่งเป็นไปได้ว่าการ
ท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่องานและส่งผลถึงพฤติกรรมขาดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อผลการปฏิบัติงานท่ีดี เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่มี
เป้าหมายในการท างานหรือเป้าหมายเพื่อการเติบโตในสายงาน หรือไม่เห็นคุณค่าของงานท่ีท า ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า “....คนขาด passion ขาด sense of belonging ไม่มี spirit อาจเพราะเค้า
ยังไม่รู้เป้าหมาย ในการท างานนี้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14,  2561) การศึกษา ของ Bandura (1977) 
กล่าวในทฤษฎ ีการรับรู้ความสามารถของตนเองสนับสนุนว่า บุคคลท่ีรับรู้คุณค่าในความสามารถของ
ตนเองหรือคุณค่าในบทบาทงานท่ีท ามากพอจัมีทัศนคติท่ีดีต่องานและมองว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือส่ิงท้า
ทายท่ีต้องเรียนรู้และจัดการให้ส าเร็จ  เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 กล่าวว่า “....การ
มีทัศนคติต่องานท่ีดีมีความภูมิใจในงานท่ีท า จะท าให้คนอยากพัฒนาตนเองซึ่งจะท างานต าแหน่งนี้ได้
ดี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า หากบุคคลมีทัศนคติท่ีดีต่องาน กล่าวคือ การมี
ความสนใจหรือพึงพอใจในงาน มีเป้าหมายในการท างานและรับรู้ถึงคุณค่าในงานท่ีท า จะส่งผลให้
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บุคคลเหล่านี้มีพฤติกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อใฝ่หาความรู้พัฒนา
ตนเองในสามารถท างานได้ดีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน หรือเรียกได้ว่าทัศนคติท่ีดีต่องานและการ
เรียนรู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาตัวบุคคล 

ทัศนคติของบุคคลยังมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้และการท างานของทีม 
Behling and Eckel (1991) กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นในการ
ท างาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีอ านาจรับผิดชอบต่องาน เป็นการกระตุ้นให้บุคคลแสดง
ทัศนคติท่ีมีต่องานและจะเกิดการปรับความคิดทัศนคติต่าง ๆให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีมากขึ้น โดยผ่าน
กระบวนการกลุ่มซึ่งมีส่วนหล่อหลอม สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 กล่าวว่า “....บางคนเจออุป
สรรค์ในการท างานจนเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่องาน เกิดความย่อท้อ แต่เมื่อได้มาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข
ร่วมกันท างานเป็นทีม ก็ท าให้เขามีก าลังใจและเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12,  
2561)  ซึ่งเห็นได้ว่ากลุ่มหรือทีมท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่องานหรือการเรียนรู้และพัฒนา
จะมีส่วนสร้างสรรค์บรรยากาศและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมคนเกิดการเรียนรู้การมีทัศนคติท่ีดี (Senge,  
1994) การศึกษาของ Yan (2005) สนับสนุนว่าพนักงานท่ีมีทัศนคติในทางบวกต่องานพวกเขาจะมี
ส่วนร่วมให้ความร่วมมือและสนใจในกิจกรรมการพัฒนาขององค์กร มีความต้ังใจในท างานและมีความ
ผูกพันกับองค์กรสูง  

สรุปได้ว่า ทัศนคติมีผลต่อการท างาน การเรียนรู้และพัฒนาท้ังระดับบุคคล
และระดับกลุ่ม ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อบรรยากาศในการท างานและการเรียนรู้ของทีมและองค์กร  

2) ความรู้และทักษะ  
ความรู้และทักษะส่งผลโดยตรงต่อการมีสมรรถนะของบุคคล ในการรับรู้ 

จดจ า เข้าใจ น าไปใช้ได้ และสามารถต่อยอดไปถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์จนถึงการประเมินค่าได้ 
(Bloom et al.,  1956) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะท่ีพัฒนาหรือสร้างขึ้นได้ง่าย มีผลในการ
พัฒนาต่อยอดสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ได้ง่ายและ
รวดเร็วที่สุด (Spencer and Spencer,  1993) สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า “...ความรู้
ทักษะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม แม้ยังไม่มีแต่สามารถมาเรียนรู้ฝึกฝนได้ “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P14,  2561)  “...แต่หากได้คนท่ีมีพื้นฐานความรู้ทักษะในการท างานอยู่แล้วจะยิ่งดีเพราะเป็นพื้นฐาน
ท่ีสามารถต่อยอดได้เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16,  2561)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู้และทักษะเป็น
พื้นฐานส าคัญท่ีมีผลท าให้กระบวนการเรียนรู้พัฒนาของผู้ประสานงานการจัดประชุมบรรลุผล จึงควร
เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดการเพิ่นพูนความรู้ท่ีหลากหลายและลึกซึ้ง รวมท้ังเกิดความช านาญใน
ทักษะท่ีเป็นประโยชน์กับการท างาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการเรียนรู้ระดับกลุ่ม ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลคล 
และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน การท่ีบุคคลมีความรู้ทักษะต่าง ๆในการท างาน จะสามารถช่วยให้เกิดการ
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ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ผ่านกระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม ยิ่งบุคคลมีความรู้และทักษะมาก
เท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถต่อยอดให้องค์ความรู้เกิดการขยายวงกว้าง สอดคล้องกับการขยายความรู้ใน
การจัดการความรู้ (Sanchez, 2001) นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตของคาวมรู้และทักษะไปสู่ระดับ
องค์กร เนื่องจากความรู้และทักษะหากได้รับการจัดการผ่านกระบวนการจัดการความรู้ก็จะยิ่งเพิ่มพูน
ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3) บุคลิกภาพเชิงรุก  
บุคลิกภาพของบุคคลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของสมรรถนะส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน Heromi, Usop, Yasir and Channa (2016) กล่าวว่า
บุคลิกภาพของบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะในการงาน
ท าท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive Personality) กล่าวคือ มีความกระตือรือร้น 
ใฝ่เรียนรู้ มองหาโอกาส มีทัศนคติเชิงบวก เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ
บุคคลท่ีองค์กรต้องการเพราะจะส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการท างานได้ดี  
(Kalargyrou and Woods,  2011)  สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ  P06 กล่าวว่า “....คนท่ี
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะท าให้เรียนรู้งานได้เร็ว ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P02,  2561)  และ “....มีการเรียนรู้ระหว่างการท างานอยู่ในตัวแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ประสานงานท่ีเป็น
คนมีบุคลิกใฝ่รู้ ขวนขวานพัฒนาตัวเองก็จะท าให้เขาเก่งขึ้น ท างานได้ดีขึ้น ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06,  
2561)   ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ การศึกษาของ Ahmad and Daud (2016) พบว่า สมรรถนะ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้ปฏิบัติงานควรมีบุคลิกภาพเชิงรุก
ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Independent) มีความมั่นใจกล้าแสดงออก (Assertive) มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง (Savvy) และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดี (Interpersonal)  ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพใฝ่เรียนรู้ยังสะท้อนถึงความสนใจในอาชีพ 
(Career Anchor) เนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงความต้องการ ความรู้ความสามรถของตนเอง การ
เข้าใจตนเองมีความสอดคล้องกับกิจกรรมหรืองาน ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมาย คุณค่าและแนวโน้มท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการท างาน และง่ายต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในตัวบุคคล (Schein, 
1990) 

ส าหรับบริบทการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเน้นรูปแบบ
การท างานเป็นทีม ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันภายในทีม บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเชิงรุกหาก
ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของทีมจะมีบทบาทช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของทีม เนื่องจากเป็น
บทบาทท่ีมีส่วนช่วยให้เป้าหมายบรรลุความส าเร็จ (ภิญโญ มนูศิลป์,  2558) ยิ่งไปกว่านั้น การให้
ความส าคัญกับบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานและความรับผิดชอบในต าแหน่ง
งานผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ซึ่งเป็นการท างานร่วมกับผู้คน
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หลากหลาย การท างานเป็นทีม การให้บริการและการส่ือสารประสานงาน องค์กรจึงต้องการบุคคลท่ี
ชอบเข้าสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และเปิดกว้างทางความคิด ดังท่ี ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 
กล่าวว่า “....การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ ต้องรู้จักเข้าหาคนให้เป็น ว่าใครควรจะเข้า
หาอย่างไร จะท าให้การคุยงานกันราบรื่นขึ้นเข้าใจกันง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,  2561) จะมีส่วน
ส่งเสริมให้การเรียนรู้ของทีมราบรื่น กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลความรู้ผ่านการท างาน (สุพาณี 
สอนซื่อ,  2543) สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของทีมคือการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในทีมและ
การประสานงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขยายขอบเขตของความรู้และทักษะ กิตติยา อินทกาญจน์, 
2553) บุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงแค่มีส่วนกระตุ้นการเรียนรู้ภายในทีม หากแต่บุคคลใน
องค์กรมีบุคลิกภาพเชิงรุก จะท าให้องค์กรมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้   

4) ความต้องการและแรงจูงใจ  
ความต้องการและแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะท่ีขับเคล่ือนให้

บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยแสดงออกมาเป็นบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลท่ีตอบสนอง
แรงจูงใจ สุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา (2547) การเรียนรู้ท่ีเกิดจากแรงจูงใจย่อมมีประสิทธิภาพ ถ้าหาก
ผู้เรียนมีแรงจูงใจสูงก็จะเรียนรู้ได้มากกว่าและดีกว่าผู้ท่ีขาดแรงจูงใจ ความต้องการของแต่ละบุคคลจึง
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ เพราะการท่ีบุคคลมีความต้องการท าให้เกิดแรงจูงใจหรือเกิดความเร่งเร้า 
กระตือรือร้นท่ีจะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นดียิ่งขึ้น ในการเรียนรู้และ
พัฒนาสมรรถนะของบุคคลก็เช่นกัน หากบุคคลขาดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตน ก็ยากท่ีการพัฒนาจะประสบความส าเร็จ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 
กล่าวว่า “....ในการพัฒนาบุคคล ตัวผู้ประสานงานฯเองก็ต้องให้ความร่วมมือ เขาต้องมีความต้องการ
มีเป้าหมายอยากจะเรียนรู้ด้วยถึงจะพัฒนาได้ส าเร็จ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16,  2561) ดังนั้น ความ
ต้องการและแรงจูงใจส่วนบุคคลในการเรียนรู้และพัฒนามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ระดับบุคคล 

นอกจากผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการและแรงจูงใจส่วนบุคคลในการเรียนรู้
และพัฒนาแล้วนั้น การจะพัฒนาสมรรถนะในการท างานผ่านกระบวนการเรียนรู้ของทีมจึงควรเป็น
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มสมาชิกในทีมท่ีมีความต้องการพัฒนา เพื่อพัฒนาท้ังตัวบุคคลและการ
ท างานของทีม อย่างไรก็ตาม ความต้องการและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาของสมาชิกในทีม
ย่อมแตกต่างกันท้ังระดับความต้องการและแรงจูงใจ และเป้าหมายในการพัฒนา จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีสมาชิกในทีมควรร่วมกับสร้างเป้าหมายท่ีตอบสนองความต้องการของบุคคลและทีม รวมทั้ง
บรรยากาศของทีมท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจหรือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในทีมได้ เช่น 
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลโดยให้การยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของทีม ช่ืนชม รับฟังความ
คิดเห็น ช่วยเหลือกัน การสร้างแรงจูงใจด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและการช้ีจัดถึง
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ประโยชน์ท่ีจะได้จากการเรียนรู้ของทีม เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กร 
ความต้องการและแรงจูงใจประเภทหนึ่งท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนา คือ โอกาส
ความก้าวหน้าในสายงาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 และ C01 กล่าวถึงแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในสาย
งานว่า “....การมีcareer path ท่ีชัดเจนจะท าให้ตอบโจทย์ของคนท างานได้ว่าเค้าจะเดินไปในทิศทาง
ใดเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งท่ีเค้าจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,  2561)  และ “....
การท าให้เค้ารู้career path ของงาน จะท าให้เค้าพัฒนาอย่างมีทิศทางมีความต้ังใจท่ีจะท างานอยู่ใน
อุตสาหกรรมนี้ นั่นแสดงว่าเค้าก็ต้องมีใจให้กับงานแล้ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01,  2561)  นอกจากนี้ 
การท่ีบุคคลจะตัดสินใจหรือต้ังใจท าบางส่ิงบางอย่างจะมีเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความ
ต้องการ (Robbins,  2005) เงื่อนไขดังกล่าวคือแรงจูงใจท่ีจะดึงดูดให้บุคคลตัดสินใจลงมือท า หาก
แรงจูงใจมีความน่าสนใจมากพอท่ีจะตอบสนองความต้องการ (Werner and DeSimone,  2009) 
การให้รางวัลหรือค่าตอบแทนจึงเป็นหนึ่งในแรงจูงใจท่ีจะท าให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุมต้ังใจ
เรียนรู้และพัฒนาการท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P13 และ P05 กล่าวว่า “....การให้
รางวัล เป็นการจูงใจท่ีท าให้คนมีก าลังใจท างาน แม้การท างานอาจเจออุปสรรค์บ้าง มีท้ังรางวัลระดับ
บุคคลและทีม เช่นเมื่อท างานได้บรรลุเป้าหมาย...”  (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13,  2561)  และ “....การจูงใจ
ด้วยอัตราค่าตอบท่ีสูงขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะความสามารถในการท างานตามท่ีบริษัท
ต้องการเพิ่มขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05,  2561)  

5) ช่วงวัยของบุคคล เกี่ยวข้องกับช่วงวัยของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ บ้างเป็นบัณฑิตจบใหม่ บ้างเป็นคนท่ีย้ายมา
จากสายงานหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยกลุ่ม Generation Y เกิดปี พ.ศ. 2521–2538 เป็น
กลุ่มประชากรท่ีให้คุณค่ากับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานค่อนข้างมาก โดยมองว่าการมีชีวิต
ส่วนตัวเป็นส่ิงจ าเป็นมากพอ ๆกับการท างานเพื่อแสวงหารายได้ โดยชีวิตต้องสามารถจัดสรรเวลาของ
ตนเองส าหรับการ ท างาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวได้อย่างสมดุล บางครั้งกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่ท างาน
ในระบบ โดยเฉพาะเป็นลูกจ้างเอกชนท่ีมีช่ัวโมงการท างานมากกว่า และมีความยืดหยุ่นในการจัดสรร
เวลาของตนเองได้น้อยกว่า จึงมักถูกมองว่า เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง มีโลกของตัวเองสูง ไม่ทุ่มเทให้
งาน และท างานท่ีไหน ไม่ได้นาน ขณะท่ีประชากรเจเนอเรช่ันวายกลับมองหาความยืดหยุ่น ไม่ถูก
จ ากัดด้วยเวลาและสถานท่ี สามารถท างานท่ีไหนเมื่อใดก็ได้ และพร้อมทุ่มเทหากงานนั้นมีเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับตนเองและให้ความส าคัญท่ีผลของงานและความท้าทายของงาน และกลุ่ม Generation 
Z เกิด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา เป็นกลุ่มเพิ่งเริ่มเข้าสู่การท างาน คนรุ่นใหม่นี้มักเป็นคนท่ีท า
เพื่อตัวเองก่อนท าในส่ิงท่ีชอบ ชอบอิสระเสรี และมักถูกมองว่ามีแนวโน้มเป็นมนุษย์หลายงานท่ีมี
ความอดทนต่ า ซึ่งเมื่อความพึงพอใจในงานท่ีท ามีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของ  และ
สามารถท าอะไรหลาย  ๆ อย่างได้ในคราวเดียวกัน มีความสุขในงานท่ีท าและความรู้สึกมั่นคงในงาน
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ค่อนข้างน้อย ดังนั้น หากเขาท างานแล้วไม่มีความสุข เขาก็มีแนวโน้ม ท่ีจะลาออกหรือเปล่ียนงานบ่อย 
เพื่อค้นหางานท่ีท าแล้วมีความสุขส าหรับตัวเอง ขณะเดียวกัน เนื่องจากประชากรเจเนอเรช่ันนี้มี
ความสามารถในการเข้า ถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมี 
อยู่รอบตัว ท าให้คนกลุ่มนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างมากมาย จนท าให้บางครั้ง  เกิดความหวาดกลัว
อนาคตและอยากได้งานท่ีมีความมั่นคงกลุ่มคนเจเนอเรช่ันนี้จึงให้คุณค่าความส าคัญกับความรู้สึก
มั่นคงในงานควบคู่กัน (Lyons, Higgins and Duxbury,  2010; รสรินทร์ เกรย์ และคณะ,  2559: 
มนัสวี ศรีนนท์,  2561) จึงเป็นสาเหตุของการท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มักมี
ทัศนคติท่ีไม่ดีต่องาน ดังนั้น การบริหารจัดการขององค์กรท่ีมีพนักงานเป็นกลุ่มประชากรท้ังสองช่วง
วัย ควรพิจารณาเรื่องความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาของพนักงาน โดย ก าหนดเป้าหมายท่ี
ความส าเร็จของงานมากกว่าการยึดถือเรื่องเวลาท างาน  

ลักษณะและพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษา ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04 กล่าวว่า “...คนรุ่นใหม่ท่ีจบ MICE มา จัดงานได้ แต่ความละเอียดรอบคอบ ความ
ความตรงต่อเวลา ความอดทนในการท างานยังมีไม่มากพอ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) เนื่องจาก
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุมค่อนข้างหนักและมีความกดดันสูง 
จึงไม่สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่  ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และP14 กล่าวว่า 
“...งานต าแหน่งนี้ขาดคนท่ีมีความอดทนกับลักษณะงานของ MICE เพราะปัจจุบันคนท่ีท างาน
ต าแหน่งนี้เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยสู้งานหนักหรืองานไม่เป็นแบบท่ีวาดฝันซึ่งจริง ๆแล้วก็คงไม่มีอะไรท่ี
สนุกตลอดหรือเครียดตลอด อยู่ท่ีทัศนคติของแต่ละคน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02,  2561) หรือ “..
ค่าตอบแทนอาจไม่มากถ้าเทียบกับงาน event หรือ meeting incentive หรือเพราะเค้ามองว่ามันไม่
สนุกอย่างท่ีคิด เค้าก็เลยยังไม่รู้เป้าหมายว่าจะพัฒนาไปท าไม จะอยู่ต่อท าไม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14,  
2561)  

ดังนั้น ด้วยลักษณะและพฤติกรรมของผู้ประสานงานการจัดประชุมดังกล่าว 
จึงมีผลต่อการท างาน การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะท้ังในระดับบุคคล กลุ่มและองค์กรซึ่ง 
ผู้บังคับบัญชาและองค์กรต้องพิจารณาในการวางแผนกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัว
บุคคลซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีมีส่วนให้การพัฒนาสมรรถนะบรรลุเป้าหมายท้ังในการเรียนรู้และพัฒนา
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร โดยปัจจัยส่วนบุคคลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ
พัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลเป็นการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนเกี่ยวกับความสามารถ ทัศนคติของ
ตนเองท่ีมีต่องานท่ีท า และการรับรู้และปรับตัวในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลถึงการเรียนรู้
ของทีมและองค์กรซึ่งบุคคลเป็นสมาชิกอยู่ซึ่งมีบทบาทในการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ช่วยให้
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บรรยากาศการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้ของทีมเป็นไปตามเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนา 
และเกิดการขยายองค์ความรู้จากระดับบุคคลคล ไปสู่ระดับกลุ่มและระดับองค์กร  

5.2.4.2 ปัจจัยระดับกลุ่ม 
1) การท างานเป็นทีมมีความส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของ

งาน เนื่องจากลักษณะของการท างานเป็นทีมซึ่งมีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทางอย่างชัดเจนให้สมาชิก
ได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกภายในทีมอย่างชัดโดย
การแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถท่ีแต่ละบุคคลมีความถนัด มีความเช่ียวชาญ เปิดโอกาสให้
สมาชิกในทีมได้คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน ส่งเสริมให้ช่วยเหลือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมพฤติกรรมการเข้าสังคม
อยู่ร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจสมาชิกในทีม การสร้างความไว้วางใจและจริงใจต่อกัน (Morgeson, Reider 
and Campion,  2005) เป็นกระบวนการท างานท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของสมาชิกอยู่เสมอ 
กระบวนการท างานเป็นทีมจึงมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของสมาชิก 

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการท างานเป็นทีมโครงการซึ่งเป็นจุดแข็งท่ี
โดดเด่นของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาสมรรถนะของ ผู้
ประสานงานการจัดประชุม อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทีม โดยทีมมีเป้าหมายการท างานร่วมกันคือ
การให้บริการจัดประชุมท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานประชุมและความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่ง
ในกระบวนการท างานย่อมเกิดปัญหา มีโจทย์ท้าทายให้พบเจออยู่เสมอ จึงเป็นโอกาสในการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านวิธีการของระบบทีม เช่น การระดมสมองเพื่อค้นหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด, การช่วยกันหาทาง
ออกให้กับปัญหาท่ีเกิดขึ้น, การช่วยกันพิจารณา ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น เป็นต้น สอดคล้อง
กับผู้ให้ข้อมูลรหัส P10  ช้ีให้เห็นถึงการท างานเป็นทีม ว่า“…ด้วยลักษณะงานเราแบ่งเป็นทีมดูแล
โครงการ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีมจึงเกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดง
ความคิดเห็น แก้ปัญหา จบงานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการท างาน…” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P10,  2561)  เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทุกต าแหน่งหน้าท่ีเรียนรู้และพัฒนาการท างานของ
ตนเองให้ดีท่ีสุด เพื่อช่วยให้ทีมด าเนินไปสู่เป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 และ 
P04 กล่าวว่า “...การท างานเป็นทีมทุกคคนต้องเข้าใจตรงกันเป้าหมายเพื่อให้งานส าเร็จ ลูกค้าพอใจ 
ท าก าไรได้ แก้ปัญหาได้ เพราะฉนั้นในทุก ๆหน้าท่ีของแต่ละคนเขาก็ต้องช่วยกันท าหน้าท่ีตัวเองเพื่อ
เป้าหมายเดียวกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,  2561)   และ “...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม แชร์ความ
คิดเห็นความรู้ ร่วมกันแก้ไปปัญหาหรือป้องกันปัญหาจะท าให้ทีมได้มุมมองความคิดแตกต่างกัน ซึ่งทุก
คนก็จะต้องเข้าใจงาน ต้องแสดงความเห็นต้องมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วมาแชร์กัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P04,  2561) ซึ่งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณ์ หรือสมรรถนะในการท างานของบุคคล
มีความจ าเป็นอย่างส าหรับการท างานเป็นทีม เพราะความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เหล่านั้นจ าเป็นต้อง
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ใช้ในกระบวนการท างานเป็นทีมซึ่งจะถูกถ่ายโอนสู่สมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประสานงาน การ
แสดงความคิดเห็น การร่วมระดมสมอง เป็นต้น และแบ่งปัน ถ่ายโอนความรู้ร่วมกันยังท าให้เกิดการ
การต่อยอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Seng,  1990)  

นอกจากนี้  ก า ร ศึกษาของ  Eilström and Kock (2008) และ  Ley, 
Lindstaedt, and Albert (2005) กล่าวถึงข้อค้นพบในทิศทางเดียวกันว่า การท างานเป็นทีมมีส่วน
ส าคัญท่ีกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ทีมและองค์กร ช่วยสร้างสภาพแวลล้อมท่ี
สนับสนุนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน (Berg and Chyung, 2008) การท างานเป็นทีมช่วย
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นวิถีการท างานขององค์กร (Rowold and 
Kauffeld,  2008; Billett,  2001, 2004 ) 

2)  ความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร การท างานเป็นทีมเป็นรูปแบบการ
ท างานท่ีโดดเด่นของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัด
ประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลคนหลากหลาย ความสัมพันธ์กั บเพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้างานมีผลท้ังต่อการท างานและการเรียนรู้และพัฒนา ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า “....
การช่วยเหลือกันอยู่กันแบบพี่น้อง ให้ค าปรึกษาได้ท้ังเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวจะท าให้เข้าใจกันมาก

ขึ้นและท างานได้ราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12,  2561) การศึกษาของ Kristof‐Brown et al. 
(2005) กล่าวถึงลักษณะของบุคคลท่ีสามารถเข้ากับกลุ่มได้ (Personal–group fit) เช่น มีเป้าหมาย
ร่วมกัน มีการท ากิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน นอกจากท าให้การท างานราบรื่นแล้วยังช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
ท้ังระดับบุคคลและระดับกลุ่ม สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการท างานและเพื่อนร่วมงาน การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจของทุกคนในองค์กรหรือในทีมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน  

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานมีความเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะในระดับบุคคล Noe and Wilk (1993) ยืนยันว่าการมีความสัมพันธ์ท่ี
ดีภายในทีมมีผลโดยตรงต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆขององค์กร เป็นการร่วมกันสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้และการท างานท่ีดี เช่น การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และพัฒนา, (Bakker and Demerouti,  2008; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, 
and Schaufeli,  2007) ดัง ท่ี ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 กล่าวว่า “. . . .การเริ่มต้นท างานแล้วเจอ
ประสบการณ์ท่ีไม่ดี อาจท าให้ท้อได้และจะหายไปก่อนถ้าเจอประสบการณ์ท่ีไม่ดีท้ังในงานและเพื่อน
ร่วมงาน ดังนั้นการท่ีหัวหน้าหรือทีมน าไปในทางท่ีดี ๆก็จะท าให้เขาเรียนรู้และไปต่อได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P02, 2561) สมาชิกในทีมจะความรู้ สึกมีตัวตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมท าให้เกิดการรับรู้ถึง
ความสัมพันธ์ ท่ี ดีภายในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน  (Rhoades and Eisenberger,  2002) ซึ่ งมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและขวัญก าลังใจในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทการท างานของบริษัทจัดประชุม
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มืออาชีพและผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีความเครียดและกดดันในการท างาน ท าให้ประสบการณ์
ท่ีผู้ปฏิบัติงานพบเจอในการท างานมีผลต่อทัศนคติต่องานและการเรียนรู้ หากพบเจอประสบการณ์ท่ี
ไม่ดีหรือตีความว่าเป็นประสบการณ์ท่ีไม่ดีก็จะมีโอกาสเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่องานหรือเพื่อนร่วมงาน  
นอกจากนี้ช่วยให้สมาชิกมีเป้าหมายและทิศทางในการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน, ช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกแต่ละบุคคลเกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ท าให้ได้องค์ความรู้ในหลายมิติ เป็นต้น (ภิญโญ 
มนูศิลป์,  2558) การปฏิบัติงานของหัวหน้า พี่เล้ียงหรือสมาชิกในทีมจึงเปรียบเหมือนผู้หล่อหลอม
ความคิดของผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีต่อสถานการณ์ (Watkins and Marsick, 1993) เช่น 
การให้ค าปรึกษาเมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความท้อในการท างาน, สร้างการรับรู้ในรูปแบบของการมี
บทบาทส าคัญเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของทีม โดยหัวหน้าและสมาชิกในทีมเปิดโอกาสให้ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมมีส่วนแสดงความคิดเห็น ให้ก าลังใจให้การช่ืนชมและให้เกียรติเมื่อ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ, การยอมรับและให้อภัยเมื่อผู้ปฏิบัติงานท างานผิดพลาด, การช้ีน าจากหัวหน้า พี่
เล้ียง หรือเพื่อนร่วมงานในทางท่ีถูกต้องโดยการสอนงาน การแนะน าท่ีเหมาะสม และการสร้างความ
เป็นกันเองอย่างเหมาะสม เป็นต้น ซึ่งการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับหัวหน้าถึงปัญหาท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ก าลังเผชิญอยู่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานจะรับรู้ถึงความใส่ใจ  (Kessels, 
2016) 

ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ภายในทีมมีส่วนในการส่งเสริมกระบวนการ
และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเพิ่มขึ้นผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกคนโดยสมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีอิทธิพลส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน มีความไว้วางใจกันในการปฏิบัติงาน จริงใจให้ความจริงต่อกัน และถ่ายทอดแลกเปล่ียนความ
ความรู้ความเช่ียวชาญกันอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงรุกผ่านการ
เรียนรู้เป็นทีม (สิริลักษณ์ จิเจริญ,  2545 และ วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ,  2549) เช่น การเรียนรู้จาก
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น การคิดแนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท างาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 
กล่าวว่า “....การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้แบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน แชร์ความคิดเห็น ความรู้
ต่อกัน เรียนรู้จากความผิดพลาด จากส่ิงท่ีเกิดขึ้นร่วมกันจะท าให้เรียนรู้ได้เร็วและมีความสามัคคีกัน
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04,  2561) ท าให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้หรือแนวทางการท างานแบบให้ท่ีดี
ขึ้น (Huber,  1991)   และช่วยให้การท างานเป็นทีมราบรื่นไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เช่น การร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ความเหนียวแน่นสามัคคี (Greenberg and Baron,  2003) ช่วยลดความขัดแย้งท่ี
เกิดขึ้นจากการท างาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 กล่าวว่า “....การสอนแบบพี่สอนน้อง การช่วยเหลือกัน
ภายในทีมมีส่วนท าให้คนในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกัน  เพราะเขาไม่ได้คิดคนเดียว ท าคนเดียว เราปรึกษา 
ให้ค าแนะน ากัน ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ เรียนรู้ด้วยกันเมื่องานส าเร็จเราก็ภูมิใจร่วมกัน ...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P01,  2561)  
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ความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
หรือระหว่างทีม ท าให้เกิดการการเรียนรู้ข้ามสายงานซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ขององค์กรให้กว้าง
ขึ้น (กิตติยา อินทกาญจน์,  2553)  เนื่องจากทีมเรียนรู้ทีมหนึ่งเป็นระบบย่อยในการท าให้เกิดการ
เรียนรู้ในระบบใหญ่ท่ัวท้ังองค์กร ดังนั้น เพื่อสร้างองค์กรเอื้อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น จึงต้องท าให้การ
เรียนรู้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันท่ัวท้ังองค์กร ความส าเร็จของทีมสามารถก าหนดแนวโน้มและสร้าง
มาตรฐานของการเรียนรู้ร่วมกันส าหรับองค์กรท่ีใหญ่ขึน้ (Senge,  1994) 

ความสัมพันธ์ภายในทีมหรือองค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพจึงมีส่วน
ในการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เช่น 
การแสดงความคิดเห็นร่วมกับทีม การร่วมกันแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือกันและกันในการให้
ค าปรึกษา แนะน าจากหัวหน้า หรือพี่สอนน้อง เป็นต้น 

5.2.4.3 ปัจจัยองค์กร  
1)  วัฒนธรรมองค์กร  
วัฒนธรรมองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นของทิศทางในการด าเนินงานขององค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในกลุ่มตัวอย่างมี
วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จากการท างาน เห็นได้จาก
หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลเข้าท างานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยให้ความส าคัญกับบุคคลท่ี
มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานท่ีท้าทายและการเรียนรู้ส่ิงใหม่อยู่เสมอ เน้นการท างานเป็นทีมการมีส่วน
ร่วม มีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง และมีความสัมพันธ์ท่ีดีภายใน
องค์กร สอดคล้องกับวัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วม (Clan Culture) และ วัฒนธรรมแบบการ
เปล่ียนแปลงพัฒนา (Adhocracy Culture) (Cameron, Freeman, and Mishra,  1991) เพื่อ
เป้าหมายในการให้บริการจัดประชุมมืออาชีพท่ีมีคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจึงเป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทาง รูปแบบการท างาน การเรียนรู้และพัฒนาของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ  

องค์กรท่ีมีวัฒนธรรมให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จะส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร (Yu and Chen,  2015) จึงเห็นได้ว่า วัฒนธรรม
องค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นตัวหล่อหลอมส าคัญในการกระตุ้นการพัฒนาผู้ประสานงาน
การจัดประชุมในระดับบุคคล ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติ เช่น การสอนงาน ผู้ให้
ข้อมูลรหัส C02 กล่าวว่า “....การสอนงานแบบมีพี่เล้ียงคอยดูแลเป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้ประสานงาน
เรียนรู้งานได้ดีท่ีสุด เพราะเขา ได้สังเกตการท างาน ได้ช่วยงานพี่เล้ียง ได้เรียนรู้งานอย่างใกล้ชิด...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02,  2561) นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กรยังเป็นตัวก าหนดคุณค่าและเป้าหมายของ
องค์กร บริบทการท างานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงเป็นการสร้างคุณค่าของการให้บริการ และเป็นวัฒนธรรม
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องค์กรท่ีบุคลากรควรยึดมั่น ซึ่งถูกน ามาใช้ในการท างาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 กล่าวว่า...”... เราให้
ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง หมายความว่าคนท่ีเป็นผู้ประสานงานต้องมีจิตใจรักบริการ และ
มีความเป็นมืออาชีพในขณะเดียวกัน สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ เพราะไม่มีลูกค้ามืออาชีพ มีแต่
คนท างานมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01,  2561) สอดคล้องกับ Bladen, Kennell, Abson and 
Wilde (2012) กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของลูกค้าและการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นตัวผลักดันให้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้องเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนเรียนรู้และท างานแบบทีมจึงควรสร้างคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร
จากปัจจัยดังกล่าวและน าเสนอออกมาเป็นคุณค่าในสินค้าและบริการขององค์กรได้ ดังท่ี Schein 
(2010) กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การสังเกตลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้อง
กับข้อมูลการสัมภาษณ์รหัส P04 กล่าวว่า “....การท างานภายในทีมผู้ประสานงานการจัดประชุมต้อง
อัพเดทความเคล่ือนไหวท้ังของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่าง ๆ มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561) นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของทีม เช่น การส่งเสริมนวัตกรรมและยอมรับความเส่ียง การสร้างวัฒนธรรมท่ีกระตุ้นสมาชิก 
กล้าเส่ียงในการด าเนินการด้วยการมุ่งแสวงหาโอกาสทดลองกระท าและยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ 
(Yeatts and Hyten,  1998)  โดยรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ระดับองค์กร ซึ่งเป็นการมีสัมพันธภาพในลักษณะต่างพึ่งพาอาศัยกัน สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
ท้ังองค์กร มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความไว้เนื้อเช่ือใจกัน (Holton and Kaiser,  2000; Stephen P 
Robbins and Coulter,  2003) รวมท้ัง มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการทดลอง ท าส่ิงใหม่ ๆ เปิดโอกาส
ให้คนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองแก่ ทุกคน ในองค์กร 
(Marquardt and Reynolds,  1994; Werner and DeSimone,  2011)   

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรซี่งเป็นเหมือนตัวตนและคุณค่าของ
องค์กรท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ โดยเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางเป้าหมายของการท างาน 
รูปแบบการท างาน ลักษณะของบุคคลในองค์กร ซึ่งในบริบทนี้วัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งให้คุณค่า
ความส าคัญต่อความต้องการของลูกค้าจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงาน
การจัดประชุมให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านรูป 
แบบการท างานและเรียนรู้เป็นทีม 

2)  เป้าหมายขององค์กร 
จากการสัมภาษณ์พบว่า บริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีเป้าหมายเพื่อเติบโต

เป็นท่ียอมรับในการจัดประชุมท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “....
เป้าหมายขององค์กรคือการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการครบวงจรส าหรับการจัดงาน การส่งมอบ
บริการท่ีมีคุณภาพให้ลูกค้าเพื่อความส าเร็จของลูกค้า การท างานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูล
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รหัส P03,  2561)  ซึ่งองค์กรมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ ตาม
ทิศทางของเป้าหมายองค์กร ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า “....การเรียนรู้พัฒนาของเราสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์องค์กรท่ีมุ่งเป็นผู้น าในการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์จึงพัฒนาทีมงานท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์และมุ่งให้บริการท่ีเป็นเลิศ พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กรใฝ่รู้ แบ่งปัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กร มีทัศนคติท่ีดี ต้ังใจ มุ่งมั่น 
ท างานให้ส าเร็จ เอาใจใส่ดูแลลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16,  2561) จึงเห็นได้ว่า 
เป้าหมายขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรมีความเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเพื่อสร้างบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะในการท างานเป็นเลิศมุ่งสู่การเติบโตขององค์กร สอดคล้องกับหลักการกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีให้ความส าคัญกับความเป็นไปในทิศทางเดียวกันของวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย
องค์กรและกลยุทธ์การพัฒนา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญกับแนวทางหรือรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากร และด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง    

การพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลเป้าหมายองค์กรจึงมีความส าคัญต่อการ
สร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคคลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรจึงเป็นทิศทางในการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
(Locke and Latham,  2002 ; Miron-Spektor and Beenen ,  2015 และ London and Smither, 
1999) องค์กรจะต้องตระหนักถึงความชัดเจนของนโยบายและกระบวนการท่ีน าไปสู่เป้าหมาย เพื่อ
เป็นทิศทางให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างถูกต้อง ความส าเร็จส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานมาจากการ
ได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้จากองค์กรโดยการมีเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P03 กล่าวว่า  “....การต้ังเป้าหมายร่วมกันท้ังระดับองค์กร ทีม และส่วนตัวท าให้พนักงานมีจุดโฟกัส
ในการท างาน การจูงใจด้วยการสร้างเป้าหมายให้ท าได้ตามเป้า ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนหรือรางวัล
ตามเป้า โดยเป็นท้ังเป้าหมายของตนเองและของทีม คือเน้นให้ช่วยเหลือกันแบบทีม เน้นพัฒนา
ตนเองและทีมไปพร้อม ๆกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,  2561)  เช่นเดียวกันกับการจัดต้ังทีมนอกจาก
เพื่อประโยชน์ตามรูปแบบของงานแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของงานซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจ
ขององค์กร (ภิญโญ มนูศิลป์,  2558) ความส าเร็จของทีมจึงเป็นส่วนย่อยส าคัญท่ีจะช่วยยกระดับ
ความส าเร็จขององค์กร ทีมท่ีด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลจึงมีคุณค่าต่อองค์กร สู่การบรรลุ
เป้าหมายท่ีได้ร่วมกันก าหนดไว้ถือเป็นการเสริมสร้างและยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ (Levi,  2007) โมเดลการศึกษาโดย Chadwick and Raver (2015) เกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและอิทธิพลของการต้ังเป้าหมายท่ีมีต่อการเรียนรู้ อธิบายว่า การต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ใน
ระดับบุคคลมีผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับกลุ่ม โดยบุคคลควรได้รับการสนับสนุนและช้ีแนะจาก
ผู้บังคับบัญชาและความเห็นพ้องกันของกลุ่มเพื่อให้เป้าหมายการเรียนรู้ระดับบุคคลสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ระดับกลุ่ม และเป้าหมายการเรียนรู้ระดับกลุ่มน าไปสู่การต้ังเป้าหมายการเรียนรู้
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ระดับองค์กร โดยมีผู้บังคับบัญชาและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการต้ังเป้าหมายในการเรียนรู้ จึงกล่าว
ได้ว่าการต้ังเป้าการเรียนรู้เป็นลักษณะท่ีพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในองค์กร ในขณะเดียวกันเป้าหมาย
ขององค์กรสามารถเป็นตัวก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลได้ การต้ังเป้าหมาย
และให้ข้อมูลป้อนกลับช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งผู้น า หัวหน้า หรือพี่เล้ียงมีบทบาทสามารถ
ช่วยในส่วนนี้ (Bezuijen, Van Dam, Van Den Berg and Thierry,  2010) ผลจากการสัมภาษณ์
แสดงให้เห็นว่า การวางแผนก าหนดเป้าหมายในการท างานแต่ละปี โดยน าเป้าหมายความส าเร็จของ
องค์กรหรือทีมแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และประชุมกันเพื่อร่วมวางแผนเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้
และพัฒนาท้ังตัวบุคคลและทีมให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการ ท าให้ทุกคนภายในทีมรับรู้
เป้าหมายในทุกระดับและให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนา 
บุคคลจะละท้ิงเป้าหมายได้ยากหากมีสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นอยู่ เสมอ (Chadwick and Raver,  
2015; Billett,  2001)  อีกท้ังผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “....เมื่อบุคคลรับรู้และเข้าใจเป้าหมาย
ขององค์กรจะท าให้เขาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,  2561ซึ่งเป็นกลไก
ในการปรับตัวของบุคคล (London and Smither,  1999) เป้าหมายระดับบุคคล เช่น การได้รับ
เล่ือนขั้นตามโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น  สามารถท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 

ดังนั้น เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรซึ่งมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กรจึงเป็นทิศทางในการพัฒนาบุคลากรหรือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะของ ผู้
ประสานงานการจัดประชุม เพื่อให้มสีมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในการท างานและผลการปฏิบัติงานท่ีดีท้ัง
ในระดับบุคคล ทีม และองค์กร 

3) ขนาดและโครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าหน้าท่ีในทุกภาคส่วนของ

องค์กรอย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการน าสมรรถนะมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง Nordhaug (1993) 
กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้น า
ความรู้ทักษะท่ีเรียนรู้มาใช้จริงในการท างาน ซึ่งในขณะเดียวกันเงื่อนไขในระบบการท างานและ
องค์กรควรเอื้อต่อการเรียนรู้และใช้งานสมรรถนะ (Marquardt,  1994) จากการศึกษาข้อมูล
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่ลักษณะโครงสร้างองค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 
เป็นโครงสร้างแบบง่าย เป็นองค์กรขนาดเล็ก หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการแบ่งฝ่ายและกระจาย
อ านาจอย่างชัดเจน ซึ่งเห็นได้ว่าองค์กรขนาดเล็กมีขนาดการควบคุมแบบแคบ มีความชัดเจนในงาน
ค่อนข้างต่ า มีการรวมอ านาจสูง จ านวนพนักงานน้อย จึงส่งผลต่อการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ท่ี
ค่อนข้างน้อย ในขณะท่ีองค์กรขนาดใหญ่ มีขนาดการควบคุมแบบกว้าง มีการสนับสนุนการอบรม
อย่างสม่ าเสมอ มอบหมายงานอย่างชัดเจน มีการกระจายอ านาจ จึงน าไปสู่การขาดโอกาสในการ
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เรียนรู้และพัฒนา สอคล้องกับการศึกษาของ Kelliher and Bernadette Henderson (2006) กล่าว
ว่า องค์กรขนาดเล็กท่ีมีโครงสร้างแบบง่ายและขนาดจ ากัดซึ่ งไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้แบบเป็น
ทางการ และการเรียนรู้ยังถูกขัดขวางโดยสภาพแวดล้อมจากภายนอกท่ีส่งผลถึงกระบวนการภายใน 
เช่น ความต้องการของลูกค้าท่ีท าให้ต้องท างานหนักขึ้นในขณะท่ีจ านวนพนักงานเท่าเดิม เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แม้วัฒนธรรมขององค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้ความส าคัญกับ
การเรียนรู้ แต่ด้วยข้อจ ากัดของงานจึงท าให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาลดน้อยลง ในขณะเดียวกัน 
แม้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีเงื่อนไขด้านขนาดองค์กรและขนาดการควบคุม ในมิติของโครงสร้าง
องค์กรการท างานและการส่ือสารภายในองค์กรมีความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าและ
ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา มีการเปิดโอกาสให้ทุกต าแหน่งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 กล่าวว่า “....การช่วยเหลือกัน อยู่แบบพี่น้อง ให้ค าปรึกษาได้ท้ัง
เรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังกัน ก็ท าให้เข้าใจกันมากขึ้น ท างานได้
ราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561) ซึ่งเป็นโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา 
(Maquardt  and  Reynolds,  1994)  สอดคล้องกับ Wyer, Mason, and Theodorakopoulos 
(2000) กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการถ่ายโอนหรือมีการใช้งานใช้
ประโยชน์จากความรู้ท่ีได้มา 

การเรียนรู้จึงควรเริ่มปรับจากการเรียนรู้รายบุคคลท่ีเหมาะสมกับสภาพการ
ท างานขององค์กร  (Kelliher and Bernadette Henderson,  2006) การเรียนรู้รายบุคคลมี
ความส าคัญส าหรับองค์กรขนาดเล็ก (Ruiz-Mercader, MeroñO-Cerdan, and Sabater-SáNchez, 
2006) โครงองค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพจึงเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะใน
ระดับบุคคล ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคน โดยการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของทักษะขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างทักษะใหม่ ( Johnson and 
Johnson,  2006) เช่น การเรียนรู้จากการับผิดชอบงานท่ีท้าทายมากขึ้น  ผ่านโครงสร้างท่ีมีการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ  สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 กล่าวว่า “....ควรให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่พนักงาน ให้ลองท าในส่ิงท่ีแตกต่าง ๆ ส่ิงท่ีท้าทายความสามารถความรับผิดชอบ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01,  2561) นอกจากนี้โครงสร้าง
องค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพดังกล่าวแสดงถึงการให้ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะของงานและเป็นประโยชน์
สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูล ระบบการคิด และการเปิดรับข้อมูล ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้
ขององค์กร ส่ิงเหล่านี้ยังช่วยสมาชิกในการตรวจสอบทุกส่วนรอบด้านขององค์กร สภาพแวดล้อมและ
ลดอุปสรรคในการแบ่งปันความรู้ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ จึงต้องยอมสละเวลาเพื่อการ
เรียนรู้บ้างก่อนท่ีจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Kraut, Steinfield, Chan, Butler, and Hoag,  1999) 
โดยเน้นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Informal Learning) ลดกระบวนการหรือระบบการท างานท่ี
ขัดขวางการเรียนรู้  สร้างโอกาสจากโครงสร้างองค์กรท่ีไม่ซับซ้อน เน้นการส่ือสาร 2 ทางเพื่อลด
ช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  กระตุ้นการส่ือสารภายในองค์กรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น 
เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) ขอบเขตลักษณะงาน (Job Characteristic)  
รูปแบบการท างาน ขอบข่ายความรับผิดชอบงาน ในต าแหน่งผู้ประสานงาน

การจัดประชุม และความต้องการผลของงาน (Job demand) เป็นส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องท าได้ 
ซึ่งองค์กรต้องการจากการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม Boyatzis (1982) กล่าวว่า 
หากความต้องการผลของงานและลักษณะงานมีความสอดคล้องกับสมรรถนะส่วนบุคคลจะยิ่งท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการท างานและสามารถท างานได้ดี สอดคล้องกับ Kristof-Brown, 
Zimmerman and Johnson (2005) อธิบายถึงทฤษฎี สภาพแวดล้อม ท่ี เหมาะสม  (Person-
Environment Fit) ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและงาน (Person-Job Fit) บุคคลจะท างานได้
ดีและมีความพึงพอใจในงานหากลักษณะงานนั้นส่งเสริมบุคลิกหรือสมรรถนะของบุคคล เช่น 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับการท างาน หรือมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงาน 
ส าหรับในต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งมีบุคลิกภาพท่ีองค์กรคาดหวังตามท่ี (Costa and 
McCrae (1992) และ MBTI (1998) กล่าวคือ เป็นคนชอบเข้าสังคม, ทัศนคติเชิงบวก, เปิดกว้างทาง
ความคิดเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ กล้าเผชิญและแก้ไขปัญหา มีความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป็น
ต้น สอดคล้องกับลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุมซึ่งท างานเป็นทีม มีการติดต่อ
ประสานงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆซึ่งต้องพบปะผู้คนหลากหลาย ต้องวางแผนและตัดสินใจ ท างาน
ภายใต้เวลาท่ีก าหนด มีความกดดันสูง (Geoff Beers,  2016) และเป็นไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎี
อง ค์กร  โดยอ้ างอิ งทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Robbins and Coulter,  2003)  ไ ด้ ให้
ความส าคัญกับการออกแบบงาน ท่ีเหมาะสม ด้วยเห็นว่าคุณลักษณะของงานจะสามารถสร้างเงื่อนไข
ให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจต่องานและเกิดผลการปฏิบัติงานสูง 

ขอบข่ายลักษณะงานจึงมีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของบุคคล 
โดยในระดับบุคคลขอบข่ายและความต้องการผลของงานมีผลโดยตรงเป็นตัวผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถท างานได้ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น สัมภาษณ์คนท่ี P03 และ P04  กล่าวว่า  “....การวัดพัฒนาการ ดูจาก
ความเสียหายหรือข้อผิดพลาดท่ีเมื่ออยู่นานขึ้นต้องพลาดน้อยลงหรือระดับของส่ิงท่ีพลาดต้องมี
ผลกระทบน้อยที่สุดและวิธีการแก้ไขปัญหา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,  2561) “....เนื้องานท่ีท าเป็นตัว
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วัดได้ว่าผู้ประสานงานเขามีการเรียนรู้ มีพัฒนาการอะไรบ้าง และอะไรท่ีต้องเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเช่น 
เช็คจากกรอบเวลา ผลส าเร็จของงาน จ านวนข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นต้องน้อยกว่าครั้งท่ีผ่าน ๆมา ๆ ต้อง
ไม่ผิดซ้ า ๆท่ีเดิม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)  

ในขณะเดียวกัน การท างานร่วมกันเป็นทีมได้ถูกขอบข่ายของงานก าหนด
และกระตุ้นการเรียนรู้ของทีม Marquardt (1999; 2004 อ้างใน Tae Bok Lee,  2005) กล่าวว่า 
งานและปัญหาเป็นตัวผลักดันให้กลุ่มหรือทีมเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพราะสมาชิกทุกคน
ได้เรียนรู้และแก้ไขร่วมกัน ดังนั้น การเรียนรู้จากปัญหา ประสบการณ์ท่ีพบเจอในการท างานร่วมกัน
กับทีม เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ P10 กล่าวในทิศทาง
เดียวกันว่า  “....การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้จากความผิดพลาด จากส่ิงท่ีเกิดขึ้นร่วมกันจะท าให้
เรียนรู้ได้เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04,  2561)  “...…ด้วยลักษณะงานเราเป็นแบ่งเป็นทีมดูแลโครงการ 
เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีมจึงเกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดงความคิดเห็น 
แก้ปัญหา จบงานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการท างาน…...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)   

5) การสนับสนุนการเรียนรู้จากองค์กรในการเรียนรู้และพัฒนา 
การสนับสนุนจากองค์กรในการเรียนรู้และพัฒนา วัฒนธรรมองค์กรและ

เป้าหมายขององค์กรดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นของการสนับสนุนการเรียนรู้ การท างานท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้และพัฒนา การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งอภิปรายได้เป็น 2 ประเด็น 

ประเด็นท่ีหนึ่ง การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาในด้านการปฏิบัติงาน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า บริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้การสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นท่ีการอบรมและเรียนรู้จากการท างาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบท้ังการ
รียนรู้ผ่านการอบรม การใช้ส่ือออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเรียนรู้ร่วมกันแบบทีม และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง (Hart,  2018) เนื่องจากลักษณะงานท่ีกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
การเรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากการท างาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพและผู้ประสานงานการจัดประชุม ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 และC02 กล่าว
ว่า “...On the job training เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะงานมีความหลากหลายตามแต่ละโครงการ 
ผู้ประสานงานจะได้เรียนรู้งานไปตามสถานการณ์ท่ีพบเจอ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 , 2561)  และ “....
การสอนงานแบบมีพี่เล้ียงคอยดูแลเป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้ประสานงานเรียนรู้งานได้ดีท่ีสุด เพราะเขา ได้
สังเกตการท างาน ได้ช่วยงานพี่เล้ียง ได้เรียนรู้งานอย่างใกล้ชิด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561) ซึ่งเป็น
การเรียนรู้และพัฒนาแบบไม่เป็นทางการ มีงานวิจัยหลากหลายท่ีแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบไม่เป็น
ทางการมีแนวโน้มสูงท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น (Ali, Asghar, Spante , Kim and Kim, 
2016; Garavan and McGuire,  2001; Matsuo and Nakahara,  2013; Paloniemi,  2006; Berg 
and Chyung,  2008; Eilström,  2008; Froehlich et al.,  2014; Panagiotakopoulos,  2011; 
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Billett,  2001, 2004; Leoni  and Gaj,  2009) ผ่านการให้การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาท้ัง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร 

การสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบุคคล โดยการสนับสนุนในส่ิงท่ีบุคคลสนใจ
ท้ังท่ีเกี่ยวกับงานโดยตรงและโดยอ้อม  เช่น การสอนงานแบบระบบพี่เล้ียง โดยหัวหน้างานหรือรุ่นพี่
ในต าแหน่งงานเข้ามามีบทบาทในการสอนงานและให้ค าปรึกษา ซึ่ งเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลและถ่ายทอดความรู้โดยการแลกเปล่ียนโดยตรง (Hart, 2018; Nonaka and 
Takeuchi,  1995) หรือการสนับสนุนการเรียนรู้ตามท่ีบุคคลสนใจ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า “....
น้อง ๆหลายคนในออฟฟิศ เขาก็อยากเรียนรู้ทักษะด้านการท าดิจิตอลมาร์เก็ตต้ิงเพิ่มเติม เขาก็มาขอ
เราไปเรียน ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นส่ิงท่ีเขาสนใจและเป็นประโยชน์กับงานด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 
2561) นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลโดยการมอบหมายงานท่ีท้าทาย เพื่อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดขึ้น เป็นโอกาสท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจใน
การท างาน ทัศนคติท่ีมีต่องาน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเมื่องานบรรลุผลส า เร็จ ดังท่ีผู้ให้
ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “...การเปิดโอกาสให้ท างานท่ีท้าทาย มีความรับผิดชอบมากขึ้นจะท าให้เขา
เรียนรู้จากการท างานและภูมิใจท่ีท าส่ิงยาก ๆ ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,  2561)  

การสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกันในทีม โดยการแบ่งปันความรู้จาก
ประสบการณ์ การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “....การเรียนรู้
ร่วมกันในทีม เรียนรู้จากความผิดพลาด จากส่ิงท่ีเกิดขึ้น เช่นระหว่างท่ีเตรียมการจัดงานเมื่อเจอ
ปัญหาก็ต้องช่วยกันคิดแก้ไขหาทางออก และหลังจบงานเราก็ต้องถอดบทเรียนร่วมกันว่าได้เรียนรู้
อะไรบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)   การมีส่วนร่วมกับสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลาย
เช่น การพบปะเครือข่าย ลูกค้า การเข้าร่วมงานประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป  เป็นต้น และ
ด้านประสบการณ์ตรงจากการท างานจริง การฝึกฝนทักษะระหว่างการท างาน การได้รับมอบหมาย
งานท่ีท้าทาย, การเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกองค์กรท่ีเกี่ยว เช่น บริษัทของลูกค้า สมาคม
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าเกิดความรู้ความเข้าใจ เช่น ข้อมูล
ลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมของลูกค้า หรือความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัด
งาน เพื่อให้ความรู้เป็นปัจจุบันทันสถานการณ์อยู่เสมอรวมไปถึงการวางแผนในอนาคต การเรียนรู้จึง
ควรเรียนรู้รอบด้านควรมีการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลความรู้ท่ีแต่ละคนมีและเก็บ
รวบรวมให้เข้าถึงและใช้งานได้สะดวก  

นอกจากนี้ในการเรียนรู้ทุกระดับควรผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อประเมินผลพัฒนาการของบุคคลหรือกลุ่ม Taras (2008) กล่าวว่า การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นแรงจูงใจท่ีจะส่งผล
ให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย (Shute,  2008) ซึ่งบุคคลท่ีต้องการประสบความส าเร็จหรือพัฒนา เขา
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ต้องการข้อมูลประเมินย้อนกลับในมิติท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย (McClelland, 1961) การศึกษาของ 
Bandura, 1986 (อ้างใน Richard et al., 1991)  กล่าวสนับสนุนว่า บุคคลสามารถรับรู้ความสามารถ
ของตนได้จากประสบการณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลให้บุคคลสามารถประเมิน
ความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถสูงและหากประสบความส าเร็จหรือมีประสบการณ์ท่ีพึง
พอใจในการบรรลุเป้าหมาย (Mastery Experience) ยิ่งบ่อยครั้งยิ่งท าให้การรับรู้ความสามารถใน
เรื่องดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อความคิด แรงจูงใจ การกระท า สามารถสะท้อนถึงผลการ
ปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเอง  บุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีความ
พยายามทุ่มเทในการเรียนรู้และการท างานสูงและมีความอดทน เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ท่ี
ยากล าบาก สอดคล้องกับการศึกษาของ Schyns and Von Collini (2002) กล่าวถึงความเช่ือของ
บุคคลในความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามภาระหน้าท่ีในงานนั้น การสร้างการรับรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพเชิงรุกให้ความสนใจท้ังในการท างานและการเรียนรู้ หัวหน้า
หรือพี่เล้ียงควรช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงขีดความสามารถในการท าภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานให้บรรลุได้ส าเร็จ (Rigotti, Schyns and Mohr,  2008) โดยการเสริมแรงเมื่อท างานบรรลุ
เป้าหมายหรือประสบความส าเร็จเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการท างานและการพัฒนาตนเอง 
ส่งเสริมต่อยอดเพื่อให้มีสมรรถนะหรือความเช่ียวชาญมากขึ้น ท้ังนี้กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรและ
หัวหน้างานควรให้ความส าคัญต่อการวางแผนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมรับรู้และเข้าใจ ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมเพื่อ
เป็นเส้นทางความก้าวหน้าในการท างาน (Geoff Beers,  2017)  

การสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการท างานและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นการลดอุปสรรคท่ีขัดขวางการเรียนรู้หรือลดข้อจ ากัดท่ีท าให้การท างานมีประสิทธิภาพลดลง 
โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 กล่าวว่า “....การสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น การเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ มันท าให้เค้าไม่เสียเวลาในการมาค้นหา หรืออะไรท่ีสามารถช่วยให้พนักงานท างานได้เร็ว
ขึ้น ง่านขึ้นก็สนับสนุน ข้อมูลความรู้ต่าง ๆท่ีสืบค้นกันมาก็ควรจัดเก็บให้เอามาใช้งานได้ง่าย...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P05,  2561)  

ประเด็นท่ีสอง การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสนับสนุนรางวัลและค่าตอบแทน การศึกษาของ Pham and 
Swierczek (2006) พบว่า ส่ิงจูงใจและการมีปฏิสัมพันธ์กัน มีความสัมพันธ์โดยตรงการการเรียนรู้
ขององค์กรท่ีน าไปสู่การมีผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการท างาน เป็นการกระตุ้นให้บุคคลเกิด
แรงจูงใจในการท างานและมีเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
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P13 กล่าวว่า “....การให้รางวัล เป็นการจูงใจท่ีท าให้คนมีก าลังใจท างาน แม้การท างานอาจเจอ
อุปสรรคบ้าง มีท้ังรางวัลระดับบุคคลและทีม เช่นเมื่อท างานได้บรรลุเป้าหมาย...”  (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P13, 2561) นอกจากนี้ Rhoades and Eisenberger (2002) กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนหรือ
มอบรางวัลด้วยความยุติธรรมยิ่งท าให้พนักงานรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์กรอย่างดี ค่าตอบแทน
และรางวัลจูงใจ การให้ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น หรือรางวัลก็เป็นอีกกลยุทธ์ท่ีจะเป็นแรงจูงใจในการ
ท างานและพัฒนาตนเองของพนักงาน (McCabe,  2001)  นอกจากนี้การศึกษาของ พบว่า McCabe 
(2007) ผู้ปฏิบัติงานต้องการการตอบแทนไม่ใช่เพียงแค่ในรูปแบบของเงิน ความยืดหยุ่นในการ
ท างาน ภาระงานหนัก ความกดดันของเวลาในการท างานและความไม่สมดุลของวิถีชีวิตกับการ
ท างานเป็นสาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าจากการท างานส่งผลต่อการขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี 
(Adil and Baig,  2018) สอดคล้องกับ Weber and Ladkin (2011) กล่าวถึงลักษณะการท างาน
ของผู้ประสานงานการจัดประชุม อีกท้ังจากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ พบว่า ภาระงานและ
ความเครียดจากการท างานเป็นสาเหตุของการขาดสมดุลชีวิตการท างานน าไปสู่การลาออกจากงาน
และเป็นข้อจ ากัดในการเรียนรู้และพัฒนา การศึกษาของ Cegarra, Sánchez and Gabriel (2012) 
กล่าวถึง การใส่ใจสมดุลชีวิตและการท างาน (Work-Life balance) จะช่วยเติมเต็มให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและมีแนวโน้มพนักงานจะพึงพอใจต่องานและองค์กรมากขึ้น สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
รหัส P05 กล่าวว่า “....ควรสนับสนุนในกิจกรรมท้ังพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและเกี่ยวกับ 
lifestyle ให้พนักงานได้พักผ่อน หรือเติมพลังให้ชีวิต มันต้องยืดหยุ่นและมีเวลาผ่อนคลายบ้าง...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05,  2561) การส ารวจความต้องการของพนักงานในธุรกิจบริการของประเทศไทย
ปี พ.ศ.2561 โดยบริษัท ท๊ิงค์เน็ต จ ากัด หรือเว็บไซต์จ๊อบไทย พบว่า สวัสดิการท่ีพนักงานต้องการ
มากท่ีสุดคือวันหยุดวันลาตามกฎหมายก าหนด (JobThai,  2018) เช่นเดียวกับข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า
ผู้ประสานงานการจัดประชุมโดยเฉพาะคนกลุ่ม Y Generation ให้ความส าคัญกับสมดุลชีวิตและการ
ท างานและต้องการความยืดหยุ่นในการท างาน ให้ความส าคัญกับการท างานเพื่อมีชีวิตอยู่ (Work to 
live) มากกว่าอยู่ เพื่ อท างาน (Live to work) (Asthana,  2008 อ้างใน Weber and Ladkin,  
2011) เช่น เวลาเข้าออกงาน สามารถท างานนอกสถานท่ีได้ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นความต้องการพื้นฐานของบุคคลและส่งผลต่อความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดีใน
การท างาน (Bakker and Demerouti,  2008; ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์,  2561)  มีผลต่อความเต็มใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยด้านการจัดการจัดประชุม 
(Conferences and Conventions) ในยุคใหม่พบว่าคน Generation Y มีไลฟ์สไตล์การท างานท่ี
ค่อนข้างยืดหยุ่น (Mair,  2013) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลสัมภาษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงทัศนคติ
ในการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุมให้ความส าคัญการความยืดหยุ่นในการท างาน 
นอกจากนี้ยังค านึงถึงความผ่อนคลายจากความเครียดในการท างาน จากการศึกษาของ  McCabe 
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(2012) พบว่า พนักงานพึงพอใจกับกิจกรรมท่ีบริษัทจัดให้เพื่อความผ่อนคลายหรือการให้รางวัลเป็น
ขวัญก าลังใจ เช่น การฉลองเมื่อท างานส าเร็จ และ McCabe (2012) ยังเสนอแนะว่าคนในช่วง Y 
Generation ต้องการส่ิงกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกอิสระในการท างาน ในบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพและบริษัทในอุตสาหกรรมไมซ์ต่าง ๆ จึงมีความพยายามสร้างบรรยากาศในการ
ท างานให้มีพื้นท่ีผ่อนคลายและออกแบบสถานท่ีท างานให้เปิดโล่งมากขึ้น เพิ่มความรู้สึกในการ
ท างานให้มีความยืดหยุ่นและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น อีกท้ังปัจจุบันกลยุทธ์ของ Suntec 
Singapore ศูนย์ประชุมของสิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญกับความสมดุลในการท างานและวิถีชีวิต (UFI, 
2018)  

การสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพผ่านการสร้างการรับรู้ถึงโอกาส
ความก้าวหน้าในการท างาน มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานและการเรียนรู้พัฒนาตนเอง Weber and 
Ladkin (2011) กล่าวถึงความส าคัญของการวางแผนเส้นทางอาชีพในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ว่า 
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพท่ีเหมาะสมกับความสนใจของพนักงานมีผลท าให้การตัดสินใจลาออก
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการลดลง เช่นเดียวกับ Kit Ieng Sandy Sou 
and Glenn McCartney (2015) เสนอแนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานในอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการของมาเก๊า โดยองค์กรควรเน้นสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้
การสนับสนุนในการเรียนรู้และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพท่ีชัดเจน และกลยุทธ์ของศูนย์ประชุม
ของประเทศสิงคโปร์ (Suntec Singapor) ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของพนักงานสู่
การเติบโตอยู่เสมอและสนับสนุนการรักษาคนเก่ง (UFI,  2018) สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
พบว่าบริษัทจัดประชุมมืออาชีพเข้าใจความส าคัญของการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และเช่ือว่า
การรับรู้และเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ ผู้ประสานงานการจัดประชุมมีอิทธิพลต่อ
เป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม แต่บริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วน
ใหญ่ยังไม่มีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพท่ีชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษา
ของ McCabe (2012) พบว่าบริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก ไม่ได้มีแผนการ
พัฒนาท่ีเป็นทางการแต่ก็ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนาอีกท้ังยังเต็มใจท่ีจะให้การ
สนับสนุน นอกจากนี้ Mingsheng Wang and Qiuju Luo (2018) กล่าวว่า ส าหรับคนท่ีเพิ่งเข้ามา
ท างานในอุตสาหกรรมไมซ์และคนท่ีมีประสบการณ์โอนย้ายมาจากแผนกหรืออุตสาหกรรมอื่น  ส่ิงท่ี
ต้องให้ความส าคัญคือการวางแผนเส้นทางอาชีพให้เหมาะสมกับบุคคลและสร้าง การรับรู้ถึง
ความก้าวหน้าของอาชีพให้ชัดเจน 
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6) ปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยภายนอกองค์กรมักถูกกล่าวถึงในมิติท่ีมีอิทธิพลในการสร้างขีด

ความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถขององค์กรท่ีส าคัญคือ
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การเรียนรู้ขององค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท้ังความสามารถในการแข่งขัน
ระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ระหว่างตัวบุคคล กลุ่ม และในองค์กรท้ังหมด การ
เติบโตของตลาด รวมถึงความต้องการของลูกค้า มีอิทธิพลในการกระตุ้นให้องค์กรส่งเสริมให้พนักงาน
มีการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (จินตนา บุญบงการ,  
2556; สุธินี ฤกษ์ข า,  2557และ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล,  2558) โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูล
สัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยภายนอกท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประสานงาน ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์และคู่ค้า และข้อมูลคู่แข่ง
ขององค์กรและความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม 

ความต้องการของลูกค้าเป็นประเด็นส าคัญท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องให้ความ
ใส่ใจ ส าหรับผู้ประสานงานการจัดประชุม การรับรู้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆของลูกค้า เช่น ธุรกิจของลูกค้า 
กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลูกค้า รูปแบบการจัดงานท่ีผ่านมา และ อุตสาหกรรมต่าง ๆท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า เป็นต้น เหล่านี้มีความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และการท างานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ Kelliher and Bernadette Henderson (2006) กล่าวว่า 
ความต้องการของลูกค้าท าให้พนักงานต้องท างานหนักขึ้นและพัฒนาอยู่เสมอ ท้ังนี้ความต้องการของ
ลูกค้ายังเป็นปัจจัยในการก าหนดเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร โดยธรรมชาติการ ท างานของธุรกิจ
หรือสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ไมซ์และอีเว้นมีการเปล่ียนแปลงของ สภาพแวดล้อมท่ีรวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย (Parent and MacIntosh, 2013) สัมภาษณ์คน
ท่ี P04 และP09 กล่าวถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งมีผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนามากยิ่งขึ้น ดังนี้  “....
ออแกไนเซอร์ต้องปรับตัว อัพเดทความรู้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ ยิ่งลูกค้าเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆได้ง่ายขึ้นออ
แกไนเซอร์ต้องยิ่งท างานหนักมากข้ึน เพราะเค้าไม่ต้องการส่ิงท่ีเค้าจัดการหาเองได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P04, 2561) “....การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าแล้วน ามาพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม พัฒนาการ
ให้บริการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09,  2561)  

ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์และคู่ค้า เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและ
บริการ การเปล่ียนแปลงราคาของซัพพลายเออร์รายต่าง ๆ เป็นข้อมูลท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุม
ต้องสืบค้นและเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการน าเสนอต่อลูกค้า เพราะการรับทราบและเข้าใจข้อมูลจะท า
ให้การประสานงานมีความราบรื่นมากขึ้น ดังท่ีผู้สัมภาษณ์คนท่ี P10 กล่าวว่า “....ความเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีความก้าวหน้าของซัพพลายเออร์เราต้องอัพเดทข้อมูลตลอดให้คุยกับเข้ารู้
เรื่อง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10,  2561)   
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ข้อมูลคู่แข่งขององค์กรและความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และการ
จัดประชุม เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโลยี กระแสความสนใจในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัด
ประชุม รวมไปถึงความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังในและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุมซึ่งมีความจ าเป็นท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมต้องมีความรู้
เพื่อให้การประสานงาน การพูดคุยกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับทีมและให้ค าแนะน าแก่โครงการของลูกค้าได้ โดยการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังและต่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01และ P04 กล่าวดังนี้ “....การเติบโตของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีการจัดงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นช่วยให้พนักงานต้องปรับตัวเรียนรู้เพิ่มขึ้น
สูงมาก เพราะจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01,  2561)  “....เราต้องรู้
ความเคล่ือนไหวต่าง ๆของคนอื่น ๆในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย ท้ังประเทศและต่างประเทศเกิด
เหตุการณ์อะไรบ้างมีผลต่องานของเราอย่างไรรู้เพื่อพัฒนาให้เท่าทัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561) 

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์ คู่แข่งขององค์กร และความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม รวมไปถึงความ
เคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังในและต่างประเทศ ข้อมูลความรู้เหล่านี้ล้วนมีความส าคัญใน
การปฏิบัติงานของผู้ประสานงานการจัดประชุมและการวางแผนการจัดการ อีกท้ังมีส่วนส าคัญท่ี
ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบทีม ผ่านการส่ือสาร แบ่งปันข้อมูล แสดงความคิดเห็นและวางแผนเป้าหมายร่วมกัน  

จากข้อสรุปในการค้นพบองค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประสานงานการจัดประชุมจึงอธิบายได้ว่าปัจจัยท้ังด้านบุคคล ด้านกลุ่มหรือทีม และปัจจัยองค์กร 
ล้วนมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม ท้ังระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร อันน าไปสู่กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ผู้ประสานงาน
การจัดประชุม 

 
 กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงคผ์ู้ประสานงานการจัดประชุม  

การพัฒนาสมรรถนะการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุมจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
เมื่อมีปัจจัยบุคคล ปัจจัยกลุ่ม และปัจจัยองค์กรมีส่วนในการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ผลจาก
การศึกษาบริบท ปัจจัยและวิเคราะห์ SWOT พบว่า จุดอ่อนบริษัทจัดประชุมมืออาชีพเป็นบริษัท
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีข้อจ ากัดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ปฏิบัติการ ปัญหาท่ีพบเจอในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม เนื่องจากลักษณะงาน
มีความกดดันสูง การท างานไม่ตรงกับความคาดหวังของบุคคล ท าให้มีอัตราการลาออกสูง น าไปสู่การ
ขาดแคลนผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีมีคุณภาพและมีภาระรับผิดชอบท่ีหนักขึ้นซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
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การเรียนรู้และพัฒนา และไม่สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมของผู้ประสานงานการจัดประชุมใน
ปัจจุบันท่ีเป็นประชากร Generation Y และ Z  อีกท้ังบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในประเทศไทยขาด
โอกาสเป็นผู้จัดงานหลัก (Core PCO) ส าหรับงานประชุมระดับนานาชาติท าให้ผู้ปฏิบัติงานในบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพของไทยขาดโอกาสและประสบการณ์ท างานในระดับนานาชาติซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การเติบโตของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีจุดแข็งคือการ
ท างานเป็นทีมและมีความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้
ประสานงานการจัดประชุม Generation Y และ Z และอาจมีโอกาสในการท างานระดับนานาชาติ
มากขึ้นหากบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการ รวมท้ังการเปิดโอกาสอบรมเพื่อได้รับการรับรอง
มาตรฐานผู้จัดงานประชุมมืออาชีพซึ่งมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ  ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ จึงควรเป็นการเรียนรู้และ
พัฒนาจากประสบการณ์และการท างาน จากการวิเคราะห์บริบทในการศึกษาร่วมกับปัจจัย ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม จึงน ามาสู่กระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ดังนี้  

 

 

ภาพท่ี 5.2  กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุม 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
จากภาพท่ี 5.2 อธิบายกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัด

ประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ จากปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะ
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ท่ีพึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร 
น าไปสู่กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน และจะส่งผลต่อการมี
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์และผลการปฏิบัติงานท่ี เริ่มจากการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายขององค์กร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างาน ซึ่งควร
ได้รับการพัฒนาท้ังก่อนและระหว่างท างาน เพื่อให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับลักษณะ
งาน น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร ท้ังนี้ การพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการ
จัดประชุมในบริบทของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ มีข้อจ ากัดและเน้นการท างาน กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาจึงควรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ รูปแบบการท างาน 
รวมถึงสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในขั้นของการน าไปสู่
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาไปใช้ ควรกระตุ้นให้เกิดการใช้สมรรถนะ และเกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ ท้ัง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เน้นการถ่ายทอดความรู้ และการเช่ือมโยงกับผลการ
ปฏิบัติงานและระดับสมรรถนะโดยการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับบริบทการท างานและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงต้องการบุคคลท่ีมี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม สามารถใช้ส่ือ,เครื่องมือ, 
เทคโนโลยีต่าง ๆในการท างานเอกสาร เข้าสังคมได้ง่าย เปิดกว้างทางความคิด มีความน่าเช่ือถือ 
สามารถส่ือสารในการท างานได้กระชับเข้าใจชัดเจนและเลือกใช้ส่ือได้ ส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน มีความ
น่าเช่ือถือ อ่อนน้อมมีมารยาท ปรับตัวเข้าสังคมได้ดี มีความใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มี
ความอดทน มุ่งมั่น ต้ังใจท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย กล้าเผชิญปัญหาและจัดการแก้ไขได้  และให้
ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการน าสมรรถนะมาเป็นเป้าหมายเพื่อให้ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมมือสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีองค์กรต้องการ ประกอบด้วย  

 (1) สมรรถนะท่ัวไป (Generic Competency) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและ
ธุรกิจ, ทักษะการส่ือสาร สามารถในการส่ือสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารในเชิงธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 
ทักษะการค านวณต้นทุนก าไรเบื้องต้น  ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทัศนคติเชิง
บวกต่องานและสถานการณ์ต่าง ๆ ความมีจิตบริการในการท างาน และทัศนคติมุ่งบรรลุเป้าหมาย   

(2)  สมรรถนะต าแหน่ง  (Functional Competency) ไ ด้แก่  ความรู้ เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ท้ังในและต่างประเทศ ทักษะการส่ือสารกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรม การวางแผน การ
จัดการเวลา ทักษะการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคู่ค้า ทักษะการสร้างเครือข่าย ทักษะ
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การเจราจาต่อรอง ทักษะการตั้งค าถามเชิงกลยุทธ์ ทักษะการน าเสนอให้เกิดภาพพจน์ และทักษะการ
จัดการข้อขัดแย้งอย่างเป็นระบบและค านึงถึงภาพรวมของงาน 

(3)  สมรรถนะเฉพาะตามบริบทของงาน (Specific Functional Competency) 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการ
ของลูกค้าและโครงการท่ีรับผิดชอบอยู่  ทักษะการประสานงาน  ทักษะส่ือสารการโน้มน้าวให้ผู้อื่นท า
ตาม และทักษะการท างานเอกสารและงานเลขานุการ  
 เนื่องจากโดยท่ัวไปบุคลากรท่ีเข้ามาท างานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ไม่ได้มีการอบรม
ปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จึงเป็นการเริ่มเรียนรู้จากการสังเกตการท างานของรุ่น
พี่หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานอยู่ก่อนและค่อย ๆเรียนรู้การท างานจากง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมเข้าใจลักษณะงานและมีทัศนคติท่ีดีต่องาน จึงควรสร้างให้บุคคลมีความตระหนักถึงคุณค่า
ความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีและการเรียนรู้และพัฒนา  

2) สร้างการตระหนักรู้ : การกระตุ้นให้บุคคลมีความตระหนักในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อ
ให้ผลการปฏิบัติดีขึ้น   

Antonacopoulou (2000) กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเกิด
จากความตระหนักถึงความส าคัญและต้องการของพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนา ความสนใจเรียนรู้
และพัฒนาจะเป็นตัวน าไปสู่การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้วยความเต็มใจและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด จึงเป็นโจทย์ส าคัญขององค์กรท่ีจะต้องหาทางว่าท าอย่างไรพนักงานจะตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการเรียนรู้และสนใจพัฒนาตนเองหรือพัฒนาเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ  การตระหนักถึง
ความส าคัญในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลจะเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลเห็นคุณค่าของงานท่ีท า หาก
บุคคลมีทัศนคติท่ีดีหรือมกีารรับรู้เกี่ยวกับงานท่ีท าในเชิงบวกบุคคลก็จะมีแนวโน้มสนใจพัฒนาตนเอง
เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน (Yan,  2005) สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 กล่าวว่า “....การมี
ทัศนคติต่องานท่ีดีมีความภูมิใจในงานท่ีท า จะท าให้คนอยากพัฒนาตนเองซึ่งจะท างานต าแหน่งนี้ได้ ดี
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04,  2561) การสร้างทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีท าจึงมีผลต่อความต้องการในการ
เรียนรู้และพัฒนาเพื่อผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น ผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงควรได้รับรู้ถึงคุณค่าของ
งานท่ีท าและประโยชน์ท่ีบุคคลจะได้จากการเรียนรู้และพัฒนา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดการเรียนรู้
และพัฒนาจึงควรส่ือสารบุคลากรทุกคนให้เข้าใจถึงความส าคัญของการเรียนรู้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลรหัส C02 
กล่าวว่า “....บทบาทของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีความส าคัญมากท่ีจะท าให้งานด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น ในจุดนี้ผู้จัดการโครงการต้องช้ีให้เขารับรู้ถึงคุณค่าความส าคัญในบทบาทหน้าท่ี...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส C02,  2561)  ผ่านการช้ีน า การกระตุ้นจากหัวหน้างานและรุ่นพี่ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การ
ช่ืนชมความต้ังใจของบุคคลในการท างาน ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า “...หน้าท่ีของหัวหน้า 
ผู้บริหารควรท าให้ผู้ประสานงานรับรู้ถึงคุณค่าในงานท่ีท า เพราะการจัดงานประชุมครั้งหนึ่งมันมี
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ความส าคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ กระจายความรู้ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ และเขาท่ีเป็นผู้
ประสานงานก็คือหนึ่งท่ีมีความส าคัญท่ีท าให้งานส าเร็จ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16,  2561) สอดคล้อง
กับ ลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของคน Generation Y และ Z ท่ีต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้  

เพื่อจะช้ีน าตนเองในเรื่องท่ีช่วยให้การท างานของเขาดีขึ้น หรือช่วยแก้ปัญหาในการท างาน  (ช่ืนสุมล 
บุนนาค, มปป.) การกระตุ้นให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมพิจารณาลักษณะความรับผิดชอบในงาน
ซึ่งมีส่วนสร้างความตระหนักในความจ าเป็นของการเรียนรู้และพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 กล่าวถึง
ความต้องการของลูกค้าซึ่งมีผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนามากยิ่งขึ้น ดังนี้  “....ออแกไนเซอร์ต้องปรับตัว 
อัพเดทความรู้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ ยิ่งลูกค้าเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นออแกไนเซอร์ต้องยิ่งท างาน
หนักมากข้ึน เพราะเค้าไม่ต้องการส่ิงท่ีเค้าจัดการหาเองได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561) สอดคล้อง
กับ Krapp (2002) กล่าวว่า  ควรกระตุ้นให้มองเห็นถึงประโยชน์ของความรู้และทักษะท่ีได้รับ ยิ่ง
ผู้เรียนมีความเช่ือในประโยชน์ท่ีจะได้มากเท่าใดจะยิ่งเพิ่มโอกาสให้เขาเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น 

เป้าหมายในการสร้างความตระหนักต่อการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคล เพื่อให้ผู้ประสานงาน
การจัดประชุมสามารถเรียนรู้แบบน าตนเองได้ กล่าวคือ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
Knowles (1975 อ้างใน รังสรรค์ สุกันทา,  2546) การเรียนรู้จากการน าตนเองท าให้บุคคลเรียนรู้ได้
ดีกว่าคนท่ีเรียนโดยเป็นเพียงผู้รับหรือรอการถ่ายทอดจากผู้สอน ซึ่งการน าตนเองผู้เรียนจะมีความ
ต้ังใจ มีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูงกว่า สามารถน าประโยชน์จากการ เรียนรู้ไปใช้ได้ดีกว่าและ
ยาวนานกว่าท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เกิดการเปล่ียนแปลงและการเรียนรู้จากการน าตนเองจึง
เป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวิต (Skager, 1978; Hiemstra, 2003; กิตติยา 
อินทกาญจน์,  2553) สอดคล้องกับการพัฒนาตนเองในการศึกษาของ John Eliot Kemp and 
Graham Williams (อ้างใน พิมพ์พนิต เชาว์วะณิช (2552) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาตนเอง เรียกว่า 
“การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ”กล่าวถึงการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในวิชาชีพ ซึ่ง
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและเจตคติ ท่ีจ าเป็นต่องานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  

ดังนั้น ในขั้นตอนกระตุ้นให้บุคคลมีความตระหนักในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติดีขึ้น  ทัศนคติของบุคคลเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งควรให้
ความส าคัญเริ่มต้นในระดับบุคคล นอกจากนี้บทบาทของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานก็มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศกระตุ้นความตระหนักรู้ในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคล 

3) ก าหนดเป้าหมาย : ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและ
ระดับองค์กร  

ในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร ควรเป็นการ
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ กล่าวคือ การเรียนรู้ ท่ีเป็นการช้ีน าตนเองส าหรับผู้ท่ีมีวุฒิภาวะการรับรู้และ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ใช้เหตุผลช้ีให้เห็นและเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของส่ิงท่ีต้อง



297 
 
เรียนรู้ สอดคล้องกับ ลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเป็นกลุ่มคน 
Generation Y และ Z ท่ีต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ เพื่อจะช้ีน าตนเองในเรื่องท่ีช่วยให้การท างาน

ของเขาดีขึ้น หรือช่วยแก้ปัญหาในการท างาน  (ช่ืนสุมล บุนนาค,  มปป.)  เน้นการร่วมแชร์
ประสบการณ์ ท่ีส าคัญบทบาทของผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงและการเรียนรู้ต่าง ๆ  (อาชัญญา รัตนอุบล,  2551) ผู้ประสานงานการ
จัดประชุมซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เรียนต้องทราบเป้าหมายของการเรียนรู้และพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 
ยกตัวอย่างความส าคัญของการมีเป้าหมายว่า “...คนขาดpassion ขาดsense of belonging ไม่
เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองในการท างาน อาจเพราะเค้ายังไม่รู้เป้าหมายชีวิต เป้าหมายการท างาน...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P14,  2561) ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในการท างานผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาจึงควรมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร เป้าหมายในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายในการท างานของทีม และเป้าหมายในการท างานส่วนบุคคล ซึ่งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้นจะเกิดผลสูงสุดก็ต่อเมื่อ ทุกส่วนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกับ 
(Werner and DeSimone,  2009) 

จากการอภิปรายผลพบว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายองค์กรมีความสอดคล้อง
ในทิศทางของการสนับสนุนการเรียนรู้และเป้าหมายการให้บริการจัดประชุมมืออาชีพเพื่อเป็นท่ี
ยอมรับในจากท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในการท างาน การก าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาแต่ละระดับสามารถท าได้ดังนี้ 

เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาระดับบุคคล มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย
การเรียนรู้ของทีมและบุคคล โดยเจาะจงท่ีความรู้ ทักษะและทัศนคติส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 
ให้มีสมรรถนะในการท างานยิ่งขึ้น การก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายมากขึ้น การก าหนดภาระงานท่ี
ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคลให้บุคคลพัฒนาขึ้นจากพิ้นฐานความรู้ 
ทักษะและทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่ (Garavan, McGuire and O’Donnell,  2004) การเรียนรู้และพัฒนา
ระดับบุคคลจึงเป็นพื้นฐานท่ีดีในการเรียนรู้แบบทีม ดังนั้น บทบาทของผู้คับบัญชาหรือพี่ล้ียงมีหน้าท่ี
แนะน าการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลเป็นทิศทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลและเป้าหมายองค์กร (Locke and Latham,  2002 ; Miron-Spektor and 
Beenen,  2015 and London and Smither,  1999)  

เป้าหมายการเรียนรู้ระดับกลุ่ม มีพื้นฐานจากเป้าหมายส่วนบุคคล โดยก าหนดเป้าหมายเป็น
ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งสมาชิกในทีมทราบถึงวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ท่ีต้องการ เพื่อให้การเรียนรู้ของทีม
มีประสิทธิภาพ Senge (1994 อ้างใน กิตติยา  อินทกาญจน์ ,  2553) กล่าวว่า บุคคลควรบรรลุ
เป้าหมายหรืออยู่ในกระบวนการเรียนรู้ระดับบุคคลซึ่งจะเป็นสมาชิกท่ีดีของดีทีมในการเรียนรู้ร่วมกัน 
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รูปแบบการเรียนรู้ของทีมจึงปรารถสมาชิกของทีมท่ีมีความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของทีม มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้และพัฒนา เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นกันและกัน มีความรู้ ทักษะท่ีสามารถร่วมกัน
ถ่ายโอนความรู้ ผ่านกระบวนการใช้พฤติกรรมการส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีม ได้แก่ การสนทนา การ
อภิปรายพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และ การเรียนรู้ในวิธีการ 
ดังนั้น เป้าหมายการเรียนรู้ของทีมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ วิธีการ แนวทางใหม่ท่ีเรียนรู้ร่วมกันจาก
สถานการณ์  ปัญหาโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือความต้องการเปล่ียนแปลงพัฒนาของทีม ผ่านการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ถ่ายโอนความรู้  และการสนับสนุนจากองค์กรให้เกิดการเรียนรู้แบบทีม 
(Garavan, McGuire and O’Donnell,  2004) การจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาของทีม
ได้นั้น ตัวบุคคลทุกคนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของทีม จึงเห็นได้ว่า 
ปัจจัยบุคคลท้ังทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และพัฒนา ความรู้ทักษะ แรงจูงใจและบุคลิกภาพเชิงรุกของ
บุคคล มีบทบาทเสริมสร้างบรรยากาศกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาของทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาระดับองค์กร มุ่งเน้นในมิติการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ท่ีส าคัญเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรต้องน าไปสู่การ
สนับสนุนเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาของทีมและบุคคล (Garavan, McGuire and O’Donnell, 
2004) กล่าวได้ว่า เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาระดับองค์กรมุ่ งเน้นค้นหาวิธีการให้บุคลากรใน
องค์กรได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กร เพื่อน าไปสู่จุดหมายท่ีบุคคลในระดับต่าง ๆต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์กรท่ีมีความคิดใหม่ ๆ 
และการแตกแขนงของความคิดท่ีได้รับการยอมรับเอาใจใส่ และเป็นองค์กรท่ีบุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องของวิธีการท่ีจะเรียนรู้ไปด้วยกันท้ังองค์กร หรือกล่าวได้ว่าเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ Senge (1990 อ้างใน สุพัตรา จารุวัฒนพานิช,  2542) เพราะเช่ือว่า บุคคลคือตัวแทนส าหรับ
การเรียนรู้ในองค์กร การเรียนรู้ขององค์กรจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกแต่ละคนได้ค้นพบความแตกต่างกัน
ระหว่างผลลัพธ์ท่ีมีอยู่จริงกับผลลัพธ์ท่ีได้คาดหวังไว้ และพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดหรือท้าทายข้อ
สมมติฐานดังกล่าว (Argyris and Schon,  1996 อ้างใน Ortenblad,  2001)  
 ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของบุคคล น าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ
ขององค์กรท่ีมุ่งเติบโตไปข้างหน้า ท าให้มีผลต่อการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาของ
องค์กรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลและทีมอย่างสอดคล้องกัน ตัวอย่างการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนา การท่ีบริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีเป้าหมายทางธุรกิจให้เติบโตขึ้น เป็น
ท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศในการให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ ซึ่งบริษัทจัดประชุมมืออาชีพใน
ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจและมีความเป็นทางการสูง ตัวอย่าง
เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลของผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงควรมุ่งเน้น
การมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในการท างานให้ถึงในระดับดีเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้
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ภาษาอังกฤษในระดับธุรกิจและเป็นทางการ เป็นต้น ซึ่งผู้ประสานงานการจัดประชุมจ าเป็นต้องเรียนรู้
และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ังในเชิงธุรกิจและมีความเป็นทางการสูงโดยเฉพาะในการจัดท า
เอกสาร ตัวอย่างเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะระดับกลุ่ม มุ่งเน้นในทุกต าแหน่งในทีม
สามารถใช้ภาษาอังกฤษท้ังในเชิงธุรกิจและมีความเป็นทางการได้อย่างคล่องแคล่ว จึงเรียนรู้และ
ฝึกฝนร่วมกันผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป ท าข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นในการส่ือสาร
ภายในทีม เป็นต้น และ ตัวอย่างเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะระดับองค์กร เช่น ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนการเรียนรู้โดยจัดท าระบบคลังเก็บความรู้ท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้
จากแหล่งต่าง ๆได้สะดวก และสามารถแบ่งปันความรู้จากการเรียนรู้ของบุคคลหรือทีมได้ เกิดเป็น
องค์ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเช่ียวชาญของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า 
การจะบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาทุกระดับปัจจัยท้ังด้านบุคคล กลุ่ม และองค์กร มีส่วน
ส าคัญในการขับเคล่ือนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเหล่านั้น 

4) สร้างแรงจูงใจ : สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา หรือแรงจูงใจมุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมาย 

ความต้องการของแต่ละบุคคลจึงมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ เพราะการท่ีบุคคลมีความ
ต้องการท าให้เกิดแรงจูงใจหรือเกิดความเร่งเร้ากระตือรือร้นท่ีจะประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการนั้นดียิ่งขึ้น ในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของบุคคลก็เช่นกัน หากบุคคล
ขาดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถของตน ก็ยากท่ีการ
พัฒนาจะประสบความส าเร็จ บุคคลจะตัดสินใจหรือต้ังใจท าบางส่ิงบางอย่างจะมีเงื่อนไขเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในความต้องการ (Robbins,  2005) เงื่อนไขดังกล่าวคือแรงจูงใจท่ีจะดึงดูดให้บุคคล
ตัดสินใจลงมือท า หากแรงจูงใจมีความน่าสนใจมากพอท่ีจะตอบสนองความต้องการ (Werner and 
DeSimone,  2009) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคคล
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่เป้าหมายและเมื่อส าเร็จในเป้าหมายหนึ่งแล้วต่อยอดการ
เรียนรู้และพัฒนาไปสู่เป้าหมายใหม่ท่ีสูงกว่า Krapp (2002) กล่าวว่า  ควรกระตุ้นให้มองเห็นถึง
ประโยชน์ของความรู้และทักษะท่ีได้รับ ยิ่งผู้เรียนมีความเช่ือในประโยชน์ท่ีจะได้มากเท่าใดจะยิ่งเพิ่ม
โอกาสให้เขาประยุกต์ความรู้นั้นในการท างาน ท้ังนี้ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดการเรียนรู้และพัฒนา
จึงควรส่ือสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงความส าคัญของการเรียนรู้  

การให้รางวัลหรือค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในแรงจูงใจท่ีจะท าให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ต้ังใจเรียนรู้และพัฒนาการท างาน  ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13 กล่าวว่า “...การให้รางวัล เป็นการจูงใจท่ีท า
ให้คนมีก าลังใจท างาน แม้การท างานอาจเจออุปสรรค์บ้าง มีท้ังรางวัลระดับบุคคลและทีม เช่นเมื่อ
ท างานได้บรรลุเป้าหมาย...”  (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13,  2561) นอกจากนี้ Rhoades and Eisenberger 
(2002) กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนหรือมอบรางวัลด้วยความยุติธรรมยิ่งท าให้พนักงานรับรู้ถึงการ
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สนับสนุนจากองค์กรอย่างดี สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 กล่าวว่า “....การจูงใจด้วยอัตราค่า
ตอบท่ีสูงขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะความสามารถในการท างานตามท่ีบริษัทต้องการเพิ่มข้ึน...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05,  2561)  ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ โดยการให้ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นหรือ
รางวัลก็เป็นอีกกลยุทธ์ท่ีจะเป็นแรงจูงใจในการท างานและพัฒนาตนเองของพนักงาน (McCabe,  
2001)  แม้ค่าตอบแทนสามารถจูงใจในการท างานการเรียนรู้ และพัฒนาของบุคคลได้ แต่ส าหรับ
บริบทของอุตสาหกรรมประชุมและบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ การศึกษาของ พบว่า McCabe (2007) 
ผู้ปฏิบัติงานต้องการการตอบแทนไม่ใช่เพียงแค่ในรูปแบบของเงิน แต่เป็นความยืดหยุ่นในการท างาน 
ภาระงานหนัก ความกดดันของเวลาในการท างานและความไม่สมดุลของวิถีชีวิตกับการท างานเป็น
สาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าจากการท างานส่งผลต่อการขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี (Adil and 
Baig,  2018) สอดคล้องกับ แรงจูงใจในการท างานของคนgeneration Y และ Z ท่ีต้องการสมดุลชีวิต
และการท างาน ความสนุกท้าทายในงาน การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ตัวเงินหรือ
ต าแหน่งส าคัญน้อยกว่าส่ิงท่ีรักท่ีชอบในงาน (ช่ืนสุมล บุนนาค; Ng, Schweitzer and Lyons,  2010; 
วรวัจน์ สุวคนธ์,  2559) จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ พบว่า ภาระงานและความเครียดจากการ
ท างานเป็นสาเหตุของการขาดสมดุลชีวิตการท างานน าไปสู่การลาออกจากงานและเป็นข้อจ ากัดใน
การเรียนรู้และพัฒนา การศึกษาของ Cegarra, Sánchez and Gabriel (2012)  และ Heromi et al. 
(2016) กล่าวถึง การใส่ใจสมดุลชีวิตและการท างาน (Work-Life Balance) จะช่วยเติมเต็มให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มพนักงานจะพึงพอใจต่องานและองค์กรมากขึ้น   สอดคล้องกับ
การส ารวจความต้องการของพนักงานในธุรกิจบริการของประเทศไทยปี พ.ศ.2561 โดยบริษัท ท๊ิงค์
เน็ต จ ากัด หรือเว็บไซต์จ๊อบไทย พบว่า สวัสดิการท่ีพนักงานต้องการมากท่ีสุดคือวันหยุดวันลาตาม
กฎหมายก าหนด (JobThai,  2018) เช่นเดียวกับข้อมูลสัมภาษณ์พบว่าผู้ประสานงานการจัดประชุม
โดยเฉพาะคนกลุ่ม generation Y และ Z ให้ความส าคัญกับสมดุลชีวิตและการท างานและต้องการ
ความยืดหยุ่นในการท างาน ให้ความส าคัญกับการท างานเพื่อมีชีวิตอยู่ (Work to live) มากกว่าอยู่
เพื่อท างาน (Live to work) (Asthana,  2008 อ้างใน Weber and Ladkin,  2011) เช่น เวลาเข้า
ออกงาน สามารถท างานนอกสถานท่ีได้ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็น
ความต้องการพื้นฐานของบุคคลและส่งผลต่อความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดีในการท างาน (Bakker 
and Demerouti,  2008)  มีผลต่อความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร สอดคล้อง
กับการศึกษางานวิจัยด้านการจัดการจัดประชุม (Conferences and Conventions) ในยุคใหม่พบว่า
คน generation Y และ Z มีไลฟ์สไตล์การท างานท่ีค่อนข้างยืดหยุ่น (Mair,  2013) ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับข้อมูลสัมภาษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในการท างานของ ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมให้ความส าคัญการความยืดหยุ่นในการท างาน นอกจากนี้ยังค านึงถึงความผ่อนคลายจาก
ความเครียดในการท างาน จากการศึกษาของ McCabe (2012) พบว่า พนักงานพึงพอใจกับกิจกรรม
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ท่ีบริษัทจัดให้เพื่อความผ่อนคลายหรือการให้รางวัลเป็นขวัญก าลังใจ เช่น การฉลองเมื่อท างานส าเร็จ 
และ McCabe (2012) ยังเสนอแนะว่าคน Generation Y และ Z ต้องการส่ิงกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์และความรู้สึกอิสระในการท างาน ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและบริษัทในอุตสาหกรรม
ไมซ์ต่าง ๆจึงมีความพยายามสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีพื้นท่ีผ่อนคลายและออกแบบสถานท่ี
ท างานให้เปิดโล่งมากขึ้น เพิ่มความรู้ สึกในการท างานให้มีความยืดหยุ่นและกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น เช่นเดียวกับปัจจุบันกลยุทธ์ของ Suntec Singapore ศูนย์การจัดประชุมของ
ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญกับความสมดุลในการท างานและวิถีชีวิตของบุคลากร (UFI,  2018)  
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้รางวัลในรูปแบบของประสบการณ์ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 กล่าวถึง การ
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา ว่า “...ถ้าเราสนใจอยากเรียนรู้อะไร ก็ไป
เสนอบอกกับเจ้านายได้ว่าท าไมอยากเรียน เรียนแล้วจะได้อะไร สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้
องค์กรได้  ถ้าเราตอบได้ชัดเจนหรือท าให้เค้าเห็นว่าเรามีความต้ังใจจริง  ๆ  องค์กรเค้าก็สนับสนุน...” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561) สอดคล้องกับ ช่ืนสุมล บุนนาค (มปป.) Ng, Schweitzer and Lyons 
(2010) และ วรวัจน์ สุวคนธ์ (2559) กล่าวว่า การจูงใจคนกลุ่ม Generation Y และ Z ด้วยการมอบ
ประสบการณ์ท่ีบุคคลสนใจและกระตุ้นให้น าความรู้ท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในงานจะยิ่งเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาท่ีมีประสิทธิผล เช่น การไปทัศนศึกษางานในระดับนานาชาติ แล้วน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้มุมมองความคิดและถอดบทเรียนร่วมกัน 

การได้รับความช่ืนชม ยกย่องยินดีจาก ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า ยิ่งเป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจแสดงถึงความส าเร็จของบุคคลในความพยายามต้ังใจท างาน (Herzberg,  1959)
การสร้างการรับรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพเชิงรุก
ให้ความสนใจท้ังในการท างานและการเรียนรู้ หัวหน้าหรือพี่เล้ียงควรช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงขีด
ความสามารถในการท าภาระหน้าท่ีต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกับงานให้บรรลุได้ส าเร็จ (Rigotti, Schyns and 
Mohr,  2008) โดยการเสริมแรงเมื่อท างานบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีแรงจูงใจในการท างานและการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  ส่งเสริมต่อยอดเพื่อให้มีสมรรถนะหรือ
ความเช่ียวชาญมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประสานงานการจัดประชุมในปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่ง
ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต้องการได้รับการยอมรับจากทีมหรือเพื่อนร่วมงาน 
ต้องการความยืดหยุ่นในการท างานและสมดุลชีวิตกับการท างาน (Glass,  2007; Hurst and Good, 
2009) โดยบุคคลจะแสดงออกถึงความต้องการหรือแรงจูงใจเหล่านี้ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน การเสนอความคิดเห็น หรือการค้นหาวิธีการใหม่ ๆในการท างาน (วรวัจน์ สุวคนธ์, 2559; 
นิภา วิริยะพิพัฒน์,  2559)  นอกจากนี้ การศึกษาของ Weber and Ladkin (2011) กล่าวถึงมุมมอง
ความสนใจในอาชีพซึ่งผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม มองว่าเป็นงานท่ีท้าทาย 
สะท้อนถึงทัศนคติและแรงจูงใจของคน Ggeneration Y และ Z ท่ีมีต่องาน ความต้องการบรรลุ
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เป้าหมายเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีองค์กรต้องการ เนื่องจากมีความ
สอดคล้องกับลักษณะงานและการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน อย่างไรก็ตามลักษณะและความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็น Generation Y และ Z อาจมีความแตกต่างกับมุมมองความคาดหวัง
ของหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาท่ีอาวุโสกว่าซึ่งเป็นช่องว่างท่ีในการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติจาก
หัวหน้าหรือการสนับสนุนจากองค์กรในด้านต่าง ๆ (เดชา วัฒนะไพศาลและคณะ,  2557) สอดคล้อง
กับผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “คนรุ่นใหม่เรียนรู้เร็ว เช่ียวชาญเทคโนโลยี ท าให้เกิดการติดต่อ
ประสานงานท่ีเร็วขึ้นและมีวิธีการใหม่ ๆ ด้วยความท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเร็ว เป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องพัฒนา
และสนับสนุนด้านนี้ช่วยในการท างาน” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561) 

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีส่วนสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และการเรียนรู้ (Bakker and Demerouti,  2008; Xanthopoulou et al.,  2007) ดังท่ีผู้ให้ข้อมูล
รหัส P02 กล่าวว่า “...การเริ่มต้นท างานแล้วเจอประสบการณ์ท่ีไม่ดี อาจท าให้ท้อได้และจะหายไป
ก่อนถ้าเจอประสบการณ์ท่ีไม่ดีท้ังในงานและเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการท่ีหัวหน้าหรือทีมน าไปในทางท่ีดี 
ๆก็จะท าให้เขาเรียนรู้และไปต่อได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)  และการศึกษาของ Noe and 
Wilk (1993) ยืนยันว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมมีผลโดยตรงต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ต่าง ๆขององค์กร เป็นการร่วมกันสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการท างานท่ีดี เช่นเดียวกับ 

Kristof‐Brown et al. (2005) กล่าวถึงลักษณะของบุคคลท่ีสามารถเข้ากับกลุ่มได้ (Personal–
group fit) เช่น มีเป้าหมายร่วมกัน มีการท ากิจกรรมต่าง ๆร่วม นอกจากท าให้การท างานราบรื่นแล้ว
ยังช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ท้ังระดับบุคคลและระดับกลุ่ม  นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายใน
องค์กร อันจะท าให้การท างานราบรื่นยิ่งขึ้น โดยการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรม outing นอก
สถานท่ี การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการท ากิจกรรม teambuilding เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P15 กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้การร่วมกิจกรรม “...ในการท างานประสานงานเราต้องคุยกับทุกฝ่ายใน
องค์กร การท่ีเรารู้จัก พอรู้นิสัยใจคอเค้าบ้างจะท าให้เราเข้าหาเค้าได้ถูกต้อง...กิจกรรมoutingหรือ
teambuilding ช่วยได้มากหลังจากร่วมกิจกรรมนี้เวลาท างานมันราบรื่นขึ้น เราสนิทกับฝ่ายอื่น ๆใน
องค์กรมากขึ้น ได้รู้จักคนอื่นในอีกมุม “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,  2561)   

การรับรู้ถึงโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานและการเรียนรู้
พัฒนาตนเอง Weber and Ladkin (2011) กล่าวถึงความส าคัญของการวางแผนเส้นทางอาชีพใน
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ว่า เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพท่ีเหมาะสมกับความสนใจของพนักงานมี
ผลท าให้การตัดสินใจลาออกของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการลดลงและมี
แนวโน้มต้ังใจเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะในการท างานมากขึ้น สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 
กล่าวถึงความต้องการความก้าวหน้าในการท างาน ว่า “...พนักงานต้องการความก้าวหน้าในการ
ท างาน มันมีส่วนให้เราอยากพัฒนาตัวเอง ยิ่งรับรู้ได้ว่าหัวหน้าเห็นคุณค่าสนับสนุนก็ยิ่งท าให้มีก าลังใจ
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. . .” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,  2561) เช่นเดียวกับ Kit Ieng Sandy Sou and Glenn McCartney 
(2015) เสนอแนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของ
มาเก๊า โดยองค์กรควรเน้นสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนในการเรียนรู้
และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพท่ีชัดเจน และกลยุทธ์ของศูนย์ประชุมของประเทศสิงคโปร์ (Suntec 
Singapore) ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของพนักงานสู่การเติบโตอยู่เสมอและ
สนับสนุนการรักษาคนเก่ง (UFI,  2018) สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าบริษัทจัดประชุม
มืออาชีพเข้าใจความส าคัญของการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และเช่ือว่าการรับรู้และเข้าใจ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีอิทธิพลต่อเป้าหมายในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม แต่บริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพท่ีชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ McCabe (2012) 
พบว่าบริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก ไม่ได้มีแผนการพัฒนาท่ีเป็นทางการแต่
ก็ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนาอีกท้ังยังเต็มใจท่ีจะให้การสนับสนุน นอกจากนี้ 
Mingsheng Wang and Qiuju Luo (2018) กล่าวว่า ส าหรับคนท่ีเพิ่งเข้ามาท างานในอุตสาหกรรม
ไมซ์และคนท่ีมีประสบการณ์โอนย้ายมาจากแผนกหรืออุตสาหกรรมอื่น ส่ิงท่ีต้องให้ความส าคัญคือการ
วางแผนเส้นทางอาชีพให้เหมาะสมกับบุคคลและสร้างการรับรู้ถึงความก้าวหน้าของอาชีพให้ชัดเจน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างแรงจูงใจของผู้ประสานงานการจัดประชุม นอกจากการจูงใจ
ด้วยรางวัลและค่าตอบแทน การให้การยอมรับและช่ืนชม และความสัมพันธ์ท่ีดีภายในทีมและองค์กร
แล้วนั้น องค์กรและหัวหน้างานควรให้ความส าคัญต่อการวางแผนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมรับรู้และเข้าใจ ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาในทิศทางท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัด
ประชุมเพื่อเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในการท างาน (Geoff Beers,  2017)  รวมไปถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้ปฏิบัติงาน 

5) สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา : สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาท้ังในระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์กร  

การออกแบบการเรียนรู้และพัฒนา Burke and Hutchins (2007) กล่าวว่า การออกแบบ
การเรียนรู้ประกอบด้วยการระบุความจ าเป็นในการเรียนรู้ การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การ
สร้างเนื้อหาการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับงาน การใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม 
กลยุทธ์ในการบริหารตนเองและการใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมจะมีผลต่อการถ่ายโอนความรู้ ขั้นตอน
ของการออกแบบการเรียนรู้และพัฒนามุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ขึ้นจริง ท่ีส าคัญผู้เรียน
ต้องสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในประสบการณ์ท างานได้จริง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์,  2559) สอดคล้อง
กับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแบบผู้ใหญ่ กล่าวคือ การเรียนรู้ท่ีเป็นการช้ีน าตนเองส าหรับผู้ท่ีมีวุฒิ
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ภาวะการรับรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ใช้เหตุผลช้ีให้เห็นและเข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ เน้นการร่วมแชร์ประสบการณ์ ท่ีส าคัญบทบาทของผู้สอนต้องเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้ต่าง ๆ 
(อาชัญญา รัตนอุบล,  2551) โดยเรียนรู้จากปัญหาและการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่มี
ความมั่นใจว่าตนเองสามารถก าหนดชีวิตและคิดว่าสามารถน าตนเองได้ รู้จักเหตุและผล สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ควบคุมตัวเองได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามจะสามารถแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง จึงเกิดเป็นการเรียนรู้แบบจากการน าตนเอง (Billett,  2006) สอดคล้องกับ ลักษณะ
ธรรมชาติในการเรียนรู้ของคน Generation Y และ Z ท่ีต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ เพื่อจะช้ีน า

ตนเองในเรื่องท่ีช่วยให้การท างานของเขาดีขึ้น หรือช่วยแก้ปัญหาในการท างาน  (ช่ืนสุมล บุนนาค, 
มปป.)  ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้พัฒนาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับงาน
และบริบทขององค์กร และสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน เป็นการเรียนรู้และพัฒนาท่ีน าไปสู่
เป้าหมายในการท างาน  (Burke and Hutchins,  2007)  จากการผลศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมมีความต้องการอิสระในการท างาน ซึ่งเป็นรูปแบบของคน 
Generation Y และ Z กล่าวคือ ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต้องการได้รับการ
ยอมรับจากทีมหรือเพื่อนร่วมงาน ต้องการความยืดหยุ่นในการท างาน (Glass,  2007; Hurst and 
Good,  2009) โดยบุคคลจะแสดงออกถึงความต้องการหรือแรงจูงใจเหล่านี้ เช่น ความนิยม
เทคโนโลยีและส่ือออนไลน์ในการเข้าถึงความรู้ นอกจากนี้ การศึกษาของ Weber and Ladkin 
(2011) กล่าวถึงมุมมองความสนใจในอาชีพซึ่งผู้ปฏิบัติงานมองว่าเป็นงานท่ีท้าทายสะท้อนถึงทัศนคติ
และแรงจูงใจของคน Generation Y และ Z ท่ีมีต่องาน ความต้องการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เป็น
คุณสมบัติของผู้ประสานงานการจัดประชุมท่ีองค์กรต้องการ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับลักษณะ
งานและการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “....คนรุ่นใหม่
เรียนรู้เร็ว เช่ียวชาญเทคโนโลยี ท าให้เกิดการติดต่อประสานงานท่ีเร็วขึ้นและมีวิธีการใหม่  ๆ ด้วย
ความท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเร็ว เป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องพัฒนาและสนับสนุนด้านนี้ช่วยในการท างาน...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P03, 2561) ซึ่งจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่องค์กร  

เพิ่มเติมจากนี้ การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคน การ
พัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของทักษะของกลุ่มขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างทักษะใหม่ 
(Johnson and Johnson,  2006) เป้าหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์ คือ ความพยายามท่ีจะ
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตามสภาพจริง และความพยายามท่ีจะแปลงประสบการณ์ท่ีได้รับน าไปสู่
การปฏิบัติจริง ๆ การเรียนรู้แบบเชิงประสบการณ์มีลักษณะการเรียนรู้ไม่ก าหนดเวลาตายตัว เป็น
เรียนรู้เพื่อการค้นพบส่ิงใหม่ ๆ และสามารถเรียนได้ทุก ๆ ท่ี โดยในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เป็นนวัตกรรมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับส่ิงท่ีมีความหมายตรงตามความต้องการ
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ท่ีอยากจะเรียนรู้ (สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์,  2544)  เช่น การเรียนรู้ร่วมกันในทีมจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 กล่าวว่า “…ด้วยลักษณะงานเราเป็นแบ่งเป็นทีมดูแลโครงการ 
เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีมจึงเกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดงความคิดเห็น 
แก้ปัญหา จบงานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการท างาน…” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10,  2561)  
การศึกษาของ Laker and Powell (2011) พบว่าเนื้อหาของการฝึกอบรมท่ีเป็นเชิงเทคนิค (Hard-
skill Training) กับเนื้อหาในด้านแนวคิดปรัชญา ค่านิยม (Soft-skill Training) ควรจะต้องมีการ
จัดการท่ีแตกต่างกัน โดยท่ัวไปการจัดการฝึกอบรมมักจะเน้นการฝึกทางด้านเทคนิคมากกว่าและได้
ผลลัพธ์ในการส่งผ่านความรู้ท่ีชัดเจนกว่า ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จะ
ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานท้ังตัวบุคคล ทีมและองค์กร (Argyris and Shon 1974, 1978 
อ้างใน Kolb,  1984) องค์กรจึงควรให้ความส าคัญ การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้วยวิธีการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย (Daffron and North,  2006) สอดคล้องกับ Schipperheijn (2014) กล่าวถึงความ
ต้องการในปัจจุบันของผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ต้องการการอบรม แต่ต้องการการ เรียนรู้ส่วนบุคคลตาม
เป้าหมายของตนเองและประสบการณ์ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นอิสระในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้  จาก
การศึกษาพบ แนวทางการการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา 2 ด้าน คือ การสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาในด้านการปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นท่ีการอบรมและเรียนรู้จากการท างาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบท้ังการเรียนรู้ผ่านการอบรม การใช้ส่ือออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การ
เรียนรู้ร่วมกันแบบทีม และการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง (Hart,  2018) และ การสนับสนุนใน
ส่ิงท่ีบุคคลสนใจท้ังท่ีเกี่ยวกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การสอนงานแบบระบบพี่เล้ียง  หัวหน้า
งานหรือรุ่นพี่ในต าแหน่งงานเข้ามามีบทบาทในการสอนงานและให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและถ่ายทอดความรู้โดยการแลกเปล่ียนโดยตรง (Hart, 2018; Nonaka 
and Takeuchi,  1995) หรือการสนับสนุนการเรียนรู้ตามท่ีบุคคลสนใจ  ผู้วิจัยจึงได้เสนอวิธีการการ
เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์กร ตามองค์ประกอบของสมรรถนะ ดังนี้ 

 ความรู้  ระดับพฤติกรรมของความรู้ในค าจ ากัดความของการก าหนดสมรรถนะเป็น
ระดับของ ความจ าและความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า (Bloom et al.,  1956) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้และพัฒนาท่ี
ต้องการในตัวผู้ประสานงานการจัดประชุมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ ความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ท้ังในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์ 
ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการของลูกค้าและโครงการท่ีรับผิดชอบอยู่ แม้ความรู้เหล่านี้อยู่ใน
ระดับสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน แต่สามารถใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันได้ผ่านประสบการณ์การท างาน การ
สนับสนุนการเรียนรู้กระตุ้นให้ตัวบุคคลใฝ่หาความรู้ การกระตุ้นให้บุคคลแบ่งปันถ่ายโอนความรู้ การ
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อ านวยความสะดวกให้บุคคลเข้าถึงความรู้ และการกระตุ้นให้บุคคลมีปฏิกิริยาต่อการใฝ่หาความรู้ 
(Dalkir,  2005; Hertlein and Smolnik,  2012) โดยวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในระดับบุคคล 
กลุ่ม และองค์กร (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ,  2559; Thomson and Mabey,  1994; Senge,  1994; 
Desimone and Werner,  2011; Sims,  2006; Joy-Matthews, Megginson and Surtees,  2004; 
Mankin, 2009; Radames Bernath, 2012; Eilström and Kock,  2008; Ley, Lindstaedt and 
Albert,  2005; Berg and Chyung,  2008; Rowold and Kauffeld,  2008; Billett,  2001,  2004) 
สามารถท าได้ดัง ตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1  การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร 

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ระดับบุคคล เป้าหมาย 
การประเมินระดับความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ตัวผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง 

เพื่อให้บุคคลรับทราบระดับความรู้ในปัจจุบัน
และส่ิงท่ีต้องเรียนรู้และพัฒนา 

ต้ังเป้าหมายส่วนบุคคลในการพัฒนาความรู้
เพิ่มขึ้น 

เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีจะต้องท าให้บรรลุเป้าหมาย 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเอง 
 จากการศึกษาหาความรู้ของบุคคล 

 จากการสืบค้นข้อมูลระหว่างท างาน 

 จากการประสานงานกับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์และทีม 

 จากการสังเกตพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าท างาน 

 จากการร่วมแบ่งปันความรู้ในทีม 

การเรียนรู้ผ่านผู้อื่น 
 การสอนงานจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง 

 การรับฟังการแบ่งปันความรู้ในทีม 

 การรับฟังจากการประสานงานกับลูกค้า 
ซัพพลายเออร์และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 การเรียนรู้จากการเข้าอบรม 

เพื่อเกบ็รวบรวมและกระจายข้อมูลความรู้ 

  

กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน เช่น การน าเสนอแก่ลูกค้า การ
แบ่งปันอัพเดทความรู้กับทีม 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน 
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การสนับสนุนจากองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง
ความรู้ เช่น E-learning การจัดเ ก็บคลัง
ความรู้ของทีมหรือองค์กร 

สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงความรู้ได้สะดวก 

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ระดับกลุ่ม เป้าหมาย 
วางเป้าหมายของทีมในการพัฒนาความรู้
ร่วมกัน 

เพื่อให้สมาชิกในทีมยอมรับและเข้าใจตรงกันใน
ทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา 

การเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม 
 การแบ่งปันความรู้ร่วมกันภายในทีม 

 การร่วมกันระดมสมอง แก้ไขปัญหา  
 การเปิดโอกาสให้บุคคลแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนาสมรรถนะ 

การเรียนรู้จากการท างานเป็นทีม 
 การประสานงานภายในทีม 

 การร่วมกันแก้ไขปัญหา  
 การแสดงความคิดเห็น 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

 
 
 
 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

  

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ระดับองค์กร เป้าหมาย 
วางเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาความรู้  เพื่อให้สมาชิกในองค์กรยอมรับและเข้าใจ

ตรงกันในทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา 
การเรียนรู้ระหว่างทีม เรียนรู้ร่วมกับทีมอื่น ๆ 
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับร่วมกัน
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในระดับองค์กร 

การสื่อสาร ประสานงาน กระจายข้อมูล
ความรู้ผ่านพื้นที่ศูนย์กลางขององค์กร เช่น 
การสื่อสารผ่านระบบภายในองค์กรที่เข้าถึง
ง่ายและรวดเร็ว เช่น Line Chat  Email หรือ
สื่อออนไลน์ขององค์กร  และการจัดเก็บข้อมูล 
ความรู้ในระบบคลังเก็บความรู้ขององค์กร 

เพื่อเอื้ออ านวยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และ
เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่าย 
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องค์กรสร้างเครือข่ายกับพันธมิตร คู่ค้าและ
ลูกค้าในการแบ่งปันและอัพเดทข้อมูลความรู้ 

เพื่อให้เกิดการกระจายความรู้  แลกเปล่ียน
ระหว่างเครือข่ายและต่อยอดองค์ความรู้ 

 

ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 
ทักษะ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลท าได้ดี หากยิ่งได้รับการฝึกฝนจะท าให้เกิดความช านาญ 

เช่ียวชาญยิ่งขึ้น จุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะเพื่อให้บุคคลเกิดการรับรู้สามารถเลือกหาต้นแบบท่ี
เหมาะสม เกิดการฝึกฝนปฏิบัติตาม สามารถปรับให้เป็นวิธีการท่ีถูกต้องเหมาะสม และกระท าอย่าง
ต่อเนื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติ (Bloom et al., 1956)  ทักษะท่ีผู้ประสานงานการจัดประชุมพึงมีใน
การท างาน ได้แก่ ทักษะการส่ือสาร สามารถในการส่ือสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส่ือสารในเชิงธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นทีม ทักษะการค านวณต้นทุนก าไรเบื้องต้น  ทักษะการแก้ไขปัญหา  ทักษะการสืบค้นข้อมูล, 
ทักษะการส่ือสารกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรร, การวางแผน การจัดการเวลา ทักษะการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคู่ค้า  ทักษะการสร้างเครือข่าย  ทักษะเจราจาต่อรอง  ทักษะการต้ัง
ค าถามเชิงกลยุทธ์ ทักษะการน าเสนอให้เกิดภาพพจน์ และทักษะการจัดการข้อขัดแย้งอย่างเป็นระบบ
และค านึงถึงภาพรวมของงาน ทักษะการประสานงาน, ทักษะส่ือสารการโน้มน้าวให้ผู้อื่นท าตาม และ
ทักษะการท างานเอกสารและงานเลขานุการ ดังนั้น วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในระดับบุคคล 
กลุ่ม และองค์กร (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ,  2559; Thomson and Mabey,  1994; Senge, 1994; 
Desimone and Werner,  2011; Sims,  2006; Joy-Matthews, Megginson and Surtees, 2004; 
Mankin,  2009; Eilström and Kock,  2008; Ley, Lindstaedt and Albert,  2 0 0 5 ; Berg and 
Chyung,  2008; Rowold and Kauffeld,  2008; Billett,  2001,2004 ) สามารถท าได้ดังตารางท่ี 
5.2 
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ตารางท่ี 5.2  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร 

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะระดับบุคคล เป้าหมาย 
การประเมินระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ตัวผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง 

เพื่อให้บุคคลรับทราบระดับทักษะการท างานใน
ปัจจุบันและส่ิงท่ีต้องเรียนรู้และพัฒนา 

ต้ังเป้าหมายส่วนบุคคลในการพัฒนาทักษะ
เพิ่มขึ้น 

เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีจะต้องท าให้บรรลุเป้าหมาย 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเอง 
 การสังเกตการท างานของพี่เลี้ยงหรือ
หัวหน้า 

 การฝึกฝนจากการท างานจริง 

 การเรียนรู้จากประสบการณ์ ปัญหาที่พบ 

การเรียนรู้ผ่านผู้อื่น 
 การสอนงานจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง 

 การได้รับค าแนะน าจากหัวหน้าหรือพี่
เลี้ยง 

 การฝึกฝนจากการท างานจริงกับลูกค้า  
 ซัพพลายเออร์และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 การเรียนรู้จากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ 

การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ทักษะในการ
ท างาน เช่น มอบหมายงานที่ท้าทาย การมอบ
อ านาจการตัดสินใจ 
 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานและสร้างทักษะ
ใหม่หรือท าให้เช่ียวชาญมากขึ้น 

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะระดับกลุ่ม เป้าหมาย 
วางเป้าหมายของทีมในการพัฒนาทักษะ
ร่วมกัน 

เพื่อให้สมาชิกในทีมยอมรับและเข้าใจตรงกันใน
ทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา 

การเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม 
 การแบ่งปันเทคนิคการท างานร่วมกัน
ภายในทีม 

 การร่วมกันระดมสมอง แก้ไขปัญหา  
การเรียนรู้จากการท างานเป็นทีม 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ สร้างองค์
ความรู้และทักษะใหม่ และฝึนฝนทักษะ 
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 การช่วยเหลือให้ค าปรึกษาจากสมาชิกใน

ทีม 
  

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะระดับองค์กร เป้าหมาย 
การวางเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาทักษะ
ของทั้งองค์กร 

เพื่อให้สมาชิกในองค์กรยอมรับและเข้าใจ
ตรงกันในทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา 

การเรียนรู้ระหว่างทีม เรียนรู้ร่วมกับทีมอื่น ๆ 
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับร่วมกัน
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ เทคนิคการ
ท างานและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง 
ๆ 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้และใหม่ในระดับองค์กร 

การท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน
ภายในองค์กร เช่น Teambuilding 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และใช้ทักษะ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
คุณลักษณะเป็นความคิด ความเช่ือ บุคลิกภาพ ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่จะเกิด

หลังจากได้รับความรู้หรือทักษะได้มีประสบการณ์ ซึ่งแสดงออกถึงความพึงพอใจ ความตระหนัก และ
ความต้ังใจ (วิเชียร วิทยอุดม, 2547) ประกอบได้ด้วยระดับพฤติกรรมการรับรู้ การตอบสนอง การเกิด
ค่านิยมยอมรับในคุณค่า การจัดระบบและการแสดงออกมาเป็นบุคลิกภาพของบุคคล(Bloom et al., 
1956)   ทัศนคติส าหรับผู้ประสานงานการจัดประชุม ได้แก่  ทัศนคติเชิงบวกต่องานและสถานการณ์
ต่าง ๆ, ความมีจิตบริการในการท างาน และทัศนคติมุ่งบรรลุเป้าหมาย  ทัศนคติของบุคคลสามารถเป
ล่ียงแปลงได้หากบุคคลได้รับส่ิงเร้าหรือกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดังนั้น วิธีการเรียนรู้และพัฒน
คุณลักษณะในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์,  2559; Thomson and Mabey, 
1994; Senge,  1994; Desimone and Werner,  2011; Sims,  2006; Joy-Matthews, Megginson 
and Surtees,  2004; Mankin,  2009; Blume et al.,  2010; Eilström and Kock,  2008; Ley, 
Lindstaedt and Albert,  2 0 0 5 ; Berg and Chyung,  2008; Rowold and Kauffeld,  2008; 
Billett,  2001,  2004) สามารถท าได้ดังตารางท่ี 5.3 
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ตารางท่ี 5.3  การเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร 

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะระดับ
บุคคล 

เป้าหมาย 

การประเมินระดับความพึงพอใจของตนเองที่
มี ต่องานที่ท า , ต่อผลการปฏิบั ติงาน, ต่อ
ตนเองในการท างานและต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
ในการท างาน  

เพื่อให้บุคคลรับรู้และเข้าใจความพึงพอใจการ
ท างานในปัจจุบัน ทราบข้อบกพร่องในความคิด
หรือส่ิงท่ีท าให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆในการท างาน 

การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของ
บุคคลหลังจากท าการประเมินตนเอง โดย
หัวหน้างาน พี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงาน รับฟัง
และสะท้อนความคิดเห็น 

เพื่อให้บุคคลเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้น 

การให้ความคิดเห็น ค าปรึกษาเก่ียวกับการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆในการท างาน
จากหัวหน้างาน พี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงาน 
เช่น การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

เพื่อให้บุคคลเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมี ทัศนคติท่ีดี ในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

การต้ังเป้าหมายส่วนบุคคลในการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะ 

เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีจะต้องท าให้บรรลุเป้าหมาย 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเอง 
 การสังเกตการท างานของพี่เลี้ยงหรือ
หัวหน้า 

 การเรียนรู้ เข้าใจจากประสบการณ์ 
ปัญหาที่พบเจอ 

 การเรียนรู้จากการท างานจริง 

 การปรับวิธีการท างาน/ วิธีคิดตาม
ค าแนะน าของหัวหน้า พีเ่ลี้ยง หรือเพือ่น
ร่วมงาน 

การเรียนรู้ผ่านผู้อื่น 
 การสอนงานจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง 

 การได้รับค าแนะน าจากหัวหน้าหรือพี่
เลี้ยง 

เพื่อให้บุคคลเรียนรู้และเข้าใจตนเอง ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีความคิดทัศนคติเชิง
บวก ทัศนคติการบรรลุเป้าหมายท่ีมีต่อการ
ตอบสนองในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 การเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์
ร่วมกับสมาชิกในทีม 

 การเรียนรู้จากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  

การสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ทีม 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดทัศคติท่ีดีต่อการท างานและ
เพื่อนร่วมงาน 

การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปรับตัวในการ
ท างาน เช่น มอบหมายงานที่ท้าทาย, การ
มอบอ านาจการตัดสินใจ, การแก้ไขปัญหา 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานความรู้ ทักษะและ
การปรับตัวในสถานการณ์ท่ีเปล่ียงแปลง 

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะระดับ
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

การวางเป้าหมายของทีมร่วมกันในการสร้าง
ทัศนคติเชิงบวก การมุ่งเป้าหมายและการมีจิต
บริการ 

เพื่อให้สมาชิกในทีมยอมรับและเข้าใจตรงกันใน
ทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา และช่วยกระตุ้น
ให้เกิดบรรยากาศเชิงบวกในการเรียนรู้และ
ท างาน 

การเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม 
 การเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์
ของสมาชิกในทีมในการจัดการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 การรับฟังปัญหา ให้ก าลังใจและช่วยเหลือ
สมาชิกในทีม 

 การเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แสดง
ความคิดเห็นและรับฟังกันและกันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 การท ากิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในทีม 

การเรียนรู้จากการท างานเป็นทีม 
 การช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาในการท างาน

จากสมาชิกในทีม 

 การร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ สร้างองค์
ความรู้และทักษะใหม่ และฝึนฝนการมีทัศนคติ
เชิงบวก 
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 การรับฟังปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน้าที่

พบเจอ 

 การร่วมกันส่วนแสดงความคิดเห็น เสนอ

แนวทางต่าง ๆในการท างาน 

 

  

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะระดับ
องค์กร 

เป้าหมาย 

การวางเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาทั้ง
องค์กร 
 

เพื่อให้สมาชิกในองค์กรยอมรับและเข้าใจ
ตรงกันในทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา 

การเรียนรู้ระหว่างทีม เรียนรู้ร่วมกับทีมอื่น ๆ 
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับร่วมกัน
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ เทคนิคการ
ท างานและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง 
ๆ 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้และใหม่ในระดับองค์กร 

การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและรับฟังกันและกัน 

 

การท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน
ภายในองค์กร เช่น Teambuilding 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และใช้ทักษะ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
 

เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมมuประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ
หัวหน้างานควรให้การสนับสนุนการเรียนรู้ทอดแทรกในการท างานมากขึ้นและลดความซ้ าซ้อนในการ
ท างาน เช่น การปรับระบบต่าง  ๆ ในองค์กร ปรับงานเอกสารให้เข้าถึงง่ายท าได้สามารถท างานได้โดย
ใช้เทคโนโลยีและระบบออนไลน์ (นิภา วิริยะพิพัฒน์,  2559) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีเวลาในการร่วมเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน 
 ในขั้นตอนการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม จะเห็น
ได้ว่าในวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะท้ังระดับบุคคล ทีม และองค์กร บาง
กิจกรรมสามารถมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ความรู้ หรือสมรรถนะ หรือคุณลักษณะได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใน
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หลากหลายกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการรวมกันขององค์ประกอบสมรรถนะ จึงแสดงให้เห็นว่าในแต่ละ
วิธีการหรือกิจกรรมการพัฒนาต่างกระตุ้นให้บุคคลเกิดการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆท้ังส้ิน 

6) เช่ือมโยงการเรียนรู้กับงาน : การเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและน าความรู้
มาสู่การปฏิบัติ 

การเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง ผู้เรียนจะมี
ความรู้สึกอยากเรียนเมื่อมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย  เช่น บรรยากาศภายในองค์กรท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุคคล การส่งเสริมให้บุคคลเข้าถึงความรู้และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และน าความรู้ไป
ใช้อย่างเหมาะสมในการท างาน  (Knowles,  1975)  Burke and Hutchins (2007) กล่าวว่ า 
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรควรได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้าหรือส่วนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติจริง การน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการท างาน มุ่งจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตอบได้ว่า “ฉันท าอะไรได้บ้าง” หลังจาก
เรียนรู้ และ “ฉันจะต้องท าอะไรบ้างหลังจากเรียนรู้” ซึ่งผู้เรียนจะต้องเข้าใจเป้าหมายของตนเอง 
เป้าหมายของการเรียนรู้และเป้าหมายองค์กร (Wick, Pollock and Jefferson,  2010) สอดคล้อง
กับการต้ังเป้าหมายในการพัฒนาของผู้ประสานงานการจัดประชุม รวมท้ังเข้าใจสมรรถนะท่ีผู้
ประสานงานการจัดประชุมต้องมีในการท างาน ดังเช่นผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 กล่าวว่า “....การมี
เป้าหมายหรือ career path ท่ีชัดเจนจะท าให้ตอบโจทย์ของคนท างานได้ว่าเค้าจะเดินไปในทิศทางใด
เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งท่ีเค้าจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นได้ จะรู้ได้ว่าต้องพัฒนาอะไรในการท างาน.....” 
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,  2561) นิสดารก์ เวชยานนท์ (2559) กล่าวว่า การส่งผ่านความรู้จะเกิดขึ้นมาก
ถ้าเนื้อหาหรือกิจกรรมของการเรียนรู้สอดคล้องกับงานท่ีผู้เรียนรับผิดชอบ ยิ่งมีความสอดคล้องมาก
เท่าไร การประยุกต์ใช้ความรู้ยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากเท่านั้น การศึกษาของ Laker and Powell 
(2011) พบว่า ยิ่งสภาพของการเรียนรู้ตรงกับงานท่ีผู้เรียนปฏิบัติ จะยิ่งถ่ายเทความรู้และทักษะได้เร็ว 
ดังนั้น ขั้นตอนการท างานท่ีเอื้ออ านวยให้เกิดการการพัฒนาสมรรถนะควรค านึงการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเกิดการเรียนรู้ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับ
องค์กรจากการปฏิบัติงาน และสามารถน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน  

การเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่องกันของกลุ่ม 
เพื่อคิดท าความเข้าใจ ร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาจริงท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้ังบุคคล ทีม และองค์กร (Garratt,  1997 ; Marquardt,  1999 and Pedler,  1996 อ้างใน วี
ระวัฒน์ ปันนิตามัย,  2543) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติยังสร้างขึ้นจากประสบการณ์และความรู้ 
รวมทั้งทักษะของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม ซึ่งกลุ่มมักจะใช้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบปัญหา
ในองค์กรท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและน าผลลัพธ์ไปสู่การทบทวนและเรียนรู้ต่อไป ประโยชน์ของ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ คือ การพัฒนาทักษะและความรู้ ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงเมื่อเกิดการ
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แก้ปัญหา และเกิดการเปล่ียนแปลงองค์กรเกิดขึ้น เมื่อผู้เข้าร่วมแก้ปัญหามองปัญหาจากมุมมองใหม่  
ๆ นอกจากนี้ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2543) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีแท้จริงท่ีต้องใช้ท้ังความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคคลและทีม บุคคลได้น า
ความรู้ทักษะเดิมท่ีมีอยู่หรือท่ีได้เรียนรู้มาด้วยวิธีการต่าง ๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยการ
วิเคราะห์ วางแผน ท าการทดลองปฏิบัติเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ต่อไป
การเปล่ียนแนวทางจากการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) มาเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการท างาน (On the Job Learning)  สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 กล่าวว่า “...
มีการจัดประชุมอัพเดทงานทุกสัปดาห์ ทุกโปรเจคร่วมกันเพื่อให้แต่ละคนท่ีรับผิดชอบโปรเจคหรือ
หน้าท่ีต่าง ๆได้เห็นงานคนอื่นได้เรียนรู้จากข้อบกพร่องและตัวอย่างท่ีดี ได้ช่วยกันระดมความคิดมี
ประเด็นท่ีมีปัญหาแชร์ resource ช่วยกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส าหรับ
การท างานเป็นทีมลักษณะงานกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ภายในทีมและองค์กร ผ่านการเรียนรู้
จริงระหว่างปฏิบัติงาน เกิดการน าความรู้ท่ีได้เรียนไปปรับใช้ในการท างาน สอดคล้องกับ Chiaburu 
and Marinova (2005) กล่าวถึงผลการศึกษาว่าการถ่ายโอนความรู้จะเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศท่ีได้รับ
การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการท างาน การท่ีผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานมีความรักในงาน การ
ได้รับการแบ่งปันข้อมูล รวมท้ังการออกแบบงานท่ีท าให้ผู้อบรมมีอิสระในงาน เป็นต้น ลักษณะงาน
และระบบการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้งองค์กรจึงจ าเป็นต้องเอื้อต่อการเรียนรู้  สภาพแวดล้อม
ในการท างานซึ่งประกอบด้วยบทบาทของผู้บังคับบัญชาและวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวท่ีก าหนดการ
ถ่ายโอนความรู้ (Salas et al.,  2006) ซึ่งตามหลักการแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการ
สนับสนุนและให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีแล้วก็เช่ือได้ว่า โอกาสของการเอาความรู้ท่ีได้จากการ
อบรมมาใช้จะมีมาก (นิสดารก์ เวชยานนท์,  2559) 

ลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงต้องเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่ง
ลักษณะงานมีความต้องการผลของงาน (Job demand) ซึ่งมีความกดดันจากงานท้ังทางกายภาพและ
จิตใจ อาจก่อให้เกิดได้ท้ังความเครียดหรือเป็นความท้าทาย (Bakker and Demerouti,  2008) 
เช่นเดียวกับ Loon and Casimir (2008)  กล่าวว่า แม้จะมีความกดดันท าให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความเครียดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ พบว่า งานอาจเป็นข้อจ ากัดในการเรียนรู้และพัฒนา โดยการท างานภายใต้
เวลาท่ีจ ากัดและจ านวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับภาระงานมีผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดการอบรมและ
พัฒนา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพจึงใช้วิธีการอบรมและเรียนรู้ระหว่างการท างาน (On-the job 
training) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จ าท าให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
น ามาปรับใช้ในการท างานได้จริง สอดคล้องกับ Bladen, Kennell, Abson and Wilde (2012) 
กล่าวถึงการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุมและบริษัทจัดประชุม
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มืออาชีพ คือการเรียนรู้จากงานท่ีท า เป็นการเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม เรียนรู้จากปัญหา ประสบการณ์
ท่ีพบเจอ จากการวิจัยผู้วิจัยจึงแบ่งประเด็นลักษณะงานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้  

ประเด็นท่ีหนึ่ง การท างานเป็นทีมซึ่งเป็นรูปแบบการท างานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ มี
อิทธิพลส าคัญท่ีเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ (Billett, 2001) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท างาน
ร่วมกับบุคคลหลากหลาย ในกระบวนการท างานเป็นทีมยังสามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการท างานและการแก้ไขปัญหา  อีกท้ังสามารถสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาของทีม เช่น กิจกรรมการเรียนรู้โดยถอดบทเรียนจากปัญหาและการท างานท่ีพบเจอ 
การแบ่งปันถ่ายทอดความรู้เทคนิคการท างาน การแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน เป็นต้น สอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า การท างานเป็นทีมมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ท าให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมได้เรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาการท างานผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในทีม 
เช่น การจัดประชุมทีมเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

ประเด็นท่ีสอง ตัวกระตุ้นการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากขอบเขตของงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ประสานงานท าให้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีข้อมูล ความรู้รอบด้านในหลายมิติ โดยเฉพาะการให้
ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  รวมไปถึงการสร้างความน่าเช่ือถือ ความ
ไว้วางใจ และการสร้างความได้เปรียบในการต่อรองให้กับองค์กร ผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงต้อง
ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น คู่แข่งของลูกค้า ความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ การศึกษาของ Coetzer and Perry (2008) เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ความส าเร็จในการเรียนรู้ กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้จากภายนอกท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรในองค์กร 
นอกจากนี้ ระบบการท างานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพยังมีอิทธิพลกระตุ้นให้ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนคือทักษะในการประสานงาน การเข้าสังคม การเจราต่อรอง
และกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบท่ีต้องมีการวางแผนอย่างดี โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่กล่าวว่า การวางแผนการท างาน การล าดับความส าคัญ การจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ 
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าหาท างานร่วมกับบุคคลหลากหลาย เหล่านี้เป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถสอนได้ชัดเจน แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ สังเกต ทดลองและเกิดประสบการณ์ด้วยตนเอง ซึ่ง
หัวหน้าจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ โดยมีพี่เล้ียงให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเป็นแบบอย่าง 

ประเด็นท่ีสาม การอ านวยความสะดวกในการท างาน การศึกษาของ Billett (2001) ได้เสนอ
การเรียนรู้ ท่ีปรับให้ ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรเอื้อต่อการเรียนรู้  การสร้าง
สภาพแวดล้อม ลักษณะงานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยให้พนักงานรับรู้ถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และ
มีส่วนกระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการอ านวยความสะดวกในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบการท างานเพื่อเพิ่มเวลาว่างจะได้มีโอกาสใน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  (Bakker and Demerouti, 2007) จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกในการท างาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P05 กล่าวว่า “....การสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ จะท า
ให้พนักงานไม่เสียเวลาในการค้นหา หรืออะไรท่ีสามารถช่วยให้พนักงานท างานได้เร็วขึ้น ง่ายข้ึนก็ควร
สนับสนุน ข้อมูลความรู้ต่าง ๆท่ีสืบค้นกันมาก็ควรจัดเก็บให้เอามาใช้งานได้ง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส 
P05,  2561) สอดคล้องกับ Ellström (2001) กล่าวว่าถึงหนึ่งในปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
เรียนรู้ของพนักงานคือการได้รับการสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวก เครื่องทุนแรง
ท่ีจะช่วยให้การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระงานและเพิ่มเวลาในการเรียนรู้และพัฒนา 

ดังนั้น การเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการช่วยให้ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมเกิดการเรียนรู้จาการท างานและขอบเขตของงาน ท้ังในระดับบุคคล การท างานเป็นทีม การ
เรียนรู้ร่วมกันภายในทีม ให้ความส าคัญกับตัวกระตุ้นการเรียนรู้จากภายนอกและระบบการท างาน 
และการสนับสนุนความสะดวกในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนท่ีช่วยให้การเรียนรู้
และพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

เพิ่มเติมจากข้างต้น เมื่อบุคคลได้เรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติแล้ว ควรได้รับการ
เอื้ออ านวยให้ผู้ปฏิบัติงานน าสมรรถนะท่ีได้เรียนรู้และพัฒนาไปใช้กับการท างาน ผ่านการกระจาย
อ านาจ (Empowerment) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เนื่องจากมีอิสระในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาตนเอง ลดความรู้สึกพึ่งพาผู้อื่นในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้บุคคลได้คิดสร้างสรรค์ ให้
บุคคลได้น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน เกิดการถ่ายโอน
ความรู้ในบรรยากาศท่ีได้รับการกระตุ้นให้ใช้สมรรถนะ (Chiaburu and Marinova, 2005) ความ
ชัดเจนของวัตถุประสงค์ความรับผิดชอบและอ านาจในองค์กรจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและรายละเอียดของงานวัตถุประสงค์และกระบวนการท างาน (Alvani 2006 อ้างใน 
Rankouh,  2013) การกระจายอ านาจในการท างานภายในองค์กรจึงเป็นวิธีการกระตุ้นการเรียนรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างาน 
เพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ภายใต้กลยุทธ์  และแผนงานขององค์กร  บุคคลเกิดใช้ความรู้
ความสามารถหรือสมรรถนะท่ีมีออกมาอย่างเต็มท่ีเมื่อได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทายหรือได้อ านาจใน
การตัดสินใจ (Maquardt and Reynolds,  1994 ; Britta,  2016) สอดคล้องกับผลในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยพบว่า การได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการโครงการในการท างานและได้รับการยอมรับเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ ช่วยให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะในการวางแผน การจัดการเวลาในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคิดวิเคราะห์ 
พิจารณาและตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นไปในทิศทางของสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับ McCabe (2012) กล่าวในงานศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการท างานส าหรับบุคลากรใน
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อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าการให้อ านาจตัดสินใจและท างานท่ีท้าทายขึ้นจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ได้ถึงการได้รับความไว้วางใจ  และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(London and Smither,  1999) การกระจายอ านาจยังช่วยขจัดอุปสรรคท่ีขัดขวาง เช่น การท างาน
ซ้ าซ้อน (นิสดารก์ เวชยานนท์,  2549) องค์กรและหัวหน้างานหรือพี่เล้ียงควรสังเกตพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้และการท างานของผู้ประสานงานการจัดประชุม เพื่อมอบหมายงานท่ีท้าทายให้ได้
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นท้ังการแสดงออกถึงการยอมรับในความสามารถและเป็นการพัฒนาศักยภาพการ
ท างาน ในขณะเดียวกัน การศึกษาของ เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ (2548) สนับสนุนว่า การให้ความไว้ใจ
ในรับผิดชอบงานท่ีท้าทาย การได้รับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ การช่วยเหลือแก้ปัญหาในการท างาน 
เป็นวิธีการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของพนักงานและความรู้สึกปลอดภัยในการท างาน 

 ดังนั้น การเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเอื้ออ านวยให้ผู้ปฏิบัติงานน า
สมรรถนะท่ีได้เรียนรู้และพัฒนาไปใช้กับการท างาน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีกระตุ้น
การใช้สมรรถนะท่ีได้เรียนรู้มาในทุกด้านท้ังความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ และส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ควรขจัดอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึง
สภาพแวดล้อมท่ีขัดขวางการใช้สมรรถนะ เช่น การท างานซ้ าซ้อน การไม่ได้รับบทบาทหน้าท่ีในการ
ท างานท่ีเหมาะสม และความไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  

7) ให้ข้อมูลป้อนกลับ: การให้ข้อมูลป้อนกลับเช่ือมโยงการพัฒนาไปสู่การมีสมรรถนะและ
ผลลัพธ์ของการท างาน 

การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นขั้นตอนท่ีเช่ือมโยงการพัฒนาไปสู่การระดับการมีสมรรถนะและ
ผลลัพธ์ของการท างาน โดยการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพย่อมน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการท างานและ
ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (Leberman and Martin,  2004)   ในขั้นตอนนี้การ
สนับสนุนจากองค์กรและผู้บังคับบัญชาหรือพี่เล้ียงผู้สอนงานจึงมีความส าคัญต่อการวางระบบท่ี
เอื้ออ านวยการเรียนรู้ ควรมีแนวปฏิบัติหลังจากการเรียนรู้ท่ีสามารถอ้างอิงในการท างานได้ เช่น 
ระดับสมรรถนะตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงานการจัดประชุมไมซ์(ไทย) โดยปรับใช้
จากหัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในงานหรือความต้องการผลของงานตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร ท้ังนี้
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ควรส่ือสารให้ข้อมูล
ป้อนกลับในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและการท างาน เป็นข้อมูลท่ีจะเกิดประโยชน์
ท าให้บุคคลได้รับรู้ถึงส่ิงท่ีต้องเรียนรู้และพัฒนา หรือเป็นขวัญก าลังใจท่ีจะเสริมแรงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
บุคคลท่ีต้องการประสบความส าเร็จหรือพัฒนาจะต้องการข้อมูลประเมินย้อนกลับในมิติท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถท าได้ท้ังในรูปแบบของการประเมินผลจากการสอนงานโดยพี้
เล้ียงหรือหัวหน้า การสังเกตพฤติกรรมหลังจากได้รับค าปรึกษา การช้ีถึงจุดอ่อนจุดแข็งของบุคคล 
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(กิตติยา อินทร์กาญน์,  2553) บทบาทของหัวหน้างานหรือผู้จัดการโครงการจึงควรเป็นผู้พัฒนา วาง
แผนการเรียนรู้ของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต้บรรยายกาศในการเรียนรู้ ท่ี
ขับเคล่ือนให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 กล่าวว่า “...การประเมินการท างาน
ท้ังพนักงานประเมินตัวเอง หัวหน้าประเมินและเพื่อร่วมงานประเมิน ท าให้รู้ว่าจุดบกพร่องในการ
ท างานของแต่ละคนมีอะไรบ้าง ต้องพัฒนาอะไรบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,  2561) หรือการ
ประเมิน 360 องศาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สรุป กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุมซึ่งมีความ
สอดคล้องกับปัจจัยท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ร่วมกับจุดแข็งและโอกาสขององค์กร 
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและพลิกอุปสรรคให้เป็นโอกาสในพัฒนาตามท่ีศึกษามา แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทุก
ระดับมีความส าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงาน
การจัดประชุมให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ในการท างาน เพื่อลดปัญหาผู้ประสานงานการจัดประชุมมี
ทัศนคติท่ีไม่ดีต่องาน การขาดเป้าหมายและแรงจูงใจในการท างาน การเรียนรู้และพัฒนา และส่งเสริม
ให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเป็นบุคคลท่ีกระตือรือร้นใฝ่รู้อยู่เสมอ ดังนั้น การน ากระบวนการการ
พัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุมไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพ ผู้บริหารหรือหัวหน้าควรสนับสนุนการพัฒนาในทุกขั้นตอนให้เกิดการขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรมขององค์กร 

 

 ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปปรับใช้ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาต่อยอดจากสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด

ประชุม ผลจากการศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมดังกล่าว ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องแม้บางองค์กรไม่มีผู้ปฏิบัติงานใหม่เข้ามาในต าแหน่งผู้
ประสานงานการจัดประชุม สามารถด าเนินการตามกระบวนได้โดยแยกกระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ออกจากการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ท้ังนี้สามารถน าไปปรับใช้กับผู้
ประสานงานการจัดประชุมหรือผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งอื่น ๆ ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์และการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ได้กับ
องค์กรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์ เช่น บริษัทอี
เว้นท์ออแกนไนเซอร์ บริษัทจัดนิทรรศการมืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer) เป็นต้น 
อีกท้ังข้อมูลจากการศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตส าหรับเข้าสู่การ
ท างานในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในบริบทของภาคส่วนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

การจัดประชุม เช่น สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมี
การจัดประชุมเชิงวิชาการ และศึกษากลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องในองค์กร เช่น 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง พนักงานระดับปฏิบัติการ รวมถึงมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ซัพพลาย
เออร์ ลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมในทุกมิติของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
ต าแหน่งงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการศึกษาถึงบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
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เมื่อท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเสร็จส้ิน ผู้วิจัยได้รับการแนะน าผู้เช่ียวชาญท่านอื่น ๆใน

อุตสาหกรรมการจัดประชุมท่ีคาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลตามแบบค าถามสัมภาษณ์ท่ีได้สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก จากนั้นผู้วิจัยน ามาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยอีกครั้ง หากมีความคลอดคล้องจึงท าการติดต่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ ในกรณีท่ีผู้ให้ข้อมูล
สัมภาษณ์จากวิธีการลูกโซ่ได้แนะน าผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอื่น ๆอีก ผู้วิจัยจะด าเนินพิจารณาตามท่ีกล่าว
ข้างต้น และหยุดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่เมื่อได้ข้อมูลท่ีเพียงพอ
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