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บริบทและสถานการณ์ของงานและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานของผู้ประสานงานการจัด
ประชุม 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรในการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม 3) เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ พฤติกรรมในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสมรรถนะ ร่วมกับการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมจัดการประชุม การวิจัยนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ได้แก่ ระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการและระดับปฏิบัติการที่ทาหน้าที่
รับผิดชอบการประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการส่ง เสริ มศักยภาพบุค ลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ จ าก
หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ผู้ไ ด้รับการรับรองเป็นผู้จัดงานประชุมมืออาชีพ (Certified
Meeting Professional : CMP) และ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดประชุมที่ไม่ใช่บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ รวม
ทั้งสิ้น 25 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย และแบบลูกโซ่ซึ่งอาศัยการแนะนาจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว
ผลจากการวิจัยพบว่า บริบทและสถานการณ์เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัด
ประชุม ยังขาดแคลนผู้ปฏิบัติง านที่มี คุณ ภาพเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ ภาระการทางานหนัก ขึ้ น
เนื่องจากมีอัตราการลาออกสูงเพราะบุคลิกภาพและความต้องการของบุคคลไม่สอดคล้องกับงาน การ
พัฒนาสมรรถนะจึงไม่ต่อเนื่องและมีข้อจากัดด้านเวลาซึ่งเป็นจุดอ่อนของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ อีก
ทั้งบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในประเทศไทยมีโอกาสน้อยในการเป็นผู้จัดงานหลักทาให้ผู้ปฏิบัติง านใน
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพของไทยขาดโอกาสทางานหลากหลายและงานระดับนานาชาติ

ข
อย่างไรก็ตามบริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีความต้องการพัฒนาผู้ประสานงานการจัดประชุมให้มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์ในการทางานและมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย
การเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า การพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยบุคคล
ประกอบด้วย ทัศนคติ ความรู้และทักษะ บุคลิกภาพความใฝ่รู้ ความต้องการแรงจูงใจ และช่วงวัยของผู้
ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย (Y) และ ซี (Z) ปัจจัยกลุ่มประกอบด้วย การ
ทางานเป็นทีมและความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร และปัจจัยองค์กรประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร
เป้าหมายทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ขอบข่ายลักษณะงาน การสนับสนุนการเรียนรู้และปัจจัยภายนอก
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงนาไปสู่การออกแบบกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการ
จัดประชุม โดย 1) การคัดเลือกบุคลที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 2) การนาเข้าสู่
กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาผ่านการสร้างความตระหนักรู้ของบุคคล 3) การกาหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร 4) การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลและทีม 5) การสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาในทุกระดับ 6) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและนาความรู้มาสู่การปฏิบัติ และ 7) การให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมมีสมรรถนะที่พึงประสงค์และผลการปฏิบัติงานที่ดี
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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.

ง
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

จ
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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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ หรืออุตสาหกรรม
ไมซ์ (MICE : Meeting, Incentive, Convention and Exhibition ) ในปัจจุบันมีบทบาทในการเป็น
กลไกขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง ทางตรงและทางอ้อม (สานักงานส่ง เสริมการประชุมและ
นิทรรศการ, 2554) โดยอุตสาหกรรมการจัดประชุม (Meeting and Convention) เป็นส่วนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมไมซ์ ที่มีการเติบโตสูงและรวดเร็ว จากรายงานของสานักงานส่งเสริม การจัดประชุมและ
นิ ท รรศการ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า จ านวนการจั ด งานและนั ก เดิ น ทางกลุ่ ม ไมซ์ ที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จัดงานกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเข้าร่วมการจัดประชุม ในปีพ.ศ.25582560 มี ก ารจั ด งานประชุ ม เติ บ โตขึ้ น โดยแบ่ ง เป็ น งานประชุ ม นานาชาติ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท เอกชน
(International Cooperate Meeting : M ) เพิ่มขึ้น 0.39% และ งานประชุมนานาชาติของกลุ่ ม
องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท เอกชน (International Non-Cooperate Meeting : C)
เพิ่มขึ้น 0.32% และมีจานวนผู้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติทั้งสองประเภท 560,174 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ.2558 จ านวน 39,552 คน มี จ านวนมากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง และสร้ า งรายได้ สู ง สุ ด ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมไมซ์ (สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ, 2560) จากรายงานโดยองค์กรการ
จัดประชุมระหว่างประเทศ International Congress and Convention Association (ICCA) ในปี
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการจัดประชุมระดับสมาคมนานาชาติมากเป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชีย
รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตามลาดับ โดยมีจานวนการจัดงานมากกว่าประเทศสิงคโปร์ซึ่ง
เป็นอันดับที่ 5 ในขณะที่สถิติของ ICCA ในปี 2559 พบว่าเมืองในเอเชียที่ได้รับความนิยมสูง สุดคือ
สิงคโปร์ รองลงมาคือกรุงโซล และกรุงเทพฯได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3 ส่วนเชียงใหม่และพัทยา
ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 29 และอันดับที่ 97 ของเทวีปเอเชีย ตามลาดับ (สานักงานส่งเสริมการ
ประชุมและนิทรรศการ, 2560) ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยมี อัตราการเติบ โตของการจั ด
ประชุมและจานวนผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคเอเชียก็มี
การเติบโตสูงขึ้นและสูงกว่าประเทศไทย จึงทาให้อุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติของประเทศ
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ไทยต้ อ งพั ฒ นาขี ด ความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ค วามต้ อ งการยกระดั บ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน สะท้อนได้ถึงความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะความเป็นมื ออาชีพของ
ผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งต่า ง ๆของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดประชุม สอดคล้องกับ
การศึกษาวิเคราะห์รายงานขององค์กรการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ICCA) รายงานถึง ผลการ
ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมไมซ์
ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่ง ขัน คือ ความเป็นมืออาชีพของบุค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2546 อ้างใน ภูริวัจน์ เดชอุ่ม , 2556)
ทวีป ศิริรัศมี (2553) กล่าวในรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจการจัดการจัด
ประชุ ม และนิ ท รรศการของกรุง เทพฯ โดยการเที ย บสมรรถนะกับ สิ ง คโปร์แ ละฮ่อ งกง พบว่ า ผู้
ให้บริการหลักที่เกี่ยวข้อง( Key Service Providers) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจรับจัดประชุมมืออาชีพ
(PCO : Professional Convention Organizer) ยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของ
บุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมมี
สมรรถนะตามที่อุตสาหกรรมต้องการเพื่อเป็นมาตรฐานระดับประเทศที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
สมาคมส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม นานาชาติ (ไทย) ร่ ว มกั บ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ(สสปน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึง เห็นถึง ความสาคัญ ของการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย (สานักงานส่งเสริม
การประชุมและนิทรรศการ, 2553)และมีการดาเนินโครงการต่าง ๆรวมทั้งการจัดทาคู่มือมาตรฐาน
สมรรถนะและการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ ประสานงานและผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารไมซ์ ( ไทย) ( MICE Working
Standard Manual for MICE Coordinator and MICE Operation Planner (Thailand)) เ พื่ อ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและผลิตภาพของธุรกิจไมซ์ให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียม
กั บ ประเทศจุ ด หมายปลายทางไมซ์ (MICE Destination) ระดั บ โลก อี ก ทั้ ง สมรรถนะดั ง กล่ า วมี
ความสาคัญในการใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก การมอบหมายงาน การพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรม และ
การเลื่อนตาแหน่ง สาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
สมรรถนะของพนั ก งานหรื อ บุ ค ลากรในองค์ ก รจึ ง เป็ น รากฐานส าคั ญ ในการสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับ องค์กร สมรรถนะของพนักงานที่องค์กรต้องการสอดคล้องกั บ
ตาแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงเป้าหมายขององค์กร (Athey and Orth, 1999) การ
แสดงผลของสมรรถนะที่องค์กรต้องการ จึงเป็นการแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติง านของบุค ลากร
และวัดผลในระดับของผลการปฏิ บัติงาน นอกจากนี้การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสมรรถนะของอุตสาหกรรม เป็นการร่วมมือขององค์กร หน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมให้
เกิดภาพลักษณ์และผลผลิตที่มีคุณภาพในวงกว้าง ทาให้อุ ตสาหกรรมนั้นมีขีดความสามารถในการ
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แข่งขันที่โดดเด่น เช่นเดียวกันกับในส่วนของอุตสาหกรรมจัดประชุมของประเทศไทย Davidson and
Cope (2003) กล่ า วว่ า บริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ (PCO) และสถานที่ จั ด ประชุ ม (Venue) เป็ น
ตัวกลางซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการจัดประชุมที่สาคัญที่จะทาให้ประชุมประสบ
ความสาเร็จ จากการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเลือกสถานที่และรูปแบบการจัดประชุม ของลูกค้า
(Buyer) พิจารณาถึงสามารถของผู้ให้บริการต่าง ๆในการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการจัดงานของ
องค์กรหรือธุรกิจได้ เงื่อนไขในการพิจารณานอกจากความปลอดภัย สิ่ง อานวยความสะดวก การ
เข้าถึง และการทาการตลาดและประชาสัมพันธ์ แล้วนั้น ยังให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาถึง
ความสามารถในการท างานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ของบริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ ซึ่ ง บทบาทของผู้
ประสานงานการจัดประชุมผู้มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานโครงการ ที่มีความสาคัญที่ช่วยให้
งานขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น เป็นตัวเชื่อมประสานที่นาเสนอให้ลูกค้าเข้าใจถึงความสามารถของ
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ มี ผลต่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจอัน ดีให้กับลูกค้า รวมถึงผู้ให้บริการ
ผู้สนับสนุนในภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุมเป็นตาแหน่งเริ่มต้น
ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ซึ่งอาจมีประสบการณ์การทางานในอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมไม่มาก จึงจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้ประสานงานการจัดประชุมให้มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการทางานเพื่อให้สามารถทางานได้ สอดคล้องกับบริบทของงานและอุตสาหกรรม
(Ferdinand and Kitchin, 2017) ดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของต าแหน่ ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งจาเป็นต้องมีสมรรถนะการทางานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการสร้าง
ขีดสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและอุตสาหกรรมการจัดประชุม จึง เป็น
เป้ า หมายของการศึ ก ษาในขอบขเตของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ พั ฒนาสมรรถนะของผู้
ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
ที่ ผ่ า นมาการศึ ก ษาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นประเทศไทยเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพยัง คงมีอยู่อย่างตั้งแต่อดีตถึงปั จ จุบั น
หลายงานวิจัยกล่าวถึงตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ปฏิบัติง านในภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ (วัชรา
ภรณ์ สุรภี และ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2556; ธนพล รุ่งเรือง และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, 2558; ชล
ลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์, 2560) แนวทางการแก้ไ ขในประเด็นของการส่ง เสริม
การศึกษา การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติง าน การรักษาพนักงานให้มีความผูกพัน ต่อ
องค์กร (Ladkin and Weber, 2010; Sandy Sou and McCartney, 2015) การศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การศึกษาโดยมุ่งไปที่การจัดทา
หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ไ ม ซ์ ( Fenich and Hashimoto, 2010; Kim and Qu, 2 0 1 1; Cecil, Fenich, Krugman
and Hashimoto, 2013) แต่ ยั ง ขาดการศึ กษาในมิ ติ ข องกระบวนการการพั ฒนาสมรรถนะที่พึง
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ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันประเทศไทยกลับมีจานวนธุรกิจให้บริการ
จัดประชุมมืออาชีพอยู่น้อย และยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ (TICA and TCEB, 2014) ยิ่ง
ไปกว่านั้น ตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่ง ต าแหน่ง เริ่ม ต้นของการทางานหรือต าแหน่ ง
ปฏิบัติการ มีอัตราการลาออกจากงานสูง และผู้ป ฏิบั ติง านมี ประสบการณ์น้อ ยที่สุ ด (Ferdinand
and Kitchin, 2017) การศึกษาครั้ง นี้ ผู้ วิจั ย จึง ได้ ศึก ษาเจาะลึ กในต าแหน่ง ผู้ประสานงานการจั ด
ประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ บริบท สถานการณ์ปัจจุบันในการทางานของผู้
ประสานงานการจัดประชุม รวมถึงการศึกษากระบวนการการพัฒนาให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมมี
สมรรถนะในการทางานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและอุตสาหกรรมการจัดประชุม
โดยประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดสมรรถนะ ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร และแนวคิดการเรียนรู้
ขององค์กร อีกทั้งยังศึกษาร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประสานงานการจัดประชุม (Project
Coordinator) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
จากภาครั ฐ และภาคการศึ ก ษา เพื่ อ เสนอกระบวนการการพั ฒนาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้
ประสานงานการจัดประชุมให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์และนาไปสู่การมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีความต้องการขององค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถมีของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย

คาถามการวิจัย
1.2.1 บริบทและสถานการณ์ของงานและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสานงานการจัด
ประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพเป็นอย่างไร
1.2.2 องค์ประกอบปัจจัย ในการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมมีอะไรบ้าง
1.2.3 กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพควรเป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์ของงานและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกั บการประสานงาน
ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
1.3.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรในการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม
1.3.3 เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการการพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้
ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ ของผู้ให้บริการใน
อุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม ผลจากการวิ จั ย ทั้ ง ในมิ ติ บ ริ บ ทงานและสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ องค์ประกอบปัจจัยในการ
พัฒนาสมรรถนะ และมิติของกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึง ประสงค์ ของผู้ประสานงานใน
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การจั ด ประชุ มมื อ อาชี พ ล้ ว นมี ป ระโยชน์เ พื่ อใช้ เ ป็ นข้ อมู ล ในการวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมและบุคลากรในองค์กร
ประโยชน์ในมิติเผยแพร่ข้อมูล
การนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้สามารถทาได้ทั้งในรูปแบของการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทงานและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ในบริษัทจัด
ประชุ ม มื อ อาชี พ , องค์ ป ระกอบปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ และ
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ของผู้ประสานงานในธุรกิจให้บริการจัดประชุมมือ
อาชีพ เพื่อความเข้าใจและสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ประโยชน์ในมิติของประยุกต์ใช้
การนากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะของผู้ ปฏิ บัติง านต าแหน่ง ผู้ ประสานงานในธุ ร กิ จ
ให้บริการจัดประชุมมืออาชีพมาประยุกต์ใช้ ดังนี้
1.4.2.1 ธุรกิจผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นาผลการวิจัยไปปรับใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
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1.4.2.2 หน่วยงานของภาครัฐ องค์กร สมาคมต่าง ๆ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการจัดประชุม นาผลการวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับจั ดงาน
ประชุมหรือเลือกบุคคลกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประชุม
1.4.2.3 สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการจัด การจัดประชุมและนิทรรศการ
(MICE and Event Management) นาผลการวิจัยไปปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิต มี
คุณลักษณะตรงตามที่อุตสาหกรรมการจัดประชุมต้องการ
1.4.2.4 ผลการวิจัย เรื่อง “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึง ประสงค์ ข องผู้
ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร”
อานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ใช้ประกอบการศึกษางานวิชาการและเป็นกรอบแนวทางในการต่อ
ยอดการทาวิจัยครั้งต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ประสานงานการจัดประชุม (Coordinator) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน
การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการจัดประชุมกับลู กค้าซึ่งเป็นเจ้าของงานประชุม มีหน้าที่ในการสื่อสาร
ประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอประมูลงาน (Bidding) หรือการเสนอขายบริการจัด
ประชุ ม การประสานงานในรายละเอี ย ดของงานขั้ น ตอนการวางแผนการจั ด งานต่ า ง ๆ การ
ประสานงานและอานวยความสะดวกในวันงาน (Conference day) และการติดต่อลูกค้าหลังการจัด
งานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (TICA and TCEB, 2014)
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ( PCO : Professional Convention Organizer) หมายถึง
ธุรกิจที่มี ความเชี่ยวชาญในการให้บริการรับจัดงานประชุมอย่างมืออาชีพ (สานักงานส่ง เสริมการ
ประชุมและนิทรรศการ, 2560) ทาการเก็บข้อมูลเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
โครงการ (Project) หมายถึง งานประชุมรูปแบบต่าง ๆที่ลูกค้าว่าจ้างบริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพ เป็นลักษณะงานที่เริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กาหนด
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ในการทางานของ
บุคคลที่สอดคล้องกับตาแหน่งงานและขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย วัดได้จากการปฏิบัติงานและผล
ของงาน ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ขององค์ ก รหรื อ ตามมาตรฐานสมรรถนะในคู่ มื อ สมรรถนะผู้
ประสานงานการจัดประชุม (TICA and TCEB, 2014)
กระบวนการการพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ (Competency Development
Process) หมายถึง กระบวนการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานและการเรียนรู้พัฒนาของผู้ประสานงานการ
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จัดประชุม เพื่อมุ่งให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับงาน ผ่านการเรี ยนรู้และพัฒนา
ในระดับบุคคล ทีม และองค์กร

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ มาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ประสานงานใน
อุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม จาก “คู่ มื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านผู้ ป ระสานงานและผู้ ว างแผน
ปฏิบัติการไมซ์ (ไทย)” จัดทาโดย สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) ร่วมกับสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ การสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (CPF : Convention Promotion Fund) และ มาตรฐาน
การรับรองผู้จัดประชุมมืออาชีพนานาชาติ (Certified Meeting Professional) โดยทาการศึ ก ษา
บริบทของงานและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมในปัจจุบัน
และการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสานงานการจัดประชุมของบริษัทจัดประชุมมอาชีพ
ขอบเขตด้านประชากร และสถานที่ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการในขอบเขตของธุรกิจจัดประชุมมืออาชีพ ซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อผู้
ให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ ปี พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 โดยสานักงานส่งเสริมการจัดประชุ ม
และนิทรรศการ (สสปน.), สมาคมส่ง เสริมการระชุมนานาชาติ (ไทย) และ Marshall Cavendish
Business Information ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ด าเนิ น การวิ จั ย ตามรู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ 1) ผู้เชี่ยวชาญในสายงานได้แก่ ระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการ และระดับปฏิบัติการที่
ทาหน้าที่รับผิดชอบการประสานงาน มีการทางานร่วมกับลูกค้า, ออแกนไนเซอร์ ซัพพลายเออร์และ
บุคลากรในองค์กร 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคการศึกษา 3) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดประชุม (Certified Meeting
Professional : CMP) โดยเจาะจงศึกษาในบริบทของบริษั ทผู้ให้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ที่อยู่ใน
ธุรกิจการจัดประชุมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษานี้ดาเนินการในขั้นตอนศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมและวางแผนการวิจัยในช่วง
พ.ศ. 2559 และทาการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงปี พ.ศ. 2561
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ข้อจากัดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้พบข้อจากัดด้านประชากรในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ ซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูล
สั ม ภาษณ์ จ ากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ได้ ทั้ ง 2 ต าแหน่ ง ในองค์ ก รเดี ย วกั น คื อ ผู้ จั ด การโครงการและ
ผู้ปฏิบัติงานตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจั ดประชุม กล่าวคือ บางองค์กรเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ จ าก
ผู้จัดการโครงการ ในขณะที่บางองค์กรเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการ
จัดประชุม โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากผู้จัดการโครงการมากกว่าผู้ประสานงานซึ่งอาจมีความคิดเห็น
แตกต่างกันในบางประเด็นที่อาจนาไปสู่ผลการศึกษาในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่าง ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้แก้ปัญหาโดยการเพิ่ มข้อคาถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องในมิติของการทางาน รายละเอียดของ
งาน สาหรับคาถามสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ และเพิ่มข้อคาถามมิติเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาจากองค์กร สาหรับคาถามสัมภาษณ์ผู้ประสานงานการจัดประชุม และการใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่แท้จริง

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึง ประสงค์ ของผู้ประสานงานในบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพ ผู้วิจัยได้ประมวลเอกสารและงานวิจัย โดยแยกเป็นประเด็นดังนี้
2.1. อุตสาหกรรมการจัดประชุม
2.1.1. ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการจัดประชุม
2.1.2. โครงสร้างของอุตสาหกรรมการจัดประชุม
2.1.3. ขั้นตอนการจัดประชุม
2.1.4. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
2.1.5. บทบาทการเป็นผู้ประสานงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
2.1.6. ขั้นตอนการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุม
2.1.7 ขอบเขตการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุม
2.1.8 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม
2.2. แนวคิดด้านสมรรถนะ
2.2.1 การนาสมรรถนะมาใช้ในองค์กร
2.3. แนวคิดการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3.1. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.3.2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2.3.3. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.4. ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กร
2.4.1 ปัจจัยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
2.4.2 ปัจจัยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
2.4.3 ปัจจัยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
2.5 แนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร
2.5.1 การเรียนรู้ขององค์กร
2.5.2 การเรียนรู้ของทีม
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2.5.3 การเรียนรู้ของบุคคล
2.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์และการ
จัดประชุม
2.6.1 ปัจจัยบุคคล
2.6.2 ปัจจัยกลุ่ม
2.6.3 ปัจจัยองค์กร
2.7 สรุป ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
2.8 การเรียนรู้และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
2.8.1. การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้
2.8.2. การจัดการความรู้
2.8.3. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.8.4. บทบาทขององค์ ก รในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาในบริ บ ทของ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยบุคคลในการพัฒนาสมรรถนะ
2.9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปัจจัยกลุ่มในการพัฒนาสมรรถนะ
2.9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปัจจัยองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะ
2.9.4 งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปั จ จั ย องค์ ก รในการพั ฒ นาสมรรถนะใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม
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อุตสาหกรรมการจัดประชุม และบทบาทของผู้ประสานงานการจัดประชุม
ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการจัดประชุม
การจัดประชุม (Conference) เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน จากหลักฐานการศึกษาด้านวัฒนธรรม
พบว่า การจัดประชุมเป็นในลักษณะของ การถกเถียงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจ หรือ
การพบปะพู ดคุยและการเลี้ยงฉลองในโอกาสต่าง ๆ (Spiller, 2002 อ้างใน Karin Weber and
Chon, 2002) หลังจากการจัดประชุมสภาคองเกรสแห่งกรุงเวียนนา ในปี ค.ศ. 1814 (Congress
the Vienna) จบลง การรูปแบบประชุมได้แพร่กระจายออกเป็นวงกว้างผ่านยุโรปตะวันตกและเข้าสู่
อเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 (Davidson and Cope, 2003; Rogers,
2013) จากจุดเริ่มต้นของการจัดประชุมในยุโรปและอเมริกาเหนือ รูปแบบการจัดประชุมได้ถูกพัฒนา
มาเป็ น ลั ก ษณะของการจั ด ประชุ ม ทางธุร กิจ มากขึ้ น (Spiller, 2002 อ้ า งใน Karin Weber and
Chon, 2002) ปัจจุบันอุตสาหกรรมการจัดประชุมเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในทุก
ภูมิภาคทั่วโลก เนื่องจากรูปแบบการจัดประชุมที่หลากหลาย ทาให้มีการนิยามคาจากัดความของการ
จัดประชุม ที่แตกต่างออกไป โดย Convention Industry Council (2011 อ้างใน Rogers (2013)
ได้ให้ความหมาย ดังนี้
Congress หมายถึง การจัดประชุมของผู้ที่อยู่ในอาชีพหรือสายงานเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวนมาก ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นคน มีระยะเวลาจัดงานหลายวันและหลากหลาย
วาระการจัดประชุมซึ่งแบ่งเป็นการจัดประชุมย่อย ๆถูกจัดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นการจัดประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ
Convention หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนที่มีอาชีพหรือสายงานเดียวกัน เป็นตัวแทนหรือ
สมาชิกขององค์กร หรือสมาคม สาระการจัดประชุม เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคม การจัดการทาง
ธุรกิจ หรือการจัดประชุมคณะกรรมการ ความถี่ในการจัดงานขึ้นอยู่กับการกาหนดของเจ้าภาพและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
Conference หมายถึง รูปแบบการจัดประชุมที่มีจุดประสงค์เฉพาะเพื่ อร่วมถกประเด็น แสดง
ความคิดเห็น ปรึกษาหรือค้นหาคาตอบในประเด็นที่เกิดปัญหาหรือมีความสาคัญที่น่าสนใจ ซึ่งการจัด
ประชุ ม ในลั ก ษณะนี้ จ ะมี ข นาดของการจั ด ประชุ ม เล็ ก กว่ า Congress หรื อ Convention ความ
แตกต่างของการจัดประชุมแบบ Conference ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ดังนี้
1) องค์กรเอกชน โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดงาน 1-2 วัน เป็นงานระดับทางการ
ผู้เข้าร่วมงานจาเป็นต้องเข้าร่วมเนื่องจากความจาเป็น และหน้าที่ความรับผิดชอบ
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2) สมาคมระดับชาติ สามารถเป็นการจัดประชุมได้ทั้ง Conference Congress และ
Convention เป็นลักษณะของการจัดประชุมประจาปีของสมาชิกในสมาคม ซึ่งในระยะเวลาจัดงาน
2-3วัน
3) สมาคมระดับนานาชาติ หรือการจัดประชุมระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศ เป็น
ลักษณะการจัดประชุมประจาปี หรือตามกาหนดเวลา เช่น ทุก ๆ 2 ปี เป็นต้น โดยหมุนเวียนจัดงาน
ไปตามประเทศของกลุ่มสมาชิก ระยะเวลาจัดงาน 3-5 วัน
4) หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ ระยะเวลาจัดงาน 1-2 วัน โดยเชิญเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เข้าร่วมงานจากภูมิภาคหรือหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
Meeting หมายถึง การจัดประชุมขององค์กร ซึ่งเป็นการจัดประชุมของกลุ่มบุคคลในองค์กร
เดี ย วกั น หรื อ สมาคมเดี ย วกั น อาจจะจั ด ประชุ ม ระดั บ นานาชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ ระดั บ
ภายในประเทศก็ได้ โดยเป็นการจัดประชุมเฉพาะกิจหรือวางแผนล่วงหน้า
ความแตกต่างของการจัดประชุมแบบ Meeting ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ดังนี้
1) องค์กรเอกชน ลักษณะการจัดประชุมนอกสานักงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4
ชั่วโมง และมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 10 คน ประเด็น การจัดประชุมเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานใน
ธุรกิจ เช่น การจัดประชุม ผู้ถือหุ้น การจัดประชุม ผู้บริหาร การจัดประชุม ด้านการตลาด หรือการ
จัดการอบรมพนักงาน เป็นต้น
2) สมาคมระดับชาติ ลักษณะการจัดประชุมของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม
เช่น การจัดประชุมสมาคมระดับภูมิภาคภายในประเทศ
3) สมาคมระดับนานาชาติ ลักษณะการจัดประชุมระดับผู้บริหารของสมาคมระดับ
นานาชาติ ที่ มี ก ารหมุ น เวี ย นจั ด งานไปตามประเทศสมาชิ ก โดยประเทศสมาชิ ก รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ดาเนินการประสานงานการจัดประชุม ระยะเวลาในการจัดงาน 1-2 วัน
4) หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ ลักษณะการจัดประชุม เช่น การจัดประชุม
ประจาปีและการจัดอบรมบุคลากร เป็นต้น
โครงสร้างอุตสาหกรรมการจัดประชุม
Rogers (2013) และ (สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ, 2553) กล่าวถึง บทบาท
ของหน่วยงานต่าง ๆในโครงสร้างอุตสาหกรรมการจัดประชุม ดังนี้
2.1.2.1 บทบาทของลู ก ค้ า ในอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม หรื อ ผู้ ซื้ อ (Buyers)
โครงสร้างของอุตสาหกรรมการจัดประชุมได้แบ่งประเภทของผู้ซื้อเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มผู้ซื้อที่เป็น
องค์กรเอกชน (Corporate buyer) กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นสมาคม (Association buyer) และ กลุ่มผู้ซื้อที่
เป็นหน่วยงานภาครัฐ (Public sector buyer)
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1) กลุ่มผู้ซื้อที่เป็ นองค์กรเอกชน หมายถึ ง บริษัทเอกชนที่รับจัดประชุม
( Conference organizer/ Meeting planner/ Professional conference organizer) ห รื อ
บริษัทเอกชนอื่น ๆทั่วไปในอุตสาหกรรมต่าง ๆที่ต้องการจัดงานประชุม เช่น บริษัทในอุตสาหกรรม
น้ามัน อุตสาหกรรมเครื่องจักกล หรืออุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ในบางบริษัทขนาดใหญ่มีการจัดตั้ง
หน่วยงานภายในรับผิดชอบหน้าที่ในการจัดงานของบริษั ทโดยตรง แต่มีอีกจานวนมากที่นิย มใช้
บริการผู้ให้บริการจัดงานประชุม เพราะมีความชานาญกว่าและคุมค่ากว่าการจัดตั้งหน่วยงานภายใน
รูปแบบการจัดงานของกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นองค์กรเอกชน การตัดสินใจเกี่ยวกับ สถานที่จัดงาน งบประมาณ
ขนาดของงาน จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ วมงาน โปรแกรมกิ จ กรรมและภายในงานประชุ ม เป็ น ต้ น เหล่ า นี้
ผู้อานวยการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายนั้นเป็นผู้มีอานาจตัดสิน หรืออาจประวานงานร่วมกับฝ่ายจัดงาน
ประชุมสาหรับบางองค์กรที่มีหน่ วยงานภายในสาหรับการจัดงานประชุม (Corporate Conference
Organizer) โดยแต่ละองค์กรมีรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และขนาดขององค์กร
2) กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นสมาคม สมาพันธ์ มูลนิธิ องค์กรทางการเมือง องค์กร
ทางศาสนาหรือกลุ่มที่เกี่ ยวข้องกับ สัง คม การทหาร การศึกษา ศาสนา และเครือญาติ (Social,
Military, Education, Religious and Fraternal : SMERF) มี ง บประมานในการจั ด งานจ ากั ด
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไร ในบางกรณีหน่วยงานเหล่านี้อาจมีการจัดงานเป็น
ประจาตามช่วงเวลาจะมีฝ่ายจัดงานที่ดูแลประสานงานการจัดงานขององค์กรโดยตรง หรือมีการใช้
บริการผู้จัดงานประชุมมืออาชีพ การตัดสินใจของเจ้าภาพหรือเจ้าของงานอาจต้องผ่านคณะกรรมการ
และสมาชิกของสมาคม นอกจากนี้ในบางงานประชุมสมาคมที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆจะเข้าไปทาการ
ประมูล (Bid) จากสมาคมหรือหน่วยงานใหญ่ในระดับสากล เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งการเข้า
ร่วมประมูลงานเช่นนี้สมาคมในระดับภูมิภาคหรือประเทศจะทาการเตรียมข้อมูลความพร้อมร่วมกับ
บริษัทผู้จัดประชุมมืออาชีพสาหรับการจัดเตรียมงานของ Association buyer โดยทั่วไปมีระยะเวลา
การจัดเตรียมงาน (Lead time) ยาวนานกว่ากลุ่มผู้ซื้อที่เป็นองค์กรเอกชน
3) กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีงบประมาณจากัดในการจัดงาน
โดยส่วนใหญ่การจัดงานมักจะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภายในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณีหน่วยงานภาครัฐได้ทาการว่างจ้าง บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบ ขนาด
ของงาน และงบประมาณ
2.1.2.2 ตัวแทนหรือตัวกลาง (Agencies and Intermediaries) บทบาทการเป็ น
ตั ว กลางหรื อ ตั ว แทนในบริ บ ทของอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม หมายถึ ง เป็ น ตั ว กลางในการ
ประสานงานเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้มีบทบาทนี้เป็นได้ทั้งธุรกิจ ผู้
ให้บริการและหน่วยงานภาครัฐ
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1) ธุรกิจผู้ให้บริการ
(1) บริษัทวางแผนและรับจัดงานประชุมหรือธุรกิจให้บริการจัดประชุม
มื อ อาชี พ (Professional Convention Organizer: PCO) หมายถึ ง บริ ษั ท ที่ มี ค วามช านาญ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการวางแผนและรับจัดงานประชุม (Congrex Switzerland, n.d.) ทั้งรูปแบบ
การจัดประชุมระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพทา
หน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ (Rogers, 2013) ซึ่งรูปแบบการให้บริการของบริษัทวางแผนและรับจัด
งานประชุ ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจร ทั้ ง การให้ ค าปรึ ก ษาการจั ด ประชุ ม การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมเอกสาร การหากาลังคน การเลือกสถานที่ การ
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การเงิน และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ
เช่น งานเลี้ยง กิจกรรมท่องเที่ยวก่อนหรือหลัง การจัดประชุม (Pre-Post Conference Tour) โดย
ร่วมวางแผนการจัดประชุมกับลูกค้าในรูปแบบของการประสานงานร่วมกั บคณะกรรมการจัดงาน ซึ่ง
เป็นตัวแทนของสมาคม หน่วยงานต่าง ๆภาครัฐและเอกชน ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
จากการนาเสนอภายใต้หัวข้อ First Convention Day : A Sustainable
Step Forward ผู้จัดการอาวุโสของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวถึงประเภทของผู้จัดประชุมมื อ
อาชีพสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (TCEB, n.d.)
(1) Commercial PCO คือ องค์กรหรือบริษัทที่ดาเนินการให้บริการ
จัดการจัดประชุมวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าให้แก่สมาคมเจ้าของงานวิชาชีพและสร้างผล
กาไรจากการจัดงานนั้น ๆ
(2) Non-Commercial PCO คื อ องค์ ก รหรื อ บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น การ
ให้บริการจัดการจัดประชุมวิชาชีพ โดยที่ไม่ได้มีการคิดค่าบริการในการจัดงาน องค์กรประเภทนี้ส่วน
ใหญ่มักจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสมาคมเอง
(3) Single PCO คือ บุคคลที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัด การ
จัดประชุมวิชาชีพให้กับสมาคม
(4) Association Management Company คือ องค์กรที่มีบทบาทใน
การจัดประชุมวิชาชีพให้แก่สมาคม และสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรทั้ง ในด้า นการบริหาร
จัดการในทุก ๆด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาชีพ เช่น การบริหารจัดการการเงิน การวางแผน
กลยุทธ์ การตลาดเป็นต้น
บทบาทหน้าที่หลักของธุรกิจจัดงานประชุมมืออาชีพ (PCO) ได้แก่
(1) การวางแผนและงบประมาณในขั้นต้น การช่วยเรื่องขั้นตอนการ
ประมูลสิทธิ์ การคัดเลือกสถานที่จัดงาน การสรรหาบุคลากรท้องถิ่น การสื่อสารกับวิทยากร การ
ประเมินผลการจัดประชุมวิชาชีพ เตรียมอุปกรณ์สาหรับการนาเสนอ
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(2) การให้บริการเรื่องการขนส่ง การดูแลสรรหาและจองสถานที่ พั ก
รูปแบบการเดินทางของผู้แทนจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง การดูแลเรื่องอาหาร
(3) การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นสถานที่ จั ด ประชุ ม ได้ แ ก่ การลงทะเบี ย น
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด ประชุ ม พิ ธี เ ปิ ด ปิ ด งาน การต้ อ นรั บผู้ เ ข้ า ร่วมงาน ระบบการแปลและล่ า มการ
แปลภาษา
(4) จัดทารายงานสรุปผลการจัดประชุมสรุปผลยอดรายได้และรายจ่าย
ในการจัดประชุม จัดทาแบบประเมินผลการจัดประชุม
2) บริ ษั ท จั ด การจุ ด หมายปลายทาง ( Destination Management
Company : DMC) เป็นองค์กรมืออาชีพที่มีความเข้าใจในทรัพยากรต่าง ๆที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆไม่ว่า
จะเป็นผู้ให้บริการทั้งด้านโรงแรม ระบบขนส่ง รวมไปถึง ความเข้าใจในการดาเนินการเตรียมงาน
วางแผน และจัดงานต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมพิเศษ การจัดประชุม แม้ว่าบทบาทของบริษัทจัดการจุดหมาย
ปลายทางจะมีความทับซ้อนกับบริษัทนาเที่ยวในท้องถิ่นแต่การให้บ ริการของบริษัทจัดการจุดหมาย
ปลายทางซึ่ งมี ค วามเชี่ ย วชาญในการทางานที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การจั ด ประชุ ม จะช่ ว ยให้ ลู ก ค้ าได้รับ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมมากกว่าการท่องเที่ยว โดยบทบาทหน้า ที่
หลักของบริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การจองสถานที่พัก
การเดินทาง กิจกรรมพิเศษ การเตรียมการจั ดงาน เป็นต้ น สร้างความรู้ แ ละความเข้า ใจในการ
ให้บริการที่ดีที่สุดที่อุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น ๆ มี เช่น ด้านสถานที่จัดงาน ร้านอาหาร ระบบขนส่ง
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดี ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมต่าง
ๆตามความต้องการของลูกค้า
3) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
(1) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม (Convention and Visitors
Bureau : CVB) เป็นศูนย์กลางในการอานวยความสะดวก สนับสนุ นและส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์
ภายในประเทศ และส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ข องประเทศไปสู่ ความร่ว มมือ กับ ต่างประเทศ สาหรั บ
ประเทศไทยสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) Thailand Convention and
Exhibition Bureau (TCEB) เป็นองค์กรอิสระภายใต้ก ารดู แลของสานักนายกรั ฐมนตรี มีบทบาท
หน้าที่ ได้แก่
(1.1) เป็ น พั น ธมิ ต รด้ า นกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการชี้ แ นะ
แนวทางเชิงกลยุทธ์แก่อุตสาหกรรมไมซ์ โดยส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวางแผน
ในระดับภาคส่วนและให้คาปรึกษาแก่บริษัททั่วไป
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(1.2) เป็ น ผู้ น าด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ / ผู้ น าทางความคิ ด เป็ น ผู้ น า
อุตสาหกรรมพร้อมแนะแนวความคิดสร้างสรรค์สาหรับการพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจ, เป็นผู้
แนะแนว
(1.3) ให้ ก ารสนั บ สนุ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมทางธุ ร กิจ ของเอกชนโดย
มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดและแนะแนวทางในการสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่ ไปกับ ความ
ยั่งยืนของภาคส่วนโดยรวมในระยะยาว
(1.4) เป็นผู้ประสานงานธุรกิจ ให้การสนับสนุนแบบเฉพาะตัวโดยเป็น
ตัวกลางในการสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ ให้กับผู้จัดงานอีเวนต์ประเภทไมซ์ และส่ งเสริมความร่วมมือ
เชิงกลยุทธ์ภายในภูมิภาคและระดับโลก เครือข่ายพันธมิตรที่แข็ง แกร่ง ยืดหยุ่น และกว้างไกลเป็น
รากฐานที่สาคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต
(1.5) เป็นนักพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมให้มี ค วามแข็ ง แกร่ง โดยกาหนดมาตรฐานไว้ ใ นระดับ สู ง และพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรต่าง ๆ ในประเทศ
(2) สมาคมส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม นานาชาติ (ไทย) Thailand
Incentive and Convention Association (TICA) ประกอบด้วยสมาชิกจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดประชุมและกิจกรรมไมซ์ พัฒนา
หลักสูตรการเรียนด้ านไมซ์ แ ละอี เว้น ท์ บุคลากรในอุต สาหกรรมการจั ดประชุ ม ไมซ์และอี เ ว้ น ท์
ส่ง เสริมการประมูลงานเพื่อดึงการจั ดงานเข้า สู่ประเทศไทย ซึ่ง มีจุดมุ่ง หมายให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางของไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย
(3) สมาคม หน่ว ยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ
(Other Associations and Organizations) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนั้น ๆ เช่น สมาคม
โรงแรม โดยมีบทบาทหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เช่น เจ้าภาพหรือเจ้าของงาน
ผู้สนับสนุนการจัดงานหรือที่ปรึกษา เป็นต้น
2.1.2.3 บทบาทผู้จัด หา (Suppliers) หรือผู้ให้บริการจากภายนอกองค์ก รของ
เจ้าภาพจัดงานที่จะเติมเต็มให้การจัดงานมีความสมบูรณ์ โดยผู้จัดหาที่มีความสาคัญ
1) สถานที่ (Venue) หมายถึง สถานที่ให้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ ซึ่งปัจจุบัน
สถานที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจในการจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการสถานที่มีความหลากหลายตาม
ลักษณะของกิจกรรมไมซ์ เช่น โรงแรม (Hotel) โรงแรมสาหรับจัดประชุม (Conference Hotel) ศูนย์
แสดงสินค้า (Exhibition) และศูนย์ประชุม (Convention center)
วิ โ รจน์ ระจิ ต ด ารงค์ (2554) ได้ อ ธิ บ ายบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ การ
สถานที่ ในธุรกิจการจัดประชุมไว้ว่า ธุรกิจการจัดประชุมมีการแบ่ง บทบาทหน้าที่ของบุคลากรใน
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องค์กรออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการตามขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายนั้น
ๆ ซึ่งโดยทั่วไปศูนย์ประชุมและโรงแรมแต่ละแห่งจะมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกันไป มีการ
แบ่ง ฝ่ายรวมถึงหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรในฝ่ายที่ไ ม่เหมือนกัน แต่ยัง คงมีลักษณะการ
ให้บริการที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นการให้บริการติดต่อ ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ ในศูนย์ประชุม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ
ได้แก่
(1) แผนกบริการส่วนหน้า (Front of the House) เป็นแผนกที่ต้องมี
การติดต่อสื่อสารกับ ลูกค้าและผู้มาใช้บริการในศูนย์ประชุมและโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้บริการ
ทางตรงแก่ลูกค้าเพื่อสร้าง ความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ า ยการตลาดและฝ่ า ยขาย (Marketing and Sale Department)
บุคลากรในฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับลู กค้า หรือผู้มาใช้
บริการจัดกิจกรรมไมซ์ในศูนย์ประชุม โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนาสถานที่และบริการให้กับ กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในศูนย์ประชุม เมื่ อลูกค้า ตัดสินใจที่จะ
มาใช้บริการที่ศูนย์ประชุมแล้ว ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายจะทาหน้าที่ประสานงาน เรื่องรายละเอียด
การใช้สถานที่และการบริการต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาใบเสนอราคา การต่อรองราคา และการทาสัญญา
เช่าพื้นที่กับลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ยังทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานระหว่างลูกค้า
และฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์ประชุม เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้า จนเสร็จสิ้นกิจกรรมไมซ์
ดังนั้นทีมพนักงานขายของศูนย์ประชุมจึงต้องทาหน้าที่ ประสานงานกับทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของงาน ผู้
จัดหาหรือออแกไนเซอร์ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่จัดงานและฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์ประชุม จึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในการสร้างความมั่นใจและการตัดสินใจของลูกค้า
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ (Operation and Services Department)
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ หรือบางแห่งเรียกว่าฝ่ายอาคารสถานที่ บุคลากรในฝ่ายนี้จะมีหน้าที่ในการ
อานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ตั้งแต่การส่ง มอบพื้นที่เพื่อให้
ลู ก ค้ า หรื อ บริ ษั ท รั บ จัด งาน (Organizer) เข้ า ติ ด ตั้ ง งาน การอ านวยความ สะดวกในช่ ว งเวลาจัด
กิจกรรม ตลอดจนการรื้อถอนและส่ง คืนพื้นที่หลัง จบงาน โดยบุคลากรในฝ่าย นี้จะประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่หลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่หรือวิศวกร เจ้า หน้าที่เทคนิ ค ดูแ ล
ระบบแสงสว่าง ควบคุมระบบเสียงและเครื่องฉายภาพ เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภั ย รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ทั่ ว ไปที่ ค อยอ านวยความสะดวกด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบด้วย
ฝ่ า ยอาหารและ เครื่ อ งดื่ ม ( Food and Beverage Department)
บุคลากรใน ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือบางแห่งเรียกว่าฝ่ายจัดเลี้ยง (Banquet Department) ซึ่ง
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ถือเป็นฝ่ายที่มีความสาคัญ เนื่องจากธุรกิจการจัดประชุมทุกแห่งจะมีบริการจัดเตรียม อาหารและ
เครื่องดื่มให้กับลูกค้าและผู้มาร่วมงาน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการรูปแบบของอาหาร
การให้บริการ ตลอดจนปริมาณอาหารและเครื่องดื่มนั้นจะขึ้นอยู่กับความ ต้องการของลูกค้าเป็น
สาคัญ ดังนั้นบุคลากรในฝ่ายนี้จึงมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
จาเป็นในการรับประทานอาหารของผู้ร่วมงาน การจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่ อ ประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดจนการจัดเก็บอาหาร และอุปกรณ์หลังเสร็จสิ้น
การรับประทานอาหารแล้ว
สรุปได้ว่า หน้าที่ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในธุรกิจสถานที่จัดประชุม ทั้ง
แผนก บริการส่วนหน้า (Front of the House) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรใน 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับผู้มาใช้บริการในศูนย์ประชุม ทั้ง3 ฝ่ายนี้จะมีบทบาทสาคัญ ในการอานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมไมซ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน จึงถือเป็นส่วนสาคัญที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ บุคลากรทั้ง
องค์กรที่จะสะท้อนภาพลักษณ์และคุณภาพการให้ บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายการตลาดและการ
ขาย ตาแหน่งพนักงานขายและประสานงาน (Sale and Coordinator) ดังนั้นเพื่อให้การบริการและ
การจัดงานราบรื่นทั้งฝั่งลูกค้า ผู้เข้าร่วมงาน ผู้รับจัดงานและผู้ให้บริการสถานที่จัดงานจึงต้องมีความ
เข้าใจตรงกันในการทางาน ทาให้บทบาทการประสานงานของผู้ประสานงานหรือพนักงานขายของ
ศูนย์ประชุมจึงมีความสาคัญ ในขณะเดียวกันแผนกสนั บสนุนบริการ (Back of the House) แม้จะมี
โอกาสพบปะกับลูกค้าโดยตรงค่อนข้างน้อย แต่ก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทางาน
ของแผนกบริการส่วนหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีการทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริการที่เป็นเลิศ
2) ธุรกิจให้บริการอื่น ๆ (Other Service Provider) เช่นธุรกิจให้บริการ
อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด ประชุ ม ( Conference Production Company), ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารแปลภาษา
(Translation Service) ธุ ร กิ จ บริ ก ารอาหารจั ด เลี้ ยงนอกสถานที่ (Catering Service)และ ธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยว (Travel Agent) เป็นต้น
ขั้นตอนการจัดประชุม
การจัดประชุมในแต่ละขั้นตอนมีหน่วยงานและผู้ให้บริการต่าง ๆเข้ามามีบทบาทตามระดับหรือ
รูปแบบการจัดประชุม โดยสามารถอธิบายดังนี้
2.1.3.1 การประมูลงาน (Bidding) ของบริษัทรับจัดงานประชุมมืออาชีพเพื่อเสนอตัว
เป็นผู้รับจัดงานให้กับองค์กรเจ้าภาพหรือเจ้าของงานซึ่ งเป็นลูกค้าหรือผู้ซื้อ (Buyer/ End user) โดย
การตัดสินใจของลูก ค้าอาจมีผู้สนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย (Rogers, 2013) กล่าวว่า ผู้จัดการ
โครงการ (Project manager) ผู้ ว างแผนโครงการ (Project planner) ผู้ ป ระสานงานโครงการ
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(Project Coordinator) และ ตัวแทนฝ่ายขาย (Sales) นาเสนอแผนโครงการ (Proposal) ต่อองค์กร
ผู้ซื้อ โดยเป็นการแข่งขันของผู้รับจัดประชุมมืออาชีพที่เข้าร่วมประมู ลซึ่งมีได้มากกว่า 1 ราย ผู้ที่ชนะ
การประมูลจะได้เป็นผู้จัดการจัดประชุม พร้อมทาสัญญาตกลงกับผู้ซื้อ และดาเนินขั้นตอนการเตรียม
งานประชุมต่อไป สาหรับขั้นตอนการประมูลงานนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของบริษัทผู้รับ
จัดประชุมที่ต้องการเป็นผู้จัดงานขององค์กรนั้ น ๆ ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูลความรู้ การเตรียมพร้อมที่ดี
บทบาทของผู้ประสานงานในขั้นตอนการเตรียมการประมูลงานจึงเกี่ ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนโครงการ เช่น ข้อมูลลูกค้า ความสาเร็จของงานที่ผ่านมา กลุ่มผู้เข้าร่วม
งาน สถานที่ ที่ เ คยจั ด งาน และการเตรี ยมข้ อมู ล นาเสนอของผู้ รับ จั ด ประชุ ม เช่ น ประสบการณ์
ความสาเร็จของงานที่เคยจัดมา ข้อดีข้อได้เปรียบขององค์กร ดังแสดงในภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการประมูลของบริษัทรับจัดงานประชุมมืออาชีพต่อองค์กร.....................
ที่มา: ผู้วิจัย
การประมูลงาน สามารถทาได้ทั้งระดับงานประชุมองค์กรและระดับ การจัดประชุม
นานาชาติ อย่างไรก็ตามบทบาทของการเป็นผู้ร่วมประมูลมีความแตกต่างกัน เช่น การประมูลเพื่อขอ
เป็นผู้จัดงานของบริษัทรับจัดประชุมมืออาชีพ หรือ การประมูลเพื่ อขอเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
นานาชาติของประเทศต่าง ๆ เป็นต้น
ขั้นตอนการดาเนินงานจัดประชุมนานาชาติ (Convention) มีรูปแบบการจัดประชุม
2 ลักษณะ (เทวีวรรณ ปทุมพร, 2549) ดังนี้
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1) การจัดงานประชุมหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกเพื่อขอเป็นประเทศ
เจ้าภาพจัดงานโดยไม่มีการแข่งขัน ดัง นั้นประเทศสมาชิกที่จะเป็นเจ้าภาพต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการจัดงาน โดยการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เป็นตัวกลางในการให้การสนับสนุน เช่น CVB
หน่วยงานภาครัฐ สมาคม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และว่าจ้างบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นที่
ปรึกษาในการวางแผนจัดงานและประสานงานกับผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น สถานที่จัดงาน เป็นต้น ซึ่ง
ขั้นตอนการเลือก บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ อาจมาจากการขั้นตอนการประมูล ดังที่กล่าวข้างต้น

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการจัดงานประชุมหมุนเวียนเจ้าภาพไปตามประเทศสมาชิก
ที่มา: ประยุกต์จาก เทวีวรรณ ปทุมพร, 2549
2) การจั ด ประชุ ม แบบประมู ล เพื่ อ ขอเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานเพื่ อ คั ด เลื อ ก
จุดหมายปลายทางในการจัดประชุมโดยเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกที่มีศักยภาพเสนอตัวแข่งขันโดย
ประเทศที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจัดงานต้องส่งตัวแทนของสมาคมเข้าร่วมประมูล จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ายฉะนั้นจึงต้ องมีการเตรียมความพร้อมในการนาเสนอที่มีประสิทธิภาพแต่ใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของการจัดประชุมขนาด
ใหญ่แต่ละครั้งนามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ต่อประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อทาการประมูล
ได้แล้วก็จะได้รับเลือกเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมนั้น ๆขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมงานซึ่ง จะมี
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบการเตรียมงานและ
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การจัดประชุมทั้งหมด รวมทั้งมีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานที่จัดประชุม
(Venue) โรงแรม (Accommodation) ผู้จัดการขนส่ง (Transportation) ผู้รับเหมา (Contractor)
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการดาเนินงานของธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Convention)
ที่มา: ประยุกต์จาก เทวีวรรณ ปทุมพร, 2549
สรุปได้ว่า ขั้นตอนการดาเนินงานของธุรกิจการจัดประชุมในส่วนของธุรกิจจัดประชุม และ
ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม นานาชาติ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กันในส่ ว นของเจ้ า ภาพจั ด งานหรือเจ้ า ของงาน
จาเป็นต้องมีการใช้บริการบริษัทจัดประชุมมืออาชีพหรือสถานที่จัดประชุม ซึ่งต้องมีการประสานงาน
ผ่านฝ่ายขายของผู้ให้บริการต่าง ๆ บทบาทของฝ่ายขายจึง มีความสาคัญ ทั้ง ในการยื่นข้อเสนอขาย
ให้กับลูกค้าหรือการประมู ลเพื่อ ให้ ไ ด้ง าน เป็นตัวกลางในการติ ดต่ อประสานงานกั บลู กค้ า และผู้
ให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้งานประชุมสามมารถดาเนินไปสู่ผลสาเร็จ
ในปัจจุบันบริบทของอุตสาหกรรมการจัดประชุม องค์กรซึ่งเป็นเจ้าของงานประชุม ได้แก่
สมาคม องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล ได้ทาการว่าจ้างหรือใช้บริก ารผู้จัดประชุมมืออาชีพ เพื่อ
วางแผนและจัดการเตรียมงานประชุม (Rogers, 2013) เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการจัดงาน
ประชุม อีกทั้งสามารถจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดงานการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมงาน การ
จัดการความปลอดภัย และการจัดการในส่วนอื่น ๆ จึงทาให้การจัดประชุมจาเป็นต้องมีผู้ประสานงาน
ด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ได้ถูกหมายถึงองค์กรหรือบริษัทผู้ให้บริการจัดประชุม
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อย่ า งมื อ อาชี พ สอดคล้ อ งกั บ Krugman, Cecil, and Fenich (2014); Cecil, Fenich, Krugman,
and Hashimoto (2013) และ Fenich and Hashimoto (2010) กล่าวถึง ส่วนสาคัญที่ทาให้บริษัท
รับจัดประชุมมืออาชีพประสบความสาเร็จ คือบทบาทของผู้ประสานงาน ซึ่งเป็นผู้รับฟังความต้องการ
จากลูกค้าหรือผู้ซื้อหรือเจ้าของงานผู้ว่าจ้างโดยตรง นอกจากนี้บทบาทของศูนย์ประชุมเป็นสถานที่จัด
ประชุมที่มีความสาคัญต่อการจัดประชุมและเป็นปั จจัยหลักในการเลือกจุดหมายปลายทางในการจัด
ประชุม เนื่องจากศูนย์ประชุมมีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงานจานวนมาก มีสิ่งอานวยความ
สะดวก ปลอดภัย และบุคลากรมืออาชีพ ทาให้กล่าวได้ว่าศูนย์ การจัดประชุม เป็นหนึ่ง ในสิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อม ศักยภาพของ
ประเทศนั้น ๆ การศึกษาเงื่อนไขในการตัดสินใจของผู้วางแผนการจัดประชุม ในการเลือกสถานที่จัด
ประชุม PCMA กล่าวถึงประโยชน์ในการใช้งานสาหรับงานประชุมเป็นสิ่งที่พิจารณามากกว่าประโยชน์
ในด้านความบันเทิง เพราะตอบวัตถุประสงค์ การจั ดงานมากกว่ า นอกจากนี้การที่ผู้ ขายพื้น ที่ ผู้
ประสานงานประชุมเข้าใจกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน (Attendees) ของงานที่เจ้าของหรือลูกค้าจัด
จะทาให้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ามากขึ้น (DiPietro, Breiter, Rompf, and
Godlewska, 2008)
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
2.1.4.1 ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
การจัดประชุม นิทรรศการหรืออีเว้นท์ มีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุมมองของผู้สมัครงาน
และผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการหรืออีเว้นท์ พวกเขามองว่าเป็นงานที่ท้าทาย
ความสามารถ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการ
หรืออีเว้นท์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง คือประเด็นการขาดแคลนบุคลากร การศึกษาของ K Weber and
Ladkin (2011) กล่าวถึงการขาดแคลนบุคลากรในการทางานเนื่องจากมีอัตราการลาออกจากงานสูง
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากความไม่ ส มดุ ล ระหว่ า งการท างานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว (Work-life balance) โดย
การศึกษาของ (Karin Weber and Ladkin, 2008) ยืนยันว่า ผลจากอัตราการลาออกสูงและความ
ไม่สมดุลของการทางานและชีวิตส่วนตัวยังกระทบถึงภาระงานที่หนักขึ้นทาให้ผู้ปฏิบัติง านขาดโอกาส
ในการเรียนรู้และพัฒนา
อุตสาหกรรมการจัดประชุมยังคงขาดมืออาชีพเนื่องจากการอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น
ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดประชุมเพิ่มมาขึ้น (Phelan and Mills, 2010) ถือ
จุดอ่อนของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยประการหนึ่ง คือ การขาดผู้ชานาญงานอย่างแท้จริง (กานต์ชนก ดาบ
สมเด็จ, 2555) เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ วัชราภรณ์ สุรภี และ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556)
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กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีคุณลักษณะที่ตรง
กับสายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในตาแหน่งประสานงานโครงการ
ยิ่งไปกว่านั้น ทางสานักการส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) ยังให้
ความสาคั ญและผลักดันการพัฒนาบุคลากรโดยกาหนดเป็น หนึ่ง ในยุทธศาสตร์การพัฒนา อีกทั้ง
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการจัดประชุม มีการเติบโตสูงและการแข่งขันรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีประเทศสมาชิกที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นา
อุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ ประเทศสิง คโปร์ ประเทศมาเลเซีย และรวมถึง ประเทศไทย นอกจากนี้
ผลกระทบจากการเปิดเสรีบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีผลทาให้เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และเกิดการแข่งขันสูง ประเทศไทยอาจเสียงต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานภาค
บริการออกนอกประเทศ จึงเกิดการร่วมสร้างกรอบข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกันของคุณสมบัติ
นั ก วิ ช าชี พ (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ด้ า นบุ ค ลากรวิ ช าชี พ
ทางการท่องเที่ยวและบริการ (วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555)
การพัฒนามาตรฐานของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีความสาคัญต่อการสร้าง
ความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ได้ถูก
ให้ความสาคัญมากขึ้น ปัจจุบันได้มีการศึกษาด้านคุณลักษณะสาหรับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องการความต้องการคุณลักษณะของบุคลากรในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งโครงการวิจัยเรื่อง การระบุคุณลักษณะสาหรับผู้ประสานงานและผู้วางแผน
ปฏิบัติการไมซ์ โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ
ร่วมกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานส่งเสริมอุ ตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ สมาคมส่งเสริม การจัดประชุม
นานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และสานักงาน
ส่ง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติง าน ผู้ประสานงานและผู้
วางแผนปฏิบัติการไมซ์(ไทย) เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องนาไปปรับใช้เพื่อพัฒนา
บุคลากร ยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.1.4.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
ในระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมถูกให้ความสาคัญมาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นทรัพยากรมนุษย์
ของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ร วมทั้ ง การจั ด ประชุ ม ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะ
ความสามารถของบุคลากรและปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากอุตสาหกรรมการจัดประชุม
นับเป็นการบริการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทรัพยากรบุค คลมีบทบาทสาคัญในการดาเนินการ ดังนั้นบุคคลที่
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมนี้จึงต้องมีทักษะในการปฏิบัติง านที่เกี่ยวข้อง (McCabe et al., 2002 ;
Montgomery and Rutherford, 1994 และ Rogers, 1996 อ้ า งใน Karin Weber and Chon,
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2002) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะระหว่างบุคคลในการประสานงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร การ
ต่อรอง ความคิ ดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่นในการทางาน การจัดการ และความฉลาดทางอารมณ์
รวมทั้งความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (Karin Weber and Chon, 2002) นอกจากนี้ Karin Weber
and Chon (2002) ได้ ท าการรวบรวมประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมการจัดประชุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะในการทางานของบุคลากร ดังนี้
Learning Environment Specialist (LES) ในปี 1994 โดยความร่วมมือระหว่าง
Hyatt Hotel และ Professional Convention Management Association (PCMA) กระตุ้นให้เกิด
นวัตกรรม ปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัด ประชุ ม การวางแผน และความ
เหมาะสมของสภาวะแวดล้อมในการจัดการจัดประชุม (Karin Weber and Chon, 2002)
ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ า ปี The International Association of Professional
Congress Organizers (IAPCO) โดย Professional Congress Organizers Switzerland ในปีค.ศ.
1975 ได้กล่าวถึงการอบรมผู้บริหารในองค์กรจัด การจัดประชุม และการส่งเสริมการเป็นจุด หมาย
ปลายทางของการจัดประชุ ม (Conference destination) และในปีค.ศ. 2002 ได้มุ่ง ประเด็นไปที่
ความสัมพันธ์และแนวโน้มในอนาคตของผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ได้แก่ การตลาด
ลักษณะส่วนแบ่งการตลาด การร่วมธุรกิจกับธุรกิจสนับสนุน(Supplier) การทาสัญญา การเงิน การ
สื่อสาร เทคโนโลยี และผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) และ European Federation of Conference
Towns (1987) กล่าวถึงการให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม การให้ความรู้ด้าน
การพัฒนาจุดหมายปลายทาง สถานที่จัดงาน การใช้สื่อออนไลน์ และการประมูลงาน นอกจากนี้การ
ให้ความสาคัญกับประเด็นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมในทวีปเอเชีย – แปซิฟิค
การจัดประชุม ปะจ าปี IAบริษัทจัดประชุมมื ออาชีพ โดยThe Asian Association of Convention
and Visitor Bureaus (AACVB) ในปีค.ศ. 2002 ได้ชี้ให้เห็นถึง ประเด็นความส าเร็ จในการจั ด งาน
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 การเป็นผู้นา การใช้เทคโนโลยี การจัดการความปลอดภัย และ
การตลาด
การศึกษาเกี่ยวกั บการกาหนดมาตรฐานของผู้ปฏิบัติง านในอุต สาหกรรมการจั ด
ประชุม มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
Krugman et al. (2014) กล่าวถึงการปรับใช้มาตรฐานคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
ในงานประชุมและอีเวนท์ทางธุรกิจ( Meeting and Business Events Competency Standard :
MBECS) ซึ่งเป็นแนวทางของหลักสูตรคุณลักษณะ จัดทาโดย Meeting Professional International
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(MPI) ในมหาวิทยาลัย คุณลักษณะที่จาเป็นได้แก่ ด้านการประสานงาน(Coordinate) ด้านการจัดการ
(Management) และด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร(Operation) สอดคล้ อ งกั บ 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) การวิ เ คราะห์ ม าตรฐานCMP-IS แบ่ ง เป็ น 2 ด้ า นได้ แ ก่ การ
วางแผนซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การ
วางแผนโครงการ และการวางแผนกาลังคน และการผลิต (Producing) ซึ่งครอบคลุม การวางแผน
การจั ด งานตามรู ป แบบประเภทของงานประชุ ม ในส่ ว นของฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร นอกจากนี้ ผลจาก
การศึ ก ษาของ Fenich and Hashimoto (2010) พบว่ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษามุ่ ง เน้ น ในการสร้ า ง
ศักยภาพและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเนื้อหา
หลักสูตรมีความใกล้เคียงกับหลักสูตรด้านธุรกิจทั่วไป แต่มีความพิเศษซึ่ง มุ่ง เน้ นในการให้ความรู้
ฝึกฝนทักษะด้านการวางแผน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงาน การตลาด การวางแผนการจัดงาน
และด้านการปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการประสานงานในพื้นที่ขณะปฏิบัติงาน
S. S. Kim, Sun, and Kang (2015) ท าการศึ ก ษาในหั ว ข้ อ Meeting Planners’
Competency, Motivation and Benefits : The Case of Korea กล่ า วว่ า ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารใช้
คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ( Competency-based approach)ใน
อุตสาหกรรมและการจัดประชุม เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติง านมืออาชี พ และในทุก ๆการ
อบรมบุคลากรมีการบูรณาการเพื่อให้ บุคลากรมีคุณลักษณะตามที่องค์กรต้องการ นอกจากนี้การ
เลือกใช้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม จะยิ่งทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดย
หัวข้อหลักในการฝึกอบรมจะเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรในฝ่ายวางแผนและ
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นทั้งการพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลและพัฒนาคุณลักษณะเพื่อองค์กร
H.-R. Lee, McKercher, and Kim (2009) อธิ บ ายจากการศึ ก ษาในหั ว ข้ อ The
relationship between convention hosts and professional conference organizers กล่าวถึง
การให้ความสาคัญกับ ทักษะที่ เกี่ยวข้ องกับการประสานงานและสร้ างความสั มพันธ์ระยะยาวที่ ดี
ระหว่างผู้วางแผนการจัดประชุมและธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ (Supplier) ที่ เช่นเดียวกับ M. Kim and
Qu (2011) กล่าวถึงการให้ความสาคัญกับทักษะการสร้างสัมพันธ์และการประสานที่ดีในการขายและ
ติดต่อระหว่างผู้วางแผนการจัดประชุม เจ้าของงาน และธุรกิจสนับสนุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทักษะการ
ประสานงานและการสร้างสัมพันธ์ หรือคุณลักษณะที่เป็นมิตร มีความจาเป็นสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม

26
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ประเด็น
ด้านการประสานงาน (Coordinate)
ด้านการจัดการ (Management)
ด้านการปฏิบัติการ (Operation)
ด้านการวางแผน(Planning) เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
การตลาด การวางแผนการจัดงาน
ด้านการปฏิบัติการ(Operation) เกี่ยวข้องกับการประสานงานใน
พื้นที่ขณะปฏิบัติงาน
การวางแผน (Planning)
ด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน
การวางแผนโครงการ และการวางแผนกาลังคน
การผลิต (Producing)
การวางแผนการจัดงานตามรูปแบบประเภทของงานประชุมใน
ส่วนของฝ่ายปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรในฝ่ายวางแผนและ
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นทั้งการพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
พัฒนาคุณลักษณะเพื่อองค์กร
ทักษะการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดี
ระหว่างผู้วางแผนการจัดประชุมและธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ
(Supplier)
ทักษะการสร้างสัมพันธ์และการประสานที่ดีในการขายและติดต่อ
ระหว่างผู้วางแผนการจัดประชุม เจ้าของงาน และธุรกิจ
สนับสนุน
ความรู้และทักษะ 10 ด้าน ได้แก่
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
การจัดการโครงการ (Project Management)
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การจัดการการเงิน (Finance Management)
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)
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ผู้เขียน

สมาคมส่งเสริมการจัดประชุม
นานาติ (ไทย) (2557)

ประเด็น
การจัดการคู่ค้า (Stakeholder Management)
การออกแบบการจัดประชุมและอีเว้นท์ (Meeting and Event
Management)
การจัดการพื้นที่ (Site Management)
การตลาด (Marketing)
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
1) สมรรถนะหลัก
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านคุณลักษณะ ต้นทุน และการมีไว้ใช้
ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ความต้องการ
เป้าหมายเชิงธุรกิจปัจจัยความสาเร็จหลัก และกระบวนการ
ตัดสินใจ
ความรู้เกี่ยวกับข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด
และข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขัน
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ
ทักษะการคิดที่เป็นตรรกะ การทาความเข้าใจ การประยุกต์ การ
วิเคราะห์ และการพิจารณ์
ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนกระชับ และมีตรรกะ
ทักษะการทางาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ
ทักษะการนาเสนอที่ชัดเจน และมีตรรกะ
ทักษะต้นทุนกาไรเบื้องต้น
ทักษะการประสานงาน
สัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับสูง
ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เชาวน์ปัญญา
ความมีเกียรติในตนเอง
ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด
ความมีจิตบริการ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทักษะการตั้งคาถามเชิงกลยุทธ์
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ผู้เขียน

ประเด็น
ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบ ยุติธรรม และเท่าทัน
สถานการณ์
ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ความประณีต ละเอียดลออ
ทัศนคติที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้า
ทักษะการสื่อสารที่มีชั้นเชิงและมีเชาวน์ทางสังคม
ทักษะการจัดการข้อขัดแย้งที่เป็นระบบ และคานึงถึงภาพรวม
ของงาน
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและประชุมนานาชาติ
ในประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและการแข่งขัน
ประสบการณ์การทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม และ
ประชุมนานาชาติ
2) สมรรถนะเฉพาะตาแหน่งผู้ประสานงาน
ความรู้เกี่ยวกับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้รับสารที่มีพื้นฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมหลากหลาย
ทักษะการนาเสนอให้เกิดภาพพจน์
ทักษะการบริหารสัมพันธภาพระหว่างคู่ค้าและลูกค้า
บุคลิกภาพที่เป็นมิตรและน่าคบหา
สัญชาตญาณทางธุรกิจและเชาวน์ทางธุรกิจ
ความอดทนในการทางานภายใต้ความกดดันสูง
การมีจิตวิยาบริการ และทัศนคติที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของ
ลูกค้า
เครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายวิชาชีพ
การเตรียมความพร้อมในการทางานล่วงหน้า
วัชราภรณ์ สุรภี และ ฉลองศรี ด้านความรู้ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 2) ความรู้
พิมลสมพงศ์ (2556)
ความเข้าใจในงานการให้บริการ 3) ความรู้ความเข้าใจเทคนิค
การจัดงาน 4) ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการทางาน
5) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานในอุตสาหกรรมไมซ์
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ผู้เขียน

ธนพล รุ่งเรือง (2558)

ประเด็น
ด้านทักษะ ได้แก่ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า2)
ทักษะการทางานอย่างมืออาชีพ 3) ความสามารถในการปรับตัว
4) ทักษะการสื่อสาร 5) ความคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ 1) มีจิตบริการ 2) อัธยาศัยดี เป็นมิตร
3)ความสุภาพมีมารยาท 4) ความกระตือรือร้น 5) บุคลิกภาพที่ดี
เชื่อมั่นในตนเองมีความน่าเชื่อถือ
คุณลักษณะของบุคลากรที่ผลต่อความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านความรู้ ได้แก่ 1) ทักษะการสื่อความรู้เกี่ยวกับลูกค้า
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการเป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจัยความสาเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ 2) ข่าว
กรองทางการตลาด แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การแข่งขัน
ด้านทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2)ทักษะ
การสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ 3) ทักษะการ
ประสานงาน 4) ทักษะต้นทุนกาไรเบื้องต้น
ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ 1) มีจิตบริการ 2) ทัศนคติเชิงบวก
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทางาน 3) เชาวน์ปัญญา

ที่มา: ผู้วิจัย
จากการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มีความสาคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมทั้งในด้านของหลักสูตรการเรียนเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมการ
จัดประชุม จากกลุ่มสมรรถนะข้างต้นมีความสอดคล้องกับการกาหนดสมรรถนะของผู้ประสานงาน
และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติง านและสมรรถนะ
สาหรับผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการการจัดประชุม กล่าวคือ สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการมีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะเกี่ยวข้องกับการประสานงานมีความสอดคล้อง
กับ คุณลักษณะตามต าแหน่งงานด้ านการประสานงานและการขาย อย่างไรก็ตามจากการถอด
บทเรียน “โครงการ Young MICE Professional 2018” เห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน
เป็นบทบาทที่มีความสาคัญมากซึ่งเป็นเสมือนพื้นฐานของการทางานในอุตสาหกรรมไมซ์และการประ
ชถมที่จะสามารถต่อยอดความก้าวหน้าในสายงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจผู้ให้บริการจัดประชุม
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มืออาชีพ (PCO) ผู้ประสานงานโครงการจัดประชุมต้องมีความรู้ความสามารถอย่างมากเนื่องจากงาน
ประชุมแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดเฉพาะที่ซับซ้อนแตกต่างกัน
เพิ่มเติมจากนี้ ผู้วิจัยทบทวนข้อมูลความรู้ เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมพบว่าปัญหาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในประเด็นสาคัญ ที่สมควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติการหรือระดับล่าง อันได้แก่ ปัญหาทัศนคติ ความไม่พึงพอใจต่อ
งาน และการขาดแคลนบุคลากรที่มีสมรรถนะตามที่อุตสาหกรรมต้องการ (V. McCabe, 2001; K
Weber and Ladkin, 2011) โดยมุมมองมิติของการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการกล่าววถึง ประเด็นเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่ออาชีพ ความ
สนใจในอาชี พ และแรงจู ง ใจในการท างาน (Chan Suk Ha, 2015; V. McCabe, 2001; V. S.
McCabe and Savery, 2007; K Weber and Ladkin, 2011) จึง ทาให้การศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยมุ่ง
ประเด็นของการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
ให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ จึงเป็นบทบาทขององค์กรที่ต้องหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
บทบาทการเป็นผู้ประสานงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
2.1.5.1 ตาแหน่งในโครงการ (Project management) บทบาทในการประสานงาน
เป็ น บทบาทที่ มี อ ยู่ ใ นหลากหลายต าแหน่ ง ของการท างานในอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม ซึ่ ง มี
ความสาคัญต่อการดาเนินการแผนงานให้ราบรื่น สาหรับบริบทการทางานของอุตสาหกรรมการจั ด
ประชุม แต่ละองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทในภาคส่วนต่าง ๆของอุตสาหกรรมอาจมีแผนการจัดงาน
ประชุมที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการหรือขนาดของโครงการที่แตกต่างกัน รูปแบบการทางานของ
องค์กรส่วนใหญ่จึงเป็นโครงสร้างแบบเมทริกซ์ (Matrix organizational) และมีการแบ่งทีมรับผิดชอบ
งานประชุมหรือเรียกว่าโครงการ โดยลักษณะการบริหารจึงคล้ายกับการจัดการโครงการ ซึ่งมีผู้จัดการ
โครงการ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้วางแผนโครงการ และสมาชิกในทีม เป็นต้น อธิบายโดยภาพรวม
ของบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) ผู้ จั ด การโครงการ (Project manager) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห าร
โครงการให้ดาเนินการตามขอบเขตกาหนดเวลา บริหารการเงิน ความเสี่ยง คุณภาพของงานและการ
ใช้ทรัพยากร การจัดการบุคคลและสร้างแรงจูงใจในการทางาน รับผิดชอบในการจัดส่ง โครงการ,
ผลักดันโครงการให้บรรลุผลที่ต้องการ Elizabeth Harrin (2017) ผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน
โครงการ ทั้ งสองตาแหน่งต้องทางานควบคู่กับไป โดยผู้จัดการโครงการมีอานาจในการตัด สิ น ใจ
มากกว่าผู้ประสานงานและมีบทบาทในการวางแผนการดาเนินการ ส่วนผู้ประสานงานโครงการมี
บทบาทในการติดต่อสื่อสารกับทั้งภายนอกและภายในโครงการหรือองค์กร
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2) ผู้วางแผนโครงการ (Project planner) หมายถึง ผู้วางแผนรูปแบบงาน
ประชุม กิจกรรมต่าง ๆในงานประชุม เช่น พิธีเปิด การเดินทาง การลงทะเบียน กิจกรรมต่าง ๆของ
ผู้ร่วมงาน เสนอต่อลูกค้าหรือผู้ซื้อ โดยออกแบบวางแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดงาน
ซึ่งผู้วางแผนการจัดประชุม ต้องทางานร่วมกับลูกค้าหรือผู้ซื้ อ เพื่อเข้าใจความต้องการอย่างชั ดเจน
นอกจากนี้อาจต้องทางานร่วมกับผู้สนับสนุน ด้วย โดยผู้วางแผนการจัดประชุม เป็นผู้รู้และเข้าใจ
รายละเอียดของงานทั้งหมด และจะส่งต่อรายละเอียดของงานในส่วนต่าง ๆให้กับผู้ประสานงานการ
จัดประชุมในฝ่ายต่าง ๆติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้อง
3) ผู้ ป ร ะ สาน ง านโ ครงก าร ( Project coordinators) Edward Chung
(2017); Fahad Usmani (2017) และ Victoria Duff (n.d.) อธิบายความแตกต่างในบทบาทของการ
ประสานงานของผู้เร่ง รัด โครงการ (Project expediter) ไม่มีอานาจในการจั ด สินใจ เป็นเพีย งผู้
ประสานงานหรือผู้ช่วยผู้ประสานงาน สามารถสื่อสารรายงานความคืบหน้ามีส่วนร่วมในการพูดคุยกับ
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆและสามารถให้ข้อมูลในกระบวนการตั ดสินใจได้ โดยจะพบตาแหน่งนี้มากใน
โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ ในขณะที่ผู้ประสานงานโครงการ มีอานาจในการตัดสินใจในบางกรณี
ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และรายงานไปยังผู้จัดการโครงการและผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ต่อไป โดยจะพบตาแหน่งผู้ประสานงานโครงการลักษณะนี้มากในรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบเมท
ริกซ์ (Strong matrix organization)
ตาแหน่งผู้ประสานงานจึงเป็นตาแหน่งทักษะ กล่าวคือ ทักษะในการประสานงานและ
บทบาทหน้าที่ประสานงานไม่ได้อยู่เพียงแค่ตาแหน่งผู้ประสานงานเท่านั้น แต่อาจอยู่ในตาแหน่งต่าง
ๆด้วย เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้วางแผนจัดงาน เป็นต้น อีกทั้ง ตาแหน่งเหล่านี้มีอยู่ในทุกภาคส่วน
โครงสร้างของอุตสาหกรรมการจัดประชุม ได้แก่ สมาคม องค์กรเอกชน ผู้ให้บริการหรื อผู้จั ด หา
สถานที่จัดงาน และธุรกิจรับจัดประชุมมืออาชีพ เป็นต้น
2.1.5.2 บทบาทของผู้ประสานงานในภาคส่วนต่าง ๆ พิจารณาจากขั้นตอนของการ
ดาเนินงานจัดประชุม (Geoff Beers, 2017) บทบาทของผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ มี
หน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ ควบคุม จัดการให้งานดาเนินไปตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของ
การวางแผนงานอีเว้นท์และขั้นสิ้นสุดการจัดงาน ซึ่งบทบาทของผู้ประสานงานประชุมมีความสาคัญ
โดยตรงในการจัดการ ดาเนินงานมากกว่าผู้วางแผนการจัดประชุม เพราะต้องควบคุมดูแลทุกขั้นตอน
รายละเอียดของงานที่ถูกกาหนดโดยผู้วางแผนงานอีเว้นท์และเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในขณะที่ผู้
ประสานงานอีเว้นท์มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ บทบาทหน้าที่เฉพาะตามขอบข่ายงายของผู้ประสานงานอีเว้นท์มีความแตกต่างกันตามแต่ละ
องค์กร เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในบทบาทหน้าที่ Geoff Beers (2017) อธิบายถึง บทบาทที่แตกต่าง
กันระหว่างตาแหน่ง ผู้วางแผนอีเว้นท์ และ ผู้ประสานงานอีเว้นท์
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ผู้วางแผนการจัดประชุม หรืออีเว้นท์ (Meeting/Event Planner) หรือบางครั้ง อาจ
รวมถึงบทบาทของผู้จัดการโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ มีการทางานโดยตรงกับลูกค้า
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ความต้องการและงบประมาณของลูกค้า มีบทบาทในการตัดสินใจ วางแผนว่าจะ
ทาอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ จากนั้น Event Planner จะออกแบบกิจกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า ง ๆเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ตั ด สิ น ใจ (Event
planner) มุ่งเน้นไปที่ภาพขนาดใหญ่ของงาน จึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้ าว่า
สามารถทาให้การจัดงานของลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่นอน หน้าที่ของ Event planner
พบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการ จัดการวางแผนกิจกรรมเพื่อเป็นข้อเสนอให้กับลูกค้า สถานที่
ทรัพยากรของที่ต้องใช้ หาผู้บรรยายหรือวิทยากร ดูเรื่องการลงทะเบียน การต่อรองและการจัดการ
ต่าง ๆ
ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ (Meeting/Event coordinator) ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้ได้รับการดาเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
เป็ น ไปตามเวลาแผนการที่ ก าหนด รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การแต่ ล ะองค์ ป ระกอบเพื่อ ให้ แ น่ ใ จว่า
เหตุการณ์จะดาเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อEvent planner หรือ Project manager ได้กาหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆสาหรับการจัดงานแล้ว ผู้ประสานงานจะช่วย Event planner
หรือ Project manager จัดการแผนงานเหล่านั้นให้ เกิด ขึ้นจริง โดยการจัดหาผู้ให้ บริการ ต่าง ๆ
องค์กรขนาดใหญ่อาจมีผู้ประสานงานสองคนสาหรับผู้วางแผนทุกรายในขณะที่การดาเนินงานที่มี
ขนาดเล็กอาจมีผู้ประสานงานเพียงคนเดียวที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีอานาจตัดสินใจทุกคน
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะมีสายการกากับดูแลตาแหน่งผู้ประสานงานโดยตรง
1) ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ในบริบทของบริษัทหรือองค์กร
เอกชน (Corporate event coordinators) ผู้ประสานงานมีหน้าที่รายงานการทางานโดนตรงต่ อ
ผู้บัง คับบัญชาที่ มีอ านาจตัด สิน ใจหรือ เป็น ผู้ว างแผนอี เว้น ท์ เช่น Project manager หรือ Event
planner และยังมีหน้าที่เป็นคนกลางในการติดต่ประสานงานกับภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้ขาย ซัพพลาย
เออร์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ดังนั้น งานสาคัญของผู้ประสานงานคือการบริหารจัดการให้งาน
ดาเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ในบริบทของผู้ให้บริการสถานที่
จั ด งาน (Venue coordinator) ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ารจั ด ประชุ ม โรงแรม และสถานที่ อื่ น ๆ มี ห น้ า ที่
ประสานงานติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารของสถานที่ แ ละรายงานต่ อ หั ว หน้ า งาน เป็ น การ
ประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียด สิ่งที่ลูกค้า
ต้องการและส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการภายในองค์กร เช่น ฝ่ายจัดเลี้ย ง Banquet and catering
และในวันงาน (Event day) ผู้ประสานงานมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของงาน ทักทายลูกค้าและ
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อานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในบางกรณีผู้ประสานงานของสถานที่จัดงานอาจ
รวมถึงหน้าที่การขายและการประสานงานไว้ในตาแหน่งเดียวกัน (Sales and Coordinator) โดยเป็น
ผู้นาเสนอการบริการของสถานที่จัดงานให้กับลูกค้า หรือผู้จัดงาน
3) ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ในบริบทของสถาบันการศึกษา
(Seminar and learning institution event coordinators) การประสานงานสาหรับการจัดอบรม
การเรียน หรือการจัดประชุมสาหรับองค์กรต่าง ๆซึ่งมีการหมุนเวียนไปแต่และเมืองหรือประเทศต่าง
โดยหากขอบเขตของกิ จ กรรมไม่ ก ว้ า งมากนั ก อาจมี ก ารด าเนิ น การจากส านั ก งานใหญ่ ซึ่ ง ผู้
ประสานงานจะมีหน้าที่ติดต่อจองสถานที่จัดงาน ที่พัก และจัดการการเดินทาง เป็นต้น
4) ผู้ประสานงานการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ในบริบทของหน่วยงานไม่แสวงหา
ผลก าไร (Non-profit event coordinators) การประสานงานส าหรั บ การจั ด ของขององค์ ก รไม่
แสวงหาผลกาไร ซึ่งอาจต้องประสานงานจัดการด้านอาสาสมัครที่มาช่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆที่เข้ามา
สนับสนุน
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า บทบาทเป็ น ตั ว กลางในการประสานงานของผู้
ประสานงานเหมือนกันแต่มีรายละเอียดของงานที่แตกต่างกันตามบทบาทขององค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยทั่วไปสาหรับผู้ประสานงานในการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ต่าง ๆ ซึ่งทางานที่ได้รับมอบหมาย
ในลักษณะของโครงการ จึงเรียกตาแหน่งว่า ผู้ประสานงานโครงการ (Project coordinator) สาหรับ
การทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งในการศึกษานี้เจาะจงไปที่ผู้ประสานงานโครงการ ที่มี
บทบาทในการประสานงานโครงการจัดประชุมของธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ จาเป็นต้อง
ทางานร่วมกับองค์กรและบุคคลหลากหลาย ต้องรับผิดชอบงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบงาน สอดคล้อง
กับ Linda Ray (2017) กล่าวถึงการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุมหรือนักวางแผนการจัด
ประชุม จะมีส่วนร่ว มในทุก ขั้นตอนของการจั ด ประชุมนั บ ตั้ง แต่ไ ด้รั บ สัญ ญาการจัดงาน ไปจนถึ ง
ขั้นตอนการเตรียมงาน วันที่จัดงาน และวันสุดท้ายของงาน ดังนี้
ขั้นตอนการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุม
2.1.6.1 ขั้ น ตอนก่ อ นการวางแผนงานจั ด งาน (Pre planning) ผู้ ป ระสานงาน
รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอี ยดทั้ง หมดที่ ลูกค้ าต้องการโดยท าเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรในสัญญาจากนั้นส่งต่อข้อมูลเอกสารให้กับฝ่ายปฏิบัติการและผู้ประสานงานด้านต่าง ๆ
ภายในทีมและประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนงานในด้านต่าง ๆ
2.1.6.2 ขั้ น ตอนการจั ด การ (Organize the meeting) ผู้ ป ระสานงานหลั ก เป็ น
ผู้ติดตามความคืบ หน้ าของงานในด้ านต่าง ๆ รายงานต่อหัวหน้าและลูก ค้ า โดยทางานร่ว มกั บ ผู้
ประสานงานในแต่ละด้าน เช่น ด้านการวางแผนกิจกรรม การเลือกผู้ดาเนินรายการ พิธีกร หรือ
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วิทยากร ด้านการประสานงานและต่อรองราคากับผู้ให้บริการจั ดหาหรือซัพพลายเออร์ ด้านสถานที่
จัดงาน ด้านที่พัก ด้านการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน ด้านอาหาร รวมถึงการทาการประชาสัมพันธ์
หรือการตลาดกับผู้ร่วมงาน เป็นต้น ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดการงานของแต่ละงานประชุมมีความแตกต่าง
กันตามความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งผู้รับจัดงานต้องทาการตกลงในขั้นต้น
2.1.6.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมงานก่อนวันงานจริง (Monitor the meeting) โดยผู้
ประสานงานควบคุมการติดตั้งระบบต่าง ๆในสถานที่จัดงาน เช่น เวที การจัดวางที่นั่ง การจัดแสงสี
เสียง การติดตั้งคูหาเพื่อแสดงนิทรรศการ และทดสอบความพร้อมในด้านต่าง ๆ
2.1.6.4 ขั้นตอนหลังจบงาน (Follow up) ผู้ประสานงานการจัดประชุมติดตามผล
กับลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงาน ความสาเร็จของงาน และติดตามการชาระเงิน
รวมถึงการพบปะกับลูกค้า ผู้ประสานงาน ตัวแทนผู้จัดหาเพื่อสร้างเครือข่ายในการทางาน
ขั้นตอนและขอบเขตการทางานของผู้ประสานงานโครงการการจัดประชุมในบริบท
ของธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ จึงสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ขั้นตอนและขอบเขตการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุม
ระยะของ
งาน

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
ขั้นตอนก่อนทาสัญญาว่าจ้างจัดงาน
การเตรียม การประสานงาน
• รับข้อมูลแผนงานโครงการจาก
ความพร้อม ร่วมกับภาคส่วนต่าง Project Manager และ
และความ ๆ รวมทั้งการ
Project Planner
เป็นไปได้
ประมาณการ
• สืบค้น จัดเตรียมข้อมูลที่
ของ
งบประมาณและ
จาเป็นให้กับProject manager
โครงการ
ความคุ้มค่าของ
และ Project Planner เพื่อ
ระยะเวลา โครงการเพื่อเตรียม เตรียมการนาเสนอโครงการ
18-24
เสนอตัวเป็นผู้จัดงาน • ประสานงานกับผู้สนับสนุนที่
เดือน
โดยทาการศึกษา
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ
ข้อมูลลักษณะของ สมาคม บริษัทอื่น ๆ (Sponsor/
งาน, องค์กรที่จัด
Supporter/ vendor) เพื่อ
งาน, วัตถุประสงค์ สื่อสารรับทราบข้อมูลต่าง ๆ
รูปแบบ สิ่งที่ลูกค้า
มิติของงาน

การประสานงาน
• ประสานงานกับ

Project manager
และ Project Planner
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จาเป็น
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของ
ผู้สนับสนุน
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ระยะของ
งาน

การประมูล
โครงการ
ระยะเวลา
18-24
เดือน

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
ต้องการ, สิ่งที่
• ประสานงานกับหน่วยงาน
ผู้เข้าร่วมงาน
ภายใน เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่าย
ต้องการ,
การเงิน เพื่อสื่อสารรับทราบ
ความสาเร็จของงาน ข้อมูลต่าง ๆ
ที่ผ่านมาและอื่น ๆ • สืบค้นศึกษาข้อมูล จัดเตรียม
เกี่ยวกับงานที่จะ
เอกสารและข้อมูลเพื่อนาเสนอ
ประมูลเพื่อเตรียม
ลูกค้า
ข้อมูล วางแผน
• กระจาย อัพเดท ข้อมูลให้กับ
นาเสนอต่อลูกค้าใน สมาชิกในทีมทราบ
การประมูลจัดงาน • ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
ความคืบหน้าจากการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา
• ติดตามProject Manager
และ Project Planner ในการ
เข้าพบลูกค้า
การนาเสนอ
• ตรวจสอบความพร้อมในการ
โครงการที่ได้
นาเสนอ และจัดเตรียมข้อมูล
วางแผนไว้ต่อลูกค้า เอกสารต่าง ๆเพื่อตอบคาถาม
หรือคณะกรรมการผู้ ของลูกค้า
จัดงาน ซึ่งเป็นผู้มี
• อานวยความสะดวกให้กับ
อานาจในการ
Project Manager และ
ตัดสินใจของ
Project Planner ในการ
หน่วยงานหรือ
เตรียมการประมูล
เจ้าของโครงการที่
• บันทึกรายละเอียดระหว่างการ
จะเป็นลูกค้า
นาเสนอและความคิดเห็นจาก
ลูกค้า
มิติของงาน

การประสานงาน

• ประสานงานกับ

Project manager
และ Project Planner
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จาเป็น
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของ
ผู้สนับสนุน
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ระยะของ
งาน

ความรับผิดชอบของ Project
การประสานงาน
Coordinator
ขั้นตอนเตรียมการจัดงานก่อนวันงาน (Pre-Event)
การ
การทาสัญญาตกลง • รับข้อมูลแผนงานโครงการจาก • ประสานงานกับ
วางแผน
ว่างจ้างจากลูกค้า
Project Manager และ
Project Managerและ
พัฒนาแผน หรือหน่วยงาน
Project Planner
Project Planner
โครงการ
เจ้าภาพงานเพื่อ
• อัพเดท กระจายข้อมูลที่ได้จาก • ประสานงานกับฝ่าย
หลังทา
ว่าจ้างให้เป็นผู้จัด
การพบลูกค้าให้กับสมาชิกในทีม ต่าง ๆในองค์กรเช่น
สัญญาตก งาน (Organizer)
ทราบและเข้าใจตรงกัน
การตลาด การเงิน
ลงว่างจ้าง จากนั้นเป็นขั้นตอน • ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม operation
จากลูกค้า การสร้างความเข้าใจ ความคืบหน้าของโครงการโดย
• ประสานงานกับ
และ
ร่วมกันเกี่ยวกับ
การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
Coordinator ของฝั่ง
วางแผน
วัตถุประสงค์การจัด ภายในองค์กร
ลูกค้า และผู้สนับสนุน
บุคลากร
งาน, รูปแบบการจัด • ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม • ประสานงานกับ
ระยะเวลา งาน, ความต้องการ ความคืบหน้าของโครงการโดย
suppliers เช่น
18 เดือน
ของลูกค้า และ
การประสานงานกับฝั่งผู้
สถานที่จัดงาน,
ผู้ร่วมงาน รู้วิธีการ ประสานงานของลูกค้าและ
โรงแรม
ทางานการตลาดกับ ผู้สนับสนุน
• ประสานงานกับ
ผู้ร่วมงานและ
• ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
สมาชิกในทีม
ผู้สนับสนุนโดย
ความคืบหน้าของโครงการโดย
พัฒนาข้อเสนอ,
การประสานงานกับฝ่าย
concept ของงาน, ประสานงานของผู้จัดหาผู้
ความเป็นไปได้,
ให้บริการต่าง ๆ เช่น สถานที่จัด
ความคุ้มค่า,
งาน, โรงแรม
ความสามารถในการ • รายงานความคืบหน้าใน
บรรลุวัตถุประสงค์ ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ของงาน การ
ผู้บังคับบัญชา (Project
ดาเนินการนาเสนอ Manager และ Project
การจัดงานที่
Planner) และสมาชิกในทีม
ตอบสนองความ
มิติของงาน
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ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
ต้องการของ
รับทราบ เตรียมเอกสาร ข้อมูล
ผู้ร่วมงาน/เป้าหมาย เพื่อนาเสนอลูกค้า
ของการจัดงาน ,
ความเป็นไปได้ใน
การดาเนินการและ
คาดการณ์ถึงผลที่จะ
ได้รับ, การจัดการ
กับปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น
ก าร ว าง แผน ด้ า น
บุ ค ล า ก ร ท า ก า ร
กระจายข้อมูล ให้กับ
ทีมงานฝ่ายต่าง ๆ
การ
การประสานงานกับ • ประสานงานข้อมูล เอกสาร
ประสาน
ผู้สนับสนุน เป็นได้ ต่าง ๆที่จาเป็นให้กับผู้สนับสนุน
งานกับผู้
ทั้งภาครัฐ สมาคม
• อัพเดท กระจายข้อมูลที่ได้จาก
สนับ-สนุน และเอกชน ทั้งนี้
การพบลูกค้าให้กับสมาชิกในทีม
ระยะ
Organizerอาจเป็น ทราบและเข้าใจตรงกัน
เวลา 12-18 ทั้งบทบาทในการหา • ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
เดือน
ผู้สนับสนุนรายใหม่ ความคืบหน้าของโครงการโดย
หรือประสานงานกับ การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
ผู้สนับสนุนที่เป็น
ภายในองค์กร
partner ของลูกค้า • ติดตามเอกสารต่าง ๆ ติดตาม
อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับ
ความคืบหน้าของโครงการโดย
ข้อตกลงของลูกค้า การประสานงานกับฝั่งผู้
ประสานงานของลูกค้าและ
ผู้สนับสนุน
มิติของงาน

การประสานงาน

ประสานงานกับ
Project Manager และ
Project Planner
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น
การตลาด การเงิน หรือ
ผู้ประสานงานฝ่ายขาย
(Sales Coordinator)
ของโครงการหรือภายใน
องค์กร
• ประสานงานกับ
สมาชิกในทีม
• ประสานงานกับ
Coordinatorของฝั่ง
ลูกค้า และผู้สนับสนุน
•
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ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
การประสานงาน
• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
ด้านการตลาด
Project manager และ
สื่อมวลชน
Project Planner เกี่ยวกับ
(Marketing and
รายละเอียดของงาน
Media) การทา
• ทางานร่วมกับฝ่ายจัดการ
การตลาดเพื่อสื่อสาร ผู้เข้าร่วมงานเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง
โฆษณา
• ประสานงานกับลูกค้าและ
ประชาสัมพันธ์กับ
ผู้สนับสนุนเพื่อตรวจสอบความ
กลุ่มเป้าหมายงาน ถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์
ของงาน
• ประสานงานกับฝ่ายขายของ
ทีมหรือองค์กร
• เชิญสื่อมวลชน
การประสานงาน
• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
ด้านการจัดสรร
Project manager และ
บุคลากร เช่น
Project Planner เกี่ยวกับ
อาสาสมัคร และผู้
รายละเอียดของงาน
ให้บริการลูกค้าหรือ • วางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ผู้ร่วมงานในวันงาน ตาแหน่งต่าง ๆที่ต้องเพิ่มเติม
(Customer
นอกเหนือจากสมาชิกหลักในทีม
Service) (อาจ
• ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ
รวมอยู่ในความ
ที่จาเป็นต้องใช้บุคลากรจาก
รับผิดชอบของแต่ละ ภายนอกเพิ่มเติม
ฝ่ายที่มีความจาเป็น) • ประสานงานกับฝ่ายการเงิน
เพื่อจัดการงบประมาณ
• แจ้งขอบข่ายงาน หน้าที่ให้กับ
อาสาสมัครหรือผู้ให้บริการลูกค้า
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
มิติของงาน

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

ประสานงานกับ
Project Manager และ
Project Planner
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
ฝ่ายลงทะเบียน
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น
การเงิน, Operation,
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
•
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มิติของงาน

ก าร ปร ะ สาน งาน
ด้ า นสถานที่ จั ด งาน
(Venue) การเลื อ ก
ส ถ า น ที่ จั ด ง า น ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อ ง
ง า น ส า ม า ร ถ จั ด
กิจกรรมที่สอดคล้อง
กั บ Themeง าน ไ ด้
และสะดวกต่ อ การ
เดินทาง รวมทั้งด้าน
เทคนิคแสง สี เสียง
และการรักษาความ
ปลอดภัย

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
ผู้บังคับบัญชา (Project
managerและ Project
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ
• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
Project manager และ
Project Plannerเกี่ยวกับ
สถานที่จัดงาน
• ประสานงานกับสถานที่จัดงาน
และsupplier/ contractor/
Freight forwarder ในการเข้า
ติดตั้งและจัดพื้นที่
• ประสานงานกับผู้ให้บริการ
สถานที่จัดงานเพื่อนาลูกค้าและ
ผู้สนับสนุนในการเข้าสารวจพื้นที่
• ตรวจสอบความพร้อมของ
พื้นที่สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
ระหว่างระยะการวางแผน
• ตรวจสอบความพร้อมของ
พื้นที่ในช่วงการติดตั้งหรือเตรียม
งาน (set up) ควบคุม การ
จัดเตรียมพื้นที่ของงานให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ก่อนวันงาน
(Show Day)
• รายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนต่าง ๆต่อผูบ้ ังคับบัญชา,
ลูกค้า, ผู้สนับสนุนและสมาชิกใน
ทีม

การประสานงาน

ประสานงานกับ
Project Manager และ
Project Planner
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น
การเงิน, Operation,
พิธีการ
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน
• ประสานงานกับผู้
ประสานงาน และฝ่าย
ต่าง ๆของสถานที่จัด
งาน เช่น ฝ่าย
Operation
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ชั่วคราว
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม
•
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มิติของงาน

ก าร ปร ะ สาน งาน
ด้านสื่อเทคนิ ค เช่น
การแปลภาษา การ
บั น ทึ ก ภาพนิ่ ง และ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ก า ร
ถ่ายทอดผ่านสื่อ

การประสานงาน
ด้านผู้เข้าร่วมงาน
(Delegates) การ

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
• ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
พื้นที่ในช่วงเวลาหลังจบงาน
(Tear down)
• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
Project Manager, Project
Planner, ลูกค้าและผู้สนับสนุน
รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานและฝ่ายกิจกรรม
• สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ให้บริการด้านสื่อเทคนิคที่
เหมาะสมกับงานและ
งบประมาณ
• ประสานงานร่วมกับสถานที่จัด
งานในการติดตั้งอุปกรณ์
• แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ
Supplierเตรียมความพร้อมใน
การทางาน
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project
managerและ Project
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับลูกค้าและ
ผู้สนับสนุน
• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
Project Manager และ

การประสานงาน

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

ประสานงานกับ
Project Managerและ
Project Planner
•
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มิติของงาน
จัดการข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้เข้าร่วมงาน เช่น
กลุ่มต่าง ๆ, จานวน,
ข้อจากัดเฉพาะแต่
ละบุคคล, สถานที่
พัก,การเดินทาง รวม
ไปถึงการดูแลแขก
พิเศษ(VIP)และ
วิทยากร (Speaker)
เป็นต้น เพื่อเตรียม
จัดการในการ
ลงทะเบียน การ
เดินทาง การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น
การประสานงาน
ด้านการเดินทาง
(Transportation /
Logistic) การ
เดินทางมางานของ
ผู้ร่วมงาน แขกVIP
และลูกค้า(ทีมงาน)
รวมถึงการขนส่ง
ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
Project Plannerหรือลูกค้า
เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงาน
• แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม
งานให้ฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อเตรียมการวางแผน
• อัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เข้าร่วมงานกับฝ่ายต่าง ๆอย่าง
ต่อเนื่อง
• ประสานงานการลงทะเบียน
• รายงานความคืบหน้าใน
ขัน้ ตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project
managerและ Project
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ

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

การประสานงาน
ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น
ฝ่ายลงทะเบียน, ฝ่าย
จัดหาที่พักและการ
เดินทาง,ฝ่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม, ฝ่ายกิจกรรม
เป็นต้น
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน
• ประสานงานกับ
supplier เช่น สถานที่
จัดงาน, ที่พัก, การ
เดินทาง เป็นต้น
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ชั่วคราว
• ประสานงานกับ
สมาชิกในทีม
• ประสานงานกับ
Project Manager และ
Project Planner
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น
การตลาด การเงิน
operation
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน
•
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ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
บริการขนส่ง เดินทางของ
ผู้เข้าร่วมงาน(หรือลูกค้า)
• เปรียบเทียบข้อมูล ราคาของผู้
ให้บริการแต่ละราย หรือต่อรอง
ราคาเงื่อนไขอย่างเหมาะสม
• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
สถานที่จัดงานการรองรับที่จอด
รถ จุดรับส่ง
• ประสานงานการต้อนรับ
ลงทะเบียนเข้างาน
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project
manager และ Project
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ
การประสานงาน
• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
ด้านที่พัก
Project Manager, Project
(Accommodation) Planner, ลูกค้าหรือฝ่ายจัดการ
ส าหรั บ ผู้ ร่ ว มง าน ผู้เข้าร่วมงานมาประสานงานกับ
แขกVIP เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ให้บริการ
และอื่น ๆ
• สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่พักที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ร่วมงาน และ
ลูกค้าจากผู้ให้บริการ
• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับที่
พักของผู้เข้าร่วมงาน(หรือลูกค้า)
มิติของงาน

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

ประสานงานกับ
Project Manager และ
Project Planner
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น
การตลาด การเงิน
operation
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน
•
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ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
• เปรียบเทียบข้อมูล ราคาของผู้
ให้บริการแต่ละราย หรือต่อรอง
ราคาเงื่อนไขอย่างเหมาะสม
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project
managerและ Project
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ
การประสานงาน
• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
วางแผนจัดกิจกรรม Project Manager, Project
(Activities) ที่
Planner หรือลูกค้ามา
เหมาะสมกับ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆและผู้
วัตถุประสงค์ของ
ให้บริการ
งาน เช่น รูปแบบ
• ประสานงานในการจัดกิจกรรม
การจัดงาน
รูปแบบกิจกรรม
(Content, Theme, • ประสานงานองค์ประกอบที่
Key Speaker)
ต้องใช้ในกิจกรรม เช่น Key
รวมทั้งด้านพิธีการ Speaker/ MC/ Moderator ,
(Protocol)
อุปกรณ์ที่ต้องใช้โดยจัดหาแหล่ง
ผู้ให้บริการ supplier ต่าง ๆที่
จาเป็น ในกิจกรรม
• เปรียบเทียบเงื่อนไขสินค้าและ
บริการ ราคา ของผู้ให้บริการ
supplier แต่ละราย
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project
manager และ Project
มิติของงาน

การประสานงาน
ประสานงานกับ
suppliers เช่น โรงแรม,
DMC
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ชั่วคราว
•

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

การประสานงาน
ด้านการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
ในงาน (Food
catering/
Banquet)

การประสานงานการ
ให้ บ ริ ก ารสิ่ ง ของที่
ระลึก รวมทั้งสื่อและ
เอกสารจากงาน
ประชุม

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
Planner) และสมาชิกในทีมฝ่าย
ต่าง ๆรับทราบ
• รับข้อมูลรายละเอียดจาก
Project Manager, Project
Planner, ลูกค้าหรือผู้สนับสนุน
• ประสานงานในรายละเอียด
ของรายการอาหาร ความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า /
ผู้เข้าร่วมงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
• ทางานร่วมกับฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานและฝ่ายกิจกรรม
เพื่อวางแผนให้บริการที่
เหมาะสม
• รายงานความคืบหน้าใน
ขั้นตอนต่าง ๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา (Project
managerและ Project
Planner) และสมาชิกในทีม
รับทราบ
• รายงานความคืบหน้าของงาน
ให้กับลูกค้าและผู้สนับสนุน
รับทราบ
• ประสานงานกับลูกค้าหรือ
ผู้สนับสนุนในการจัดทาเอกสาร
ข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วมงาน
• ประสานงานกับฝ่ายจัดการ
ผู้เข้าร่วมงานเพื่อจัดเตรียม
เอกสารสาหรับผู้เข้าร่วมงาน

การประสานงาน

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

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

การประสานงาน
ด้านโครงสร้างและ
Artwork การจัดการ
เกี่ยวกับป้ายต่าง ๆ
แบคดรอป เวที และ
สื่ออื่น ๆ (อาจใช้
บริการของสถานที่
จัดงานหรือว่าจ้างผู้
ให้บริการจาก
ภายนอก)

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
• ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงาน
เช่นอาสาสมัครหรือ Customer
Service หรือพนักงานชั่วคราว
สาหรับการแจกจ่ายเอกสาร ของ
ที่ระลึกหรือการให้บริการ
ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงข้อมูล
• รายงานความคืบหน้าของงาน
กับ Project Manager, Project
Planner, ฝ่ายต่าง ๆและสมาชิก
ในทีมรับทราบ

รับข้อมูลรายละเอียดจาก
Project Manager, Project
Planner,ลูกค้าและผู้สนับสนุน
• รายงานความคืบหน้าให้
Project Manager, Project
Planner ฝ่ายต่าง ๆและสมาชิก
ในทีมรับทราบ
• รายงานความคืบหน้าของงาน
ให้กับลูกค้าและผู้สนับสนุน
รับทราบ
• ประสานงานกับผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียดที่
ลูกค้าและผู้สนับสนุนต้องให้
ถูกต้องชัดเจน
• ประสานข้อมูลเกี่ยวกับขนาด
การติดตั้ง และอื่น ๆร่วมกับ
สถานที่จัดงาน
•

การประสานงาน
ประสานงานกับ
Suppliers เช่น โรง
พิมพ์, Production/
Digital content,
บริษัทจัดทาของที่ระลึก
เป็นต้น ในการจะทา
เอกสาร สื่อ
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม
• ประสานงานกับ
อาสาสมัครหรือพนักงาน
ชั่วคราว
• ประสานงานกับ
Project Manager และ
Project Planner
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กรเช่น
การเงิน, การตลาด,
Operation
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน
• ประสานงานกับ
Supplier เช่น ผู้
ให้บริการบริษัท
Contractor และ
สถานที่จัดงาน
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม
•
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มิติของงาน

การ
ตรวจสอบ
ความพร้อม
ก่อนวันงาน
ระยะเวลา
7 วัน ถึงวัน
สุดท้ายก่อน
วันงาน

ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ฝ่ายทุกคนตรวจสอบ
ความพร้ อ มตามที่
วางแผนไว้ แ ละแจ้ ง
ข้ อ มู ล ให้ ทุ ก ฝ่ า ยใน
ที ม รั บ ทราบรวมทั้ ง
หั ว หน้ า ผู้ บ ริ ห าร
และลูกค้า

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
• ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง
มอบงาน
• ผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย
ตรวจสอบความพร้อมของการ
จัดเตรียมงานก่อนส่งมอบงานใน
วันจัดงาน (Event Show Day)
• รายงานความพร้อมกับ
Project Manager, Project
Planner, ฝ่ายต่าง ๆและสมาชิก
ในทีมรับทราบ รายงานความ
พร้อมกับลูกค้าและผู้สนับสนุน
ดูแลความพร้อมในการทางาน
ของอาสาสมัครหรือพนักงาน
ชั่วคราว

หลังวันงาน (Post-Event)
การ
ตรวจสอบความ
• ผู้ประสานงานแต่ละฝ่าย
ตรวจสอบ เรียบร้อยของงานให้ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ความ
เป็นไปตามเงื่อนไข งานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
เรียบร้อย
ของการจัดงานของ การจัดงานของลูกค้า ผู้สนับสนุน
หลังจบงาน ลูกค้า ผู้สนับสนุน
และสถานที่จัดงาน
และการ
และสถานที่จัดงาน • ติดตามรับฟังความคิดเห็นจาก
ดูแลลูกค้า ดูแลลูกค้า รับฟัง
ผู้เข้าร่วมงานติดตามรับฟังความ

การประสานงาน

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

ประสานงานกับ
Project Manager และ
Project Planner
• ประสานงานกับผู้
ประสานงานของลูกค้า
และผู้สนับสนุน
•
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มิติของงาน
ความคิดเห็นความ
พึงพอใจและ
ความสาเร็จของงาน
ติดตามการจ่ายเงิน
จากลูกค้า

ความรับผิดชอบของ Project
Coordinator
คิดเห็นจากลูกค้าและผู้สนับสนุน
ผู้ประสานงานแต่ละฝ่าย
• ติดตามการจ่ายเงิน ตาม
เงื่อนไขสัญญา
• ผู้ประสานงานแต่ละฝ่าย
ติดตามการจ่ายเงินให้กับ
supplier ตามเงื่อนไขสัญญา
ติดตาม ส่งมอบข้อมูลและ
รายงานความสาเร็จของงาน
ให้กับลูกค้าและผู้สนับสนุนตาม
เงื่อนไขสัญญาหลังจบงานจัดทา
รายงานความสาเร็จของการจัด
งาน ให้กับองค์กร

การประสานงาน
ประสานงานกับ
Supplier ที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละฝ่าย
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆและสมาชิกในทีม
• ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆในองค์กร เช่น
การเงินและการตลาด
•

ที่มา: ประยุกต์จาก Dowson and Bassett, 2015; Shone and Parry, 2004; Silvers , 2004
จากมิ ติ ก ารท างานของผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางในการ
ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกทีมรวมทั้งภายนอกองค์กร จึงสามารถอธิบายภาพรวมของการ
ประสานงานภายในทีมโครงการ โดยมีผู้ประสานงานโครงการ ที่ทาหน้าที่ในการประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆของโครงการทั้งหมด รายงานภาพรวมของการดาเนินงานให้กับผู้จัดการโครงการ รวมทั้ง
ประสานงานกับลูกค้า และรายงานความคืบหน้าของงานให้กับผู้จัดการโครงการ ผู้วางแผนโครงการ
รวมทั้งส่งต่อข้อ มู ล ให้ กับ ผู้ ประสานงานโครงการและสมาชิก ในที ม เนื่องจากการประสานงานมี
หลากหลายมิติ ดังนั้นจาเป็นต้องมีผู้ประสานงานแยกเป็นฝ่ายต่ าง ๆเพื่อให้ง านดาเนิ นไปได้อย่าง
ราบรื่น ดังภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างโครงสร้างโครงการ
ที่มา: ผู้วิจัย
นอกจากนี้การประสานงานของผู้ประสานงานโครงการตามโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ ผู้
ประสานงานด้านต่าง ๆในโครงการมีหน้าที่ประสานงานกับสมาชิกภายในทีม ฝ่ายต่าง ๆภายในองค์กร
และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก เช่น ผู้จัดหาหรือซัพพลายเออร์ ดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรและการประสานงานของผู้ประสานงานโครงการ
ที่มา : ผู้วิจัย
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ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็นผู้ที่มีหน้าที่ประสานงาน ติดต่อ สื่อสารกับฝ่ายต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยแต่ละตาแหน่งการประสานงานมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่
เกี่ยวข้องแตกต่างกันในรายละเอียดตามหน้าที่หรือฝ่ายที่รับผิดชอบ เช่น ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาด
และการขาย ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ ตามในบาง
องค์กรบทบาทของผู้ประสานงานอาจรวมถึงหน้าที่การขาย ด้วย สาหรับผู้ประสานงานโครงการใน
ส่วนของบริษัทรับจัดประชุมมืออาชีพ สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสานงานสาหรับ บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ (PCO)
ที่มา: ผู้วิจัย
ขอบข่ายงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ ขอบข่ายงานของผู้ประสานงานการจั ดประชุ ม TICA and
TCEB (2014); Silvers (2004) และ Convention Industry Council (2011) ดังนี้
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2.1.7.1 เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
1) ติดต่อสื่อสารและแจ้ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบตั้งแต่เริ่มต้นการ
ดาเนินโครงการ รวมทั้งในกรณีการเตรียมการประมูลงาน
2) ติ ด ตามผลการท างานของทุ ก ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
3) เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้ากับส่วนปฏิบัติการเมื่อลูกค้าร้องเรียนหรือมีข้อ
สอบถาม
4) เปิดรับปัญหาหรือข้อสงสัยจากทุกฝ่ายและโน้มน้าวให้ส่วนปฏิบัติการทา
ตามความต้องการของลูกค้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
5) ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้าอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
6) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคานึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งสร้างความพึงพอใจให้ทุกฝ่าย
2.1.7.2 เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอการขายและเจรจาธุรกิจ
1) นาเสนอความสามารถขององค์กร
2) ประเมินศักยภาพของธุรกิจของลูกค้า
3) แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
4) เจรจากับลูกค้าเน้นประเด็นทางธุรกิจที่ลูกค้าต้องการหรือปัญหาที่ลูกค้า
เผชิญอยู่
5) นาเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
6) ติดตามผลของข้อเสนอที่นาส่งต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
2.1.7.3 เพิ่มยอดขาย โดยใช้การขายต่อเนื่องและการขายต่อยอด
1) นาเสนอภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ข้อจากัดของลูกค้าองค์กรที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน
3) คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมูลค่า
สูงกว่าเพื่อแก้ไขปัญหา
4) จัดหาบริการเสริมเพื่อรองรับความต้องการพิเศษของลูกค้าผ่านเครือข่าย
ขององค์กร
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2.1.7.4 การจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอราคา
1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของการจัด
ประชุม งบประมาณ แนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพ และคู่แข่ง
2) พัฒนาข้อเสนอตามความต้องการและข้อจากัดของลูกค้า
3) ระบุ ป ระเด็ น หรื อ หั ว ข้ อ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การเห็ น ชอบจากลู ก ค้ า ใน
ระหว่างขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการ
4) แจ้งส่วนงานปฏิบัติการให้ทราบถึงรูปแบบการทางานของลูกค้าและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
5) ติดตามความคืบหน้าของส่วนงานปฏิบัติการหลังจากที่ได้ ส่งข้อมูลไปให้
แล้วอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะทางานทั้งหมดดาเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญากาหนดไว้
2.1.7.5 การส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการจัดประชุมไปยังส่วนงานปฏิบัติการ
1) รวบรวม เรียงลาดับ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการงานประชุมทั้งหมด
รวมถึงจดหมายโต้ตอบกับลูกค้า เพื่อนร่วมงานและผู้จัดหาสินค้าและบริการ จากนั้นส่งผ่านแฟ้มข้อมูล
ทั้งหมดให้กับส่วนงานปฏิบัติการ
2) คาดการณ์ถึง ปัญ หาที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงานของ
โครงการ และแจ้งให้ส่วนงานปฏิบัติการรับทราบอย่างชัดเจน
3) ติดตามความคืบหน้าของส่วนงานปฏิบัติการ หลังจากการส่งข้อมูลไปให้
เพื่อให้มั่นใจว่าคณะทางานทั้งหมดดาเนินตามข้อตกลงหรือสัญญาที่กาหนดไว้
4) แนะนาแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
2.1.7.6 การติดตามการชาระเงินล่าช้า
1) ตรวจสอบสัญญาที่ได้ระบุเงื่อนไขการชาระเงินทั้งหมดก่อนวันจัดงาน
2) สามารถสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาให้แก่ลูกค้าในการเร่งชาระค่าบริการ
แต่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้ (ติดตาม แจ้งเตือนการชาระเงินจากลูกค้าอย่างสุภาพ
และยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดี)
2.1.7.7 เอกสารโต้ตอบและการจัดเก็บเอกสาร
3) สื่อสาร โต้ตอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยภาษาที่เป็นทางการอย่างเหมาะสม
จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล หลักฐานส่งต่อไปยังบุคคลอื่น
ๆที่เกี่ยวข้อง
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สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม
จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม
ตามขอบข่ายงานของผู้ประสานงาน สรุปได้เป็นสมรรถนะด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม
ระดับ

สมรรถนะ

Generic

ความรู้เกี่ยวกับ
องค์กรและธุรกิจ
Functional ความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
Specific
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการจัดประชุม
และ อุตสาหกรรม
ไมซ์
Generic

ทักษะการสื่อสาร
ชัดเจน กระชับมี
ตรรกะ
Functional ทักษะการสื่อสารกับ
บุคคลหลากหลาย
วัฒนธรรม
Specific
ทักษะการ
ประสานงาน
Specific

Generic

คาอธิบาย
ความรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
ความพร้อมในการให้บริการขององค์กร
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันทั้งในและ ต่างประเทศความ
เป็นไปของสังคม เศรษฐกิจ เพื่อการติดต่อเจราจาทางธุรกิจได้
อย่างราบรื่น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ขั้นตอนของ การจัดการจัด
ประชุมและความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในด้าน
การตลาด คู่แข่ง กระบวนการตัดสินใจและวัตถุประสงค์การจัด
งานของลูกค้า
ทักษะการสื่อสาร
ความสามารถในการสื่อสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล

ความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรมที่มา
จากพืน้ ฐานที่แตกต่างให้เข้าใจตรงกัน

ความสามารถในการประสานงานกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดหา
สินค้าและผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงาน และ
ป้องกันการเกิดปัญหา
ทักษะสื่อสารการโน้ม ความสามารถในการสื่อสารในเชิงบวกโน้มน้าวให้ผู้อนื่ ปฏิบัติตาม
น้าวให้ผู้อื่นทาตาม
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการคิด
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เหตุการณ์
วิเคราะห์
อย่างมีเหตุมีผล สามารถประเมินเหตุการณ์และนาไปสู่การ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง
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ระดับ
สมรรถนะ
Generic
ทักษะการตัดสินใจ
Functional ทักษะการวางแผน

Generic
Functional

Functional

Generic
Functional
Functional
Functional

Generic
Functional

Generic
Generic

คาอธิบาย
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ และคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
การวางแผนตามลาดับขั้นตอนของงานอย่างเป็นระบบ เอื้อต่อ
การทางานร่วมกับผู้อนื่ และทาให้งานดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
ทักษะการเข้าสังคม
ทักษะการทางาน
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายได้
ร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม อย่างราบรื่น
ทักษะการบริหาร
การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้าและคู่ค้า การสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิชาชีพ
ลูกค้าและคู่ค้า
ทักษะการสร้าง
ความสามารถในการสร้างเครือข่ายในสายงาน
เครือข่าย
ทักษะการขาย
ทักษะการคานวณ
ความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย ควบคุมงบประมาณและเพิ่ม
ต้นทุนกาไรเบื้องต้น กาไรให้กับโครงการได้
ทักษะการขาย
ความสามารถในการเสนอขาย เจราจาต่อรอง และปิดการขายได้
เจราจาต่อรอง
ในเวลาที่คาดการณ์
ทักษะการตั้งคาถาม ความสามารถในการตั้งคาถามอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลและ
เชิงกลยุทธ์
ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อข้อเสนอทางการขาย
ทักษะการนาเสนอให้ ความสามารถในการโน้มน้าวให้ผฟู้ ังเข้าใจ เห็นภาพและเห็นพ้อง
เกิดภาพพจน์
คล้อยตาม
ทักษะการแก้ไขปัญหา
ทักษะการแก้ไข
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
ปัญหา
ทาให้งานสามารถดาเนินต่อไปได้
ทักษะการจัดการข้อ การรับมือกับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขัดแย้งอย่างเป็น
และรักษาความต่อเนื่องของการดาเนินงานได้
ระบบและคานึงถึง
ภาพรวมของงาน
ทักษะการใช้สื่อและข้อมูล
ทักษะการสืบค้น
ความสามารถในการสืบค้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆเพื่อเป็น
ข้อมูล
ประโยชน์ต่องาน การประสานงานและการตัดสินใจ
ทักษะการใช้สื่อ
ความสามารถในการใช้เครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี
เหมาะสมกับงาน
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ระดับ
Generic

สมรรถนะ
ทัศนคติเชิงบวก

Generic

ความมีจิตบริการ

Generic

ทัศนคติมุ่งบรรลุ
เป้าหมาย

คาอธิบาย
ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่องาน แสดงออก ตอบสนองเชิงบวก มีความ
ยืดหยุ่นในการทางาน
คุณลักษณะ
การแสดงออกถึงความยินดีในการให้บริการอย่างจริงใจ ซื่อตรง
และบุคลิกภาพที่เป็นมิตร
ทัศนคติการทางานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความกดดันและอุป
สรรค์ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นใจในตนเอง

ที่มา: ผู้วิจัย ประยุกต์จาก TICA and TCEB, 2014
จากมาตรฐานสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม กาหนดโดยสมาคมส่งเสริมการจัด
ประชุม นานาชาติ (ไทย) ผู้วิจัยได้นามาเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติง าน
ตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่มีอยู่จริงในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกใน
การประเมินความจาเป็นของการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายการมีสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน

แนวคิดด้านสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกั บสมรรถนะถูก เริ่ ม ต้นคิ ด ค้น ในช่วงต้น ของศตวรรษที่ 1970 โดย David C.
McClelland (อธิพงศ์ ฤทธิชัย, 2554) จากบทความวิจัยเรื่อง “Testing for competence rather
than for Intelligence” ของ McClelland (1973) อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกของคนที่แสดงออกถึง
ความสามารถในตัวบุคคล ซึ่งมีความสาคัญต่อการประสบความสาเร็จในการทางานมากกว่าความรู้
หรือสติปัญญา (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ , 2548) และมีการศึกษาต่อยอดเรื่อยมา สมรรถนะ ถูกให้
ความหมายโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพ.ศ. 2542 หมายถึง ความสามารถ และ
Oxford Dictionary ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง “ competency” ห รื อ “ competence” ว่ า เ ป็ น
ความสามารถที่จะทาบางสิ่งบางอย่างให้สาเร็จ
จุดเริ่มต้นแนวคิดสมรรถนะของ McClelland (1973) ที่ชี้ให้เห็นว่าคุณลักษณะภายในของ
บุ ค คลมี ผ ลต่ อ การประสบความส าเร็จ ในการท างานมากกว่า ความรู้และทัก ษะ ซึ่ ง สอดคล้องกับ
Burgoyne (1989) อธิ บ ายในบทความ “Creating the managerial portfolio : Building on
competency approaches to management development” ว่ า สมรรถนะ (Competence)
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เป็นความสามารถและความเต็มใจในการทางานให้สาเร็จ (Burgoyne, 1989 อ้างใน นิสดารก์ เวชยา
นนท์, 2549) และ Boyatzis (1982) กล่าวว่า สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะส่วนลึ กของบุคคลที่จะ
นาไปสู่การบรรลุผลของการปฏิบัติง าน จากคาจากัดความของทั้ง (Boyatzis, 1982; Burgoyne,
1989; Hayes, 1979) สามารถอธิบายสมรรถนะได้ด้วยทฤษฏีบุคลิก ลักษณะของบุคคลเปรียบเทียบ
กับแบบจาลองภูเขาน้าแข็ง (The Iceberg Model) ดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 แบบจาลองภูเขาน้าแข็ง (The Iceberg Model)
ที่มา: McCelland, 1973 อ้างใน Hay Group, 2013
จากภาพที่ 2.7 อธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคล ส่วนบนของภูเขาน้าแข็ง เปรียบเหมือนส่วน
ที่สังเกตและวัดผลได้ชัดเจน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ
ในตัวแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเชาว์ปัญญาและเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ส่วนนี้เป็นส่วน
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนล่างที่ซ่อนอยู่ใต้น้า ซึ่งเปรียบเหมือนส่วนที่อยู่ภายในจิตใจ ที่สังเกตและ
วัดผลได้ยาก ต้องใช้ระยะเวลา เป็นส่วนที่มีความสาคัญต่ อการแสดงออกของพฤติกรรมและมีผลต่อ
การปฏิบัติงานที่โดดเด่นและทาให้เกิดผลของงานที่มีความชัดเจนและมีคุณค่าต่ อความสาเร็จของ
องค์กร ได้แก่ บทบาทที่แสดงออกทางสังคม (Social Role) หมายถึง การแสดงออกต่อสังคมหรือการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงความรู้สึก ความกดดัน ภาพลักษณ์แห่งตนเอง (Self-Image) หมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและการให้คุณค่าต่อตนเอง ลักษณะนิสัย (Traits) หมายถึง ความเคย
ชินหรือพฤติกรรมซ้า ๆ และแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน (Motives) หมายถึง จินตนาการ แนวคิด และ
ประสบการณ์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Spencer and Spencer (1993) ได้ ข ยายความเพิ่ ม เติ ม ว่ า
“สมรรถนะซึ่งเป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับเกณฑ์ที่อ้างอิงได้ และทา
ให้มีปฏิบัติงานที่ได้ผลสูง ” (Spencer และ Spencer, 1993 อ้างใน นิสดารก์ เวชยานนท์ , 2549)
คุณลักษณะที่กล่าวถึง คือคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นตัวเอง ประกอบด้วย
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1) แรงจูงใจ ที่กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อตอบสนอง
สิ่งที่ต้องการ
2) ลั ก ษณะนิ สั ย หรื อ คุ ณ ลั ก ษะเป็ น บุ ค ลิ ก ภาพทั้ ง ภายนอกและภายในจิ ต ใจ ที่
ตอบสนองต่อบุคคลอื่น ข้อมูล หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3) การรับรู้ตนเอง เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยมและภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเอง ซึ่งเป็น
แรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
4) ความรู้ หรือข้อมูลต่าง ๆที่ได้มีสั่งสม ผ่านการศึกษาเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
5) ทักษะ หมายรวมถึง ทั้งทักษะด้านกายภาพและทักษะด้านความคิด เป็ นความ
เชี่ยวชาญ ชานาญ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ที่ได้พบเจอมา
องค์ประกอบทั้ง 5 ข้างต้น สามารถอธิบายความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 Central and Surface Competencies
ที่มา: Spencer and Spencer, 1993
จากภาพ แสดงให้เห็นว่า ความรู้ซึ่งอยู่บริเวณนอกสุดของวง สะท้อนถึงข้อมูล องค์ความรู้ที่
สั่งสมมา เป็นส่วนพื้นผิวภายนอกที่สามารถพัฒนาและวัดผลได้ง่าย โดยการอ่าน การเรียนการสอน
แบบถ่ายทอดข้อมูล และทาแบบทดสอบ ส่วนพื้นที่ตรงกลางของวงเป็นแรงขับหรือแรงจูงใจ และ
ลักษณะนิสัย ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่มีผลการแสดงออกพฤติกรรม แนวคิด ทัศนคติ และการให้คุณค่าต่อ
ตนเอง เป็นองค์ประกอบที่สังเกตวัดผลได้ยากกว่าและต้องใช้เวลาในการพัฒนา โดยการอบรม ขัด
เกลา การปรั บ เปลี่ ย นและสร้ า งประสบการณ์ (M. R. Weber, Finley, Crawford, and Rivera,
2009)
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพ และแรงจู ง ใจ เป็ น องค์ ป ระกอบของ
สมรรถนะส่วนบุคคลที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม สมรรถนะส่วนบุคคลเหล่านี้มีผลต่อการปฏิบัติงาน
หากบุคคลมีสมรรถนะส่วนบุคคลสอดคล้องกับงานหรือ องค์กรก็ยิ่ง ส่ง เสริมให้การปฏิ บัติง านได้ ดี
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อย่างไรก็ ตาม สมรรถนะส่วนบุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามลาดับ การที่ องค์กรต้องการ
พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยมในตาแหน่งงานจึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2549) กล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างมีเหตุมีผล (causal relationship)
ระหว่างพฤติกรรมและผลของงาน ซึ่งเป็นผลมาจากแรงขับ คุณลักษณะ และการรับรู้ตนเอง กล่าวคือ
แรงขับ คุณลักษณะนิสัย การรับรู้ตนเองรวมถึง องค์ความรู้ มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านั้นย่อมมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน ดังภาพ 2.9

ภาพที่ 2.9 ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุมีผลระหว่างพฤติกรรมและผลของงาน
ที่มา: นิสดารก์ เวชยานนท์, 2549
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า แรงขั บ คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย การรั บ รู้ ต นเองรวมถึ ง องค์ ค วามรู้ เป็ น ปั จ จั ย ที่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจและมีผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมเพื่ อตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งแสดง
ออกมาเป็นค่าผลลัพธ์ (Valence of Outcome) หมายถึง คุณค่าหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
และแสดงพฤติกรรมออกไปแบ่งเป็นค่าผลลัพธ์ส่วนบุคคล (Personal Outcome) เป็นสิ่งที่มีผลต่อ
ความรู้สึก พฤติกรรมส่วนตัวของพนักงาน เช่น การได้รับ เงินค่าจ้างหรือเงินเดือน การได้รับการ
ยอมรับ และอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และค่าผลลัพธ์องค์กร (Organizational Outcome) เป็นการ
ให้คุณค่าโดยองค์กรเช่น การทางานเป็นทีม ผลิตภาพการทางาน (Productivity) และ คุณภาพของ
งาน
การนาแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์กร
ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548) ให้ความหมายว่า สมรรถนะหมายถึง คุ ณลักษณะความรู้ทักษะ
ความเชื่อ ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมที่จะทาให้คนทางานได้ประสบความสาเร็จ
Hayes (1979) ให้คาจากั ดความของสมรรถนะว่า เป็น ความสามารถและความเต็ม ในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมกับประกอบด้วย การมีความรู้ มีแรงขับหรือแรงจูงใจ มีคุณลักษณะ มีบทบาททาง
สังคม และมีทักษะ
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สมรรถนะถู ก ให้ ค วามส าคั ญ และน ามาใช้ ใ นการจั ด การทรัพ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รอย่าง
แพร่หลาย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานของพนักงานและกาหนดความต้องการความสามารถ
ของพนักงานที่ตรงกับหน้าที่รวมทั้ง พัฒนาทั กษะใหม่ ๆในการปฏิบัติง าน (นิสดารก์ เวชยานนท์ ,
2549) อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร (Vazirani, 2010)
หลักการสมรรถนะถูกนามาปรับใช้ทั้งในรูปแบบการใช้สมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรเข้า
ทางาน การกาหนดกรอบความสามารถหรือความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะและความรู้ที่บุคคล
จาเป็นต้องมีสาหรับการปฏิบั ติงานตามตาแหน่ง หน้ าที่ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุค คลให้ มี
ความสามารถ คุณ ลักษณะ ทักษะ และความรู้ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง หน้าที่การปฏิบัติง าน และ
รูปแบบการประเมินพนักงานโดยใช้สมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Bloom et al. (1956 อ้ า งใน Harden
(2002) อธิ บ ายถึ ง ทฤษฏี ห ลั ก 3ประการของการเรี ย นรู้ (The Three Domains of Learning)
ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมด้านสมองที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cognitive) 2) พฤติกรรมด้านจิตใจ
(Affective) และ 3) พฤติกรรมด้านกายภาพร่างกาย (Psychomotor) ดังนี้
1) ความรู้ สานักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ความหมายว่า ความรู้ หมายถึง สาระ
ข้อมูล แนวคิด หลักการ ที่บุคคลรวบรวมได้จากประสบการณ์ในวิถีชีวิต ความรู้เป็นผลที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิสัมพั นธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สัง คมและเทคโนโลยี บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์
การศึกษา อบรม การรับถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การรับรู้ การคิดและการฝึกปฏิบัติ จนสามารถสรุป
สาระความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom
et al. (1956) พฤติกรรมด้านสมองที่เกี่ยวข้องกับสติปัญ ญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cognitive) ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ดัง
ตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 ระดับของความรู้
ระดับพฤติกรรม
ความรู้ความจา
(Knowledge)
ความเข้าใจ
(Comprehension)
การนาความรู้ไปใช้
(Application)
การวิเคราะห์
(Analysis)
การสังเคราะห์
(Synthesis)

การประเมินค่า
(Evaluation)

คาอธิบาย
ความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูล ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้
รับรู้ไว้และจดจา นึกถึงความรู้ต่าง ๆที่รับรู้มาได้
ความสามารถในการจับใจความสาคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมา
ในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความหรือการกระทาอื่น
ๆ
ความสามารถในการนาความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ความสามารถในการคิด แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆออกเป็นส่วนย่อย เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน
ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดี ยวกัน
อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดสิ่ง ใหม่ ที่ สมบู ร ณ์ แ ละดีกว่ า เดิ ม อาจเป็น การ
ถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย การกาหนดวางแผนวิธีการ
ดาเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้างความสัมพันธ์
ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่
ความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่ง ต่ าง
ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไป
ตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้

ที่มา: Bloom et al., 1956
Brown and Duguid (1998 อ้ า งใน Chaubey (2015) ความรู้ แ บบชั ด แจ้ ง (Explicit
Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เป็นนามธรรม ผ่านการพิสูจน์ วิเคราะห์มาแล้ว เช่น หลักการ กฎ
ระเบียบ คู่มือ ทฤษฏี ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่มาจากเฉพาะตัวบุคคลมา
จากประสบการณ์ ซึ่ ง แต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งกัน เป็ น ความรู้ ที่ รู้ ว่า จะต้ องท าอย่ า งไร เกิ ด จาก
วิจารณญาณการใช้ปฏิภาณของแต่ละคนในพฤติกรรมที่มากกว่าความจาความเข้าใจแต่เป็นในระดับ
ของการนาความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน เป็นความรู้ที่สามารถฝึกฝนได้แต่ต้องใช้
ระยะเวลา สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ว่าความรู้
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แบบชัดแจ้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมรรถนะที่ง่ายต่อการเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นระดับพฤติกรรมของ
ความรู้ในคาจากั ด ความของการกาหนดสมรรถนะหรือ ความรู้ ความสามารถจึง เป็นในระดั บ ของ
ความจาและความเข้าใจ แต่ในระดับการนาความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ซึ่ง
เป็นความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่ต้องได้รับการฝึกฝนโดยตามแนวคิดสมรรถนะและการ
วิจัยนี้จึงนาความรู้แบบฝังลึกมาใช้ในการกาหนดสมรรถนะในส่วนของทักษะ
2) ทักษะ หมายถึง ทักษะ ความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝน หรือการทาซ้าบ่อย ๆ
ความเชี่ยวชาญในทักษะการทางานจึงเกิดจากประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องและการฝึกฝนเรียนรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom et al. (1956) พฤติกรรมด้านกายภาพร่างกาย (Psychomotor)
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงออกมา
โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้วัดหรือเรียกว่าทักษะ
ตารางที่ 2.5 ระดับของทักษะ
ระดับพฤติกรรม

คาอธิบาย
การรับรู้
เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหา
(Imitation)
ตัวแบบที่สนใจ
กระทาตามแบบ
เป็น พฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายาม
(Manipulation)
ทาซ้า เพื่อที่จ ะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนา
การหาความถูกต้อง
พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ
(Precision)
เมื่อได้กระทาซ้าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ
การกระทาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็ นของตัวเองจะกระทาตามรูปแบบ
(Articulation)
นั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระทา
อย่างสม่าเสมอ
ก า ร ก ร ะ ท า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ด้ จ ากการฝึ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนสามารถปฏิ บั ติ ได้
ธรรมชาติ (Naturalization) คล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวโดยอั ต โนมั ติ เป็ น ไปอย่ า งธรรมชาติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง

ที่มา: Bloom et al., 1956
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3) คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ
ลั ก ษณะนิ สั ย บุ ค ลิ ก ภาพที่ มี ต่ อ การท างาน สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Bloom et al. (1956)
พฤติกรรมด้านจิตใจ เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรม
เหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่จะเกิดหลังจากได้รับความรู้หรือได้มีประสบการณ์ (Affective) ดังตาราง
ที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ระดับของคุณลักษณะ
ระดับพฤติกรรม
การรับรู้
(Receive)
การตอบสนอง
(Respond)
การเกิดค่านิยม
(Value)
การจัดระบบ
(Organize)
บุคลิกภาพ
(Characterize/
Personality)

คาอธิบาย
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปใน
ลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาใน
รูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น
การกระทาที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้า นั้น
ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว
การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านั้ น
ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติ
ที่ดีในสิ่งนั้น
การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ถ้าเข้ากัน
ได้ก็จ ะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัด กัน อาจไม่ยอมรั บอาจจะยอมรับ ค่านิยมใหม่ โ ดย
ยกเลิกค่านิยมเก่า
การนาค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจาตัว ให้ประพฤติปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่ม
จากการได้รับรู้จ ากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิ ริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็น
ความรู้สึกด้านต่าง ๆจนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดม
คติ ซึ่งจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไรนั้น ก็เป็นผล
ของพฤติกรรมด้านนี้

ที่มา: Bloom et al., 1956
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Functional
Competency



Managerial
Competency

สุรชัย พรหมพันธุ์ (2554)
กีรติ ยศยิ่งยง (2549)
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547)
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548)
เทื้อน ทองแก้ว (2553)
UBALT (2005)
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2549)
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551)

Core competency

ผู้เขียน

Personal
Competency
Generic
Competency

ตารางที่ 2.7 ประเภทของสมรรถนะบุคคล
















ที่มา: ผู้วิจัย
จากการศึกษาประเภทของสมรรถนะ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะที่สะท้อนถึงความรู้ ทักษะ
และทัศนคติโดยรวมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547) สมรรถนะหลัก
เป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรต้องมี (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ,์ 2548) สามารถสะท้อนได้ถึง
วิสัยทัศน์ คุณค่า บทบาท ภาพลักษณ์และลักษณะขององค์กร เนื่องจากสมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรมีความแตกต่างและสอดคล้องกับที่อ งค์กรกาหนด สาหรับในการศึกษานี้ผู้วิจัยไม่ได้เจาะจงที่
สมรรถนะหลักขององค์กรแต่ศึกษาถึงสมรรถนะสาหรับตาแหน่งงานผู้ประสานงานในอุตสาหกรรมการ
จัดประชุม จึงประกอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานดังนี้
2) สมรรถนะงานทั่วไป (General Competency) หมายถึง สมรรถนะพื้นฐานที่บุคคลพึงมี
ในการทางาน (Woodruffe, 1991) เป็นความรู้ความสามารถและคุณลักษณะในการทางานแบบ
กว้าง ซึ่งบุคคลที่จะปฏิบัติงานในองค์กรและส่วนงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมี (UBALT, 2005) เช่น
การสื่อสาร การเข้าสังคม การเรียนรู้ การมีเหตุผล เป็นต้น
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3) สมรรถนะตาแหน่งงาน (Functional Competency) หมายถึงสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ ทัศนคติและอุปนิสัยที่ใช้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้มี
ผลการปฏิ บั ติ ง านตรงตามมาตรฐานหรือ สู ง กว่า มาตรฐาน (ณรงค์ วิ ท ย์ แสนทอง, 2547) เป็ น
สมรรถนะเฉพาะตาแหน่งที่บุคคลในตาแหน่งงานนั้นจาเป็นต้องมีและมีความเชี่ยวชาญ เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง
4) สมรรถนะเฉพาะในบริ บ ทของการท างาน (Specific Functional Competency)
หมายถึงสมรรถนะที่ เฉพาะเจาะจงในบริบทของงาน สาหรับงานวิจัยนี้หมายถึง ผู้ประสานงานใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม
นอกจากนี้ หากบุคคลมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและอุปนิสัยส่วนบุคคลที่โดดเด่นกว่าผู้อื่น และ
เป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีเป็นพิเศษ ยากต่อการลอกเลียนแบบได้ (กีรติ ยศ
ยิ่งยง, 2549; เทื้อน ทองแก้ว, 2553) เรียกว่า สมรรถนะบุคคล (Personal Competency)
สมรรถนะของพนักงานในองค์กรมีความสาคัญ ต่อการปฏิบัติง านและการดาเนินงานของ
องค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะสูง ในการปฏิบัติง าน
Boyatzis (1982) อธิบายพฤติกรรมการทางานกับผลลัพธ์ขององค์กร (Contingency Theory of
Action and Job Performance ) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลงานที่ ดี เ ลิ ศ เกิ ด จากประกอบด้ ว ย ด้ า น
สมรรถนะส่วนบุคคล (Competency of Individual) ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ
แรงจูงใจภายใน ความต้องการ และความรู้ของบุคคล จะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะของงาน ความต้องการในบทบาท ภารกิจและหน้าที่ ในการทางาน (Job Demand) และ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) ได้แก่ บรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์กร โครงสร้างระบบ กลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโตขององค์กร ความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งสาม
ประการจะนาไปสู่การมีสมรรถนะความสามารถขององค์กร จึงต้องการปรับตัวให้เกิดความสอดคล้อง
เหมาะสมเข้าด้วยกัน ดังภาพที่ 2.10
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ภาพที่ 2.10 องค์ประกอบการมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ที่มา: Boyatzis, 1982
จากแนวคิ ด องค์ ป ระกอบการมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Boyatzis, 1982)
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฏี ค วามสอดคล้ อ งของบุ ค คลกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Person Environment Fit) ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ความต้องการของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีผลเกิดเป็น
ความพึงพอใจต่อสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ (Colbert, Mount, Harter, Witt, and Barrick, 2004;
Turban, Lau, Ngo, Chow, and Si, 2001) การศึ ก ษาของ Kristof‐Brown, Zimmerman, and
Johnson (2005) อธิบายทฤษฏีความสอดคล้องของบุคคลกับสิ่งแวดล้อม (Person Environment
Fit) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
1) ความสอดคล้องระหว่างบุค คลกั บอาชีพ (Person Vocation Fit) กล่าวถึง บุคคลที่ มี
ความสนใจในอาชีพซึ่งจะมีทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพ มีความตั้งใจที่จะทาอาชีพนั้น จะมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานหรือให้เหมาะสมกับอาชีพ
2) ความสอดคล้องระหว่างบุค คลกับงาน (Person Job Fit) กล่าวถึง บุคคลจะสามารถ
ทางานได้ดีตามตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและ
ความต้องการของบุคคลกับลักษณะงานที่ทา (Edwards, 1991) หากเป็นไปในทิศทางเดียวก็ก็ จะ
ส่ง เสริมให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการทางานและสามารถมีผ ลการปฏิ บัติง านที่ ดี
(Feldman, Leana, and Bolino, 2002)
3) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร (Person Organization Fit) กล่าวถึง บุคลิก
และความต้องการของบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมองค์กร (Chatman, 1989) ซึ่งจะช่วย
ส่ง เสริมให้การทางาน การใช้ชีวิตในองค์กรราบรื่น บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการ
ทางานได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ
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4) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม (Person Group Fit) กล่าวถึง ความเข้ากันได้ของ
บุคคลกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ทั้งในด้านการทางานร่วมกันเป็ นทีม หากกลุ่มเพื่อนร่วมงานมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ก็จะยิ่งส่งเสริม ในการท างานบรรลุ ผ ลส าเร็จ (Kristof-Brown and Stevens, 2001) ใน
ขณะเดียวกันหากเพื่อนร่วมงานความสนใจหรือมีบุคลิกภาพที่สอดคล้อง ส่ง เสริมกัน ก็จะยิ่ง ทาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความสุขในการทางาน (Barsade,
Ward, Turner and Sonnenfeld, 2000 อ้างใน Kristof-Brown and Stevens, 2001)
5) ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ หั ว หน้ า งาน (Person Supervisor Fit) กล่ า วถึ ง
ลักษณะของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าที่ มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น การให้การ
สนับสนุนด้านต่าง ๆในการทางาน และความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา หากลักษณะ
ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ส่ ง เสริ ม การท างาน มี ค วามสั ม พั น ธื ที่ ดี ต่ อ พนั ก งาน และ
เอื้ออานวยต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการปรับใช้องค์ประกอบด้านสมรรถนะส่วนบุคคลเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ในตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมขององค์กร โดยการนาแนวคิด
ความสัมพันธ์ขององค์ป ระกอบในการมีผลการปฏิบัติงานสูง โดย Boyatzis (1982) มาประยุกต์ใน
บริบทการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ในตาแหน่งงานของบุคคล

แนวคิดการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ (2558) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นคาที่ใช้ในการ บอก
ถึงกิจกรรม ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูด (Attracting) การพัฒนา (Developing) และการธารง
รักษา (Maintaining) ผู้มีความรู้ความสมารถเป็นกาลัง สาคัญ ขององค์กรความเกี่ยวข้องดังกล่ าวไม่
เพียงแต่การจัดทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถลงในตาแหน่งเท่านั้น ยังรวมถึง
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่ จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับงานตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน
2.3.1.1 บทบาทหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
DeCenzo and Robbins (2002) อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร ประกอบด้วย
1) การหาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดหาบุคลากร (Procurement)
ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมตามที่องค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กร
ให้ส าเร็จลุล่วงลง ไปตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการจั ดหาพนักงานให้ได้
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ตามที่ต้องกร จะต้อง อาศัยการออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การ
วางแผนกาลังคน (Manpower Plan) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
2) การใช้ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการใช้บุคลากรหรือพนักงานที่มีอยู่ให้มี
โอกาสนาความรู้ความสามารถของตนมาใช้ใ นการทางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ไ ด้ประโยชน์สูง สุดต่อ
ตนเอง หมู่คณะและองค์กร ตลอดจนควบคุมดูแลให้บุคคลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทาให้ทุกคนเต็มใจที่จะทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อความสาเร็จขององค์กร การ
ใช้คนให้ทางานตามที่ต้องการ โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง (Placement)
การ ปฐมนิเทศ (Orientation) และการทดลองงาน (Probation) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
การสร้าง ทีมงาน (Teamwork Building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
3) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) หมายถึง การ
ให้ความรู้ การฝึกฝนทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ แ ละทั ศนคตต่ าง ๆเพื่อให้บุคลากรมี ค วามรู้
ความสามารถในการทางานที่เหมาะสมกับตาแหน่งและความรับผิดชอบ เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคคลในการแข่งขันมุ่งหวังให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
4) การดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบารุงรักษาพนักงานที่มีอยู่
ให้มีสุขภาพ กายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยทั้งหลายมาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วย
แนะนาให้รู้จัก ป้องกันและหลีกเลี่ย งให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ตลอดจนอบายมุขและภัยที่
จะบั่ น ทอนชี วิ ต ของพนัก งาน เพื่ อ ให้ มี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาวและมี ค วามสุ ข สามารถท างานอยู่ไ ด้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการบารุงรักษาพนักงาน ได้แก่ การพิจารณา
ความดีความชอบ (Promotion) การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation) การ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (Health Care Program) การบารุงรักษาสุขภาพอนามัยและการป้องกัน
อุ บั ติ ภั ย (Health care and Safety) การควบคุ ม ด้ า นวิ นั ย และการลงโทษ (Disciplinary and
Punishment)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ ปัจจัย
ด้านการจัดการและกระบวนทัศน์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง การจัดการให้ทรัพยากรมนุษย์ได้
คิดสร้างสรรค์ และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงถือเป็นตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ulrich (1997) ได้เสนอปัจจัยด้านการจัดการซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่
ทาให้การจัดการมีประสิทธิภาพ 4 ประเด็น คื อ การมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Strategic Partners - SP) การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร (Administrative Expert AE) การเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent - CA) และการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนงาน
(Employee Champion - EC)
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1) การมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง
การที่ผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลประเภทต่าง ๆ ในองค์กรเข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดกล
ยุทธ์ หรือกลวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในส่วนหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวูดแมน และพาสมอร์
(Woodman, Pasmore, and Shani, 2009) ได้เสนอว่า วิธีการนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกความเป็น
เจ้าของการเปลี่ยนแปลงในเชิงจิต วิทยา (psychological ownership) จะช่วยให้ลดการต่อต้ านได้
ผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้มากก็จะได้ประโยชน์มากตามไปด้วย แต่ทั้งนี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการ
กากับการมีส่วนร่วมให้อยู่ในขอบเขตด้วย
2) การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร หมายถึง การเพิ่มสมรรถนะให้แก่
ผู้บริหารในการจัดสรรและจัดการทรัพยากร ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ การ
กากับควบคุม การประเมินผล และการปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนา ถ้าผู้บริหารไม่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารดัง กล่าว ก็เป็นการยากที่จะทาให้ การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มี
ประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารที่ไม่มีความสามารถในการวางแผน แม้จะเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้เสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลเป็นจานวนมาก ก็จะไม่ประสบความสาเร็จ
เพราะขาดทักษะที่จาเป็นทางการบริหาร
3) การเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องเป็ นตัวแทนในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่เอื้อต่อการ
ทางาน ก็เป็นการยากที่จะให้คนงานปรับตัวเอง เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการปฏิบัติง านใหม่ ๆ และ
แม้แต่จะมีความสามารถในการเป็นตัวอย่างที่ดี แต่ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกหรือเข้าถึงใจของคนงาน
ได้ ก็เป็นการยากที่จะทาให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพได้
4) การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้ านคนงาน ผู้บริหารที่จะละเลยเรื่องการก ากั บ
ควบคุมการปฏิบัติงาน และสวัสดิการของคนงาน จะไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของคนงานได้ สถานการณ์
เช่นนี้ ถือเป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิภาพได้เกิดจากผู้บริหารที่
สามารถสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการส่ง เสริมสนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถคิดสร้ างสรรค์และ
คิดค้นนวัตกรรม นอกเหนือจากการทางานตามปกติ ถือว่ าเป็นผู้บริหารที่มีกระบวนทัศน์ทุนมนุษ ย์
ดังนั้น ตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงสามารถวัดได้ ดังนี้ 1) ทรัพยากร
มนุษย์ปฏิบัติงานได้ครบทุกภารกิจที่มอบหมาย และได้ผลงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กาหนด
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 2) ทรัพยากรมนุษย์ได้เรียนรู้ และมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติง าน
จนสามารถคิดค้นวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และ 3) ทรัพยากรมนุษย์สร้างนวัตกรรม
และมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นจากการทางาน
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จึ ง กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่า การบริ ห ารทรั พยากรมนุษ ย์ ขององค์ กรเป็นการ
ดาเนินการภายใต้วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร มีบทบาทสาคัญในการ
จัดการเพื่อให้ได้มาซึ่ง บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติง านได้บรรลุผล มีการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถ และบุคลากรได้รับการดูแลให้ทางานอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีในองค์กร เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมอันจะนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ดัง นั้น หากองค์กรมีวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กรในทิศทางที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนา ก็จะยิ่ง
เป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถขององค์กรในการทางาน และหากมีการดูแลรักษาบุคลากร
อย่างดียิ่งทาให้บุคลากรตั้งใจทางานและอยู่กับองค์กรนาน ซึ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรปรถนา
ส าหรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ประเด็ น หนึ่ ง บทบาทของการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การสรรหาและคัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะทาให้องค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
การสรรหาและคัดลือกบุคลากร
2.3.2.1 การสรรหาบุคลากร (Recruitment)
DeCenzo and Robbins (2002) กล่าวว่า การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ
ในการค้าหาผู้สมัครที่มีศักยภาพในตาแหน่งงานที่องค์กรต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
Bohlander, Snell, and Sherman (2 0 0 1 ) ก ล่ า ว ว่ า ก าร สร ร หา หมาย ถึ ง
กระบวนการสนับสนุนให้บุคคลที่มีศักยภาพเข้ามาสมัครงานเข้าสู่ตาแหน่งที่ว่างที่องค์กรต้องการทั้งใน
ปัจจุบันและที่คาดว่าจะต้องมีในอนาคต
นงนุช วงษ์สุวรรณ (2553) กล่าวว่า การสรรหาเป็นกระบวนการแสวงหาและจูงใจ
ให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีตรงกับความต้องการขององค์กรมาสัครงานเพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าทางาน
จึงสรุปได้ว่า การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการแสวงหาให้ได้มีซึ่งบุคคลที่มี
ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่สอดคล้องกับ องค์กรและลักษณะของตาแหน่งงานที่จะต้องรับผิด ชอบ
โดยใช้การจูงใจให้ผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาสมัครงาน
1) ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร
เป้าหมายของการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญ หาบุคลากรไม่พึง พอใจบรรยากาศขององค์ ก ร
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง และเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลที่เข้ามา
ทางานให้มีความรู้ความสามารถในการทางานมากยิ่งขึ้น องค์กรจึงมีกระบวนการสรรหา ดังนี้
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(1) การตัดสินใจสรรหา (Decision to Recruit) โดยการประมวลข้อมูลที่
จาเป็นเพื่อสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ต้องการ ต้องมีความชัดเจนในลักษณะงานของ
ตาแหน่งที่ต้องการ ซึ่งสาคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นตัวกาหนดว่าองค์กรมีความต้องการบุคคลที่มีลักษณะ
และความรู้ความสามารถแบบใด
(2) นโยบายการสรรหา (Recruiting Policies) การก าหนดว่ า ต้ องการ
บุคลากรแบบใดที่สอดคล้องกับลักษณะงาน วิธีการสรรหา การประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่าง
โปร่งใส
(3) แหล่งสรรหา (Source of Recruitment) ประกอบด้วย แหล่งสรรหา
จากภายในองค์กร เช่น การเลือกพนักงานในองคการขึ้นมาดารงตาแหน่งใหม่ ข้อดี คือ เป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจให้กับพนักงานในการทุ่มเททางานและพัฒนาตนเองเพื่อให้เติบโตในสายงาน และองค์กร
มีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากพนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและระบบการทางานแล้ว ในขณะเดียวกัน
ข้อเสีย คือ องค์กรอาจเสียโอกาสที่จะได้บุคลากรใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน และ
แหล่งสรรหาจากภายนอกองค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้ให้บุคคลภายนอกเข้ามาสมัครงานในตาแหน่ง
ที่องค์กรต้องการ ข้อดี คือ มีโอกาสมากขึ้นที่จะเลือกบุคคลที่ดีที่สุดเข้ามาทางาน ข้อเสีย คือ อาจเป็น
การไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีความก้าวหน้าในงาน องค์กรต้องใช้เวลาในการฝึกฝนสาหรับผู้ที่
เข้ามาทางานใหม่และเมื่อเข้ามาทางานแล้วอาจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้
2.3.2.2 การคัดเลือกบุคลากร (Selection)
การคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากร โดยเป็น
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามตามตาแหน่งที่ องค์กรต้องการ (Bohlander et al.,
2001) ใช้เครื่องมือต่ าง ๆที่คาดว่าจะสามารถพยารกรณ์ไ ด้ ใกล้ เคี ยงที่ สุดว่ า บุ คคลน่ า จะประสบ
ผลสาเร็จตามมาตรฐานที่ องค์กรกาหนด (สุนันทา เลาหนันทน์, 2542) ดังนั้น การคัดเลือกจึง เป็น
จุดเริ่มต้นของการมีโอกาสสร้างคุณภาพสาหรับองค์กรในอนาคต Milkovich and Boudreau (1991
อ้ า งใน นงนุ ช วงษ์ สุ ว รรณ (2553) อธิ บ ายถึ ง กระบวนการข้ อ มูล สองทาง (Two-Way Signaling
Process) ที่องค์กรใช้พิจารณาคัดเลือกบุคลากร ดังตารางที่ 2.8
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ตารางที่ 2.8 การคัดเลือกบุคลากรด้วยกระบวนการข้อมูลสองทาง (Two-Way Signaling Process)
องค์กร

ผู้สมัคร
ข้อมูลที่ต้องการ

ข้อมูลที่ต้องการ

ข้อมูลที่ให้

ข้อมูลที่ให้

• ลักษณะงานที่ทา

• ประสบการณ์ทางาน

• ภาพลักษณ์ของ

• ความรู้ ทักษะ

• ความมั่นคงในการ

• ข้อมูลเบื้องต้นส่วน

ทางาน
• สภาพของงาน
• หัวหน้างาน
• เพื่อนร่วมงาน
• ค่าจ้าง
• ผลประโยชน์อื่น ๆ
• ความยุติธรรม

บุคคล
• การแสดงถึง
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับงาน
• ความกระตือรือร้น
• ความรู้ ทักษะ
• ความสนใจในงาน
• ทัศนคติที่มีต่อ
ลักษณะงาน

องค์กร
• ลักษณะของงาน
• ค่าตอบแทน
• การให้ความสนใจ
แก่ผู้สมัคร

ความสามารถ
• ทัศนคติที่มีต่องาน
และองค์กร
• ความจงรักภักดี
• ความคิด
สร้างสรรค์
• ความยืดหยุ่น
• สามารถเรียนรู้
และพัฒนาได้
• ทางานเป็นทีมและ
ทางานแบบเดี่ยวได้

ที่มา: ประยุกต์จาก Milkovich and Boudreau, 1991 อ้างใน นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2553
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสรรหาและคัดเลือกบุค คลาการ ขั้นตอนเริ่มต้นที่สาคัญ ของการมี
บุคลากรที่มี คุ ณภาพส าหรั บ องค์ กร การจะได้มาซึ่ง บุค ลากรที่มี ศั กยภาพนั้น จ าเป็น ต้องผ่ า นการ
พิจารณาอย่างถี้ถ้วน สอดคล้องกับ Boyatzis (1982) กล่าวถึงหนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้
บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะหรือความรู้ความสามารถคือการที่องค์กรได้บุคลากรที่มีสมรรถนะส่วน
บุคคลที่เหมาะสมกับ องค์ กรและลักษณะต าแหน่ง งานที่รั บผิ ด ชอบ ดัง นั้น บุคคลที่จะเข้ ามาเป็ น
พนั ก งานขององค์ ก รจึ ง ควรมี ค วามรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพ และแรงจู ง ใจที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมองค์กรและงานที่ทา และที่สาคัญควรเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
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แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Bohlander et al. (2001) อธิบายแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า พนักงานจะต้อง
ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง 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 ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวทางเป็นการทาให้มนุษย์มีคุณค่ายิ่งขึ้น ด้วยวิธีการต่าง ๆ และถือได้ว่าเป็น
อีกกลยุทธ์หนึ่งที่นา มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพราะ ทรัพยากรมนุษย์เป็น บุคลากรที่เป็นปัจจั ย
ขับเคลื่อนหลัก อันนา ไปสู่ความสาเร็จต่อไปในอนาคตได้
Mathis and Jackson (2008) ได้ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ว่ า เป็ น การพั ฒ นา
พนักงานให้ปรับปรุง และเพิ่มความสามารถ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติง านในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
จัดการกับงาน ที่หลากหลาย โดยการพัฒนานี้จะมีประโยชน์ต่อทั้ง องค์กรและพนักงานและยังช่วยใน
การ ปรั บ ปรุ ง ความสามารถในการแข่ ง ขั น ขององค์ ก ร เพิ่ ม ความสามารถในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
2.3.3.1 ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อธิ บ ายถึ ง สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกขององค์ ก รซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาฝึกฝนบุคลากรในองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มิติของ
สภาพแวดล้อมขององค์กรนาไปสู่ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ,
2558) ดังนี้
1) ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ในปัจจุบันระบบธุรกิ จ
และเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดและเติบโตขึ้นขององค์กร
จึงต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยแผนการที่ดีและยั่งยืนที่สุดคือการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาจากองคฺประกอบเล็กคือทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนา
องค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ จึง เป็น กระบวนการเปลี่ ยนถ่ ายขององค์กรในมิติ ข องความรู้
ความสามารถของบุคคล
2) ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ องค์กรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโต หากแต่
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดาเนินกิจการไปได้ องค์กรจึงยังต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์ในการทางาน
3) ความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป็นปัจจัยหลักสาคัญที่ทาให้องค์กรต้องมี
การพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง Stone (2008) กล่ า วถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลท าให้ อ งค์ ก รต้ อ งพั ฒ นา
บุคลากรเกี่ยวข้องกับ 1) การเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตและบริการ เช่น การควบคุมคุณภาพ การ
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พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า การขยายธุรกิจในมิติต่าง ๆ เป็นต้น 2) การปรับแนวทางการดาเนินงาน
ให้เชื่อมโยงกับ บุคลากรในองค์กรเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพความ
เป็นอยู่ของพนักงาน
2.3.3.2 ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Jery W. Gilley, Steven A.
Eggland และ Ann Aaycunicj Gilly ในการศึกษาของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550) แบ่งรูปแบบของ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ อกเป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่ การพั ฒ นาราย บุ ค คล (Individual
Development), การพั ฒ นาอาชี พ (Career Development), การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Management) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
1) การพั ฒ นารายบุ ค คล เป็ น การมุ่ ง เน้ นพั ฒนาที่ ตั ว บุ ค คลในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและปรับพฤติกรรมการทางานให้สามารถทางานในปัจจุบันได้เพื่อเป้าหมายระยะสั้น
โดยผ่านการฝึกอบรม (Training)
2) การพัฒนาอาชีพ หมายถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานหรืออาชีพ
เป็นกระบวนการวางแผน และการกาหนดทิศทางการทางานกับเป้าหมายในชีวิตของบุคคลให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้ ฝึกฝนทักษะ ได้รับโอกาสจากการจัดสรรค์ตาแหน่งขององค์กร ซึ่งการ
พัฒนาแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กับภาระหน้าที่,อายุของการทางาน เป็นต้น Hall (1986 อ้างใน
Hedge, Borman and Bourne (2006) การพัฒนาอาชีพ มองได้ 2 มุม คือ มุมมองของพนัก งาน
ระดับบุคคลที่ วางแผนพยายามพัฒนาตนเองเพื่อ ผลตอบแทน ความก้าวหน้ า ซึ่ง กระบวนการนี้
ประกอบได้ด้วยการรับรู้ถึงโอกาสและข้อจากัด ส่วนในมุมมองขององค์กรเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก
การให้การส่งเสริม พัฒนาให้พนักงานบรรลุเป้าหมายองค์กร รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ถึงโอกาสใน
ความก้าวหน้าเพื่อให้พนักงานมีแรงจูง ใจในการพัฒนาตนเองเช่นกัน การพัฒนาอาชีพจึง ควรเป็น
กระบวนการต่อเนื่องมีเป้าหมายของการพัฒนาอาชีพเพื่อให้พนักงานบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการ
ทางาน ในขณะเดียวกัน องค์กรก็จะได้บุคลากรที่มีความสามารถมาสืบต่อตาแหน่งก้าวหน้าไปด้วยกัน
ทั้งนี้ในการวางแผนการพัฒนาอาชีพควรคานึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร สอดคล้อง
กับงาน ตาแหน่งงาน และความรู้ ทักษะ คุณลัก ษณะที่จาเป็น รวมไปถึงความต้องการในการพัฒนา
อาชีพของตัวพนักงาน จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาอาชีพมีความสาคัญต่อการพัฒนาพนักงานในองค์กร
เนื่ อ งจากเป็ น การสร้ า งการรั บ รู้ ว่ า องค์ ก รเห็ น คุ ณ ค่ า ของพนั ก งาน ปรารถนาให้ พ นั ก งานมี
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทางาน สามารถเพิ่มระดับความผูกพัน พนักงานจะมีความผูกพัน กับ
องค์กรมากขึ้นเมื่อเป้าหมายของเขาได้รับการยอมรับและส่ง เสริมจากองค์กรในขณะเดียวกั น ก็ มี
เป้าหมายร่วมกันกับองค์กร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมในการเรียนรู้เพราะการพัฒนาอาชีพทา
ให้ต้องเปิดรับความรู้และทักษะใหม่ ๆ เข้ามา (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2557)
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3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นการมุ่งเน้นที่ภาพรวมขององค์กรและผล
ในระยะสั้นเพื่อให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการสนับสนุนการทางาน
4) การพัฒนาองค์กร เกี่ยวข้องการกับการเปลี่ยนแปลงระดับ องค์กรเพื่ อ
พั ฒ นาสู่ ส ภาวะที่ ดี เ หมื อ นเดิ ม หรื อ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม โดยเน้ น การพั ฒ นาทั้ ง ระบบองค์ ก ร เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) กล่าวถึงการพัฒนาองค์กรแบ่งเป็น 3
ระดั บ ได้ แ ก่ ร ะดั บ บุ ค คล ระดั บ กลุ่ ม และระดั บ องค์ ก ร สอดคล้ อ งการทฤษฏี พ ฤติ ก รรมองค์กร
กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรได้
นอกจากนี้ สุจิตรา ธนานันท์ (2555) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่สาคัญมีอยู่ 4 แนวทาง ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา และการเรีย นรู้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Nadler (1990 อ้างใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2557) ที่ระบุให้เห็นถึงขอบเขตที่ชัดเจน
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การศึกษา การฝึกอบรม และการ
พัฒนา
1) การศึกษา หมายถึง การให้ความรู้ทั่ว ๆไป โดยสถาบันการศึกษา และ
เน้นที่จะให้บุคคลที่รับการศึกษา มีความรู้ ความสามารถที่จะประกอบอาชีพตามสาขาที่ตนถนัดและ
ศึกษา โดยมีระยะเวลาการศึกษาที่ต่อเนื่องและยาวนานกว่าการฝึกอบรม
2) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทัก ษะการ
ทางาน ความรู้ และพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้เป็นในทิ ศทางที่ผู้จัดอบรมต้องการ มุ่งเน้นให้ผู้ได้รับ
การอบรม ได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับงานในปัจจุบัน โดยมักเน้นเป้าหมายระยะสั้น ๆ
และมักเน้นกับพนักงานระดับปฏิบัติการ
3) การพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งให้ผู้รับการพัฒนามีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทางาน ในอนาคต โดยมุ่งเป้าระยะยาว และมักจะเน้นกับบุคลากรระดับหัวหน้างาน
ขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม การพัฒนากับการฝึกอบรมมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้
บุคลากรต่าง ๆ ขององค์กร มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดดังตารางที่ 2.9
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ตารางที่ 2.9 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการอบรมและการพัฒนา
ประเด็น
พิจารณา
ความหมาย

การฝึกอบรม
• มุ่ ง เน้ น การก าหนดและพั ฒ นา

การพัฒนา
• การบู ร ณาการแนวคิ ด ของ ก าร

ความสามารถส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน การ
พนักงานทางานที่ได้รับมอบหมายใน พั ฒ นาองค์ ก ร และการพั ฒ นาสาย
ปัจจุบันให้ดีขึ้น
อาชีพให้กับพนักงาน
• วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของตัว
บุคคล กลุ่มหรือทีมงาน และองค์กร
เป้าหมาย
• เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความรู้ ทั ก ษะ และ • มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลัก
ทั ศ น ค ติ ข อ ง ค น ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ กระบวนการทางานผ่านการเรียนรู้ที่มี
มอบหมายในปัจจุบัน
การวางแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ลักษณะทั่วไป • เน้นไปที่สถานการณ์ที่ทาให้เกิดการ • ช่ ว ยเพิ่ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะของ
เรี ย นรู้ ที่ มี ก ารก าหนดแผนงานไว้ พนักงานแต่ละคนให้สามารถทางานที่
แล้ว
ได้รับมอบหมายได้
• ช่วยพนักงานให้มีเป้าหมายในอาชีพ/
หน้าที่การงาน
• ให้ พ นั ก งานสามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างคนในกลุ่มงานอื่น ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
แรง
• การเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสามารถ • การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะและ
ขับเคลื่อนให้ ของแต่ละคนในการรับผิดชอบงานที่ ความรู้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ ด จากงานที่ ท าอยู่
เกิดการ
ท าอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ผลลั พ ธ์ ข องการ สามารถตอบสนองต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
เรียนรู้ใน
ฝึ ก อบรมจะมี ผ ลต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ ของผลงานในระดับองค์กร
องค์กร
มอบหมายให้ทาในปัจจุบัน
• เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก น ามาใช้ ขั บ เคลื่ อ น
ไม่ ใ ช่ ก ารฝึ ก อบรมเท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี
เครื่องมืออื่น ๆ ที่ถูกนามาใช้ควบคู่กัน
ไปด้ ว ย เช่ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒนา
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ประเด็น
พิจารณา

การฝึกอบรม

ความสัมพันธ์ • การเรี ย นรู้ ร ะยะสั้ น ที่ ช่ ว ยให้ ก าร
ระหว่าง
ทางานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมาก
ผู้เรียน และ ยิ่งขึ้น
ผู้สอน
• ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นและ
ผู้ ส อนจึ ง เป็ น เพี ย งรู ป แบบของครู
อาจารย์กับนักเรียน/นักศึกษา
• สอนในสิ่ ง ที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งรู้ ต้ อ งท า
และทาให้ผู้เรียนเกิดความปรารถนา
ที่จะรับผิดชอบงานนั้น ๆ ให้ประสบ
ผลสาเร็จ

การพัฒนา
องค์ ก ร และเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
สายอาชีพ เป็นต้น
• การพั ฒ นามุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารเตรี ย ม
ค ว า ม ข อ ง พ นั ก ง า น ใ ห้ ส า ม า ร ถ
รับผิดชอบงานในอนาคตต่อไปได้
• ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นและ
ผู้ ส อนมี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ค วาม
หลากหลาย ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะหรื อ
รูปแบบที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง และ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ให้เกิดขึ้น เช่น การ
เรียนรู้ของพนักงานระยะสั้น ที่เน้นไป
ที่การฝึกอบรม
• ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ก ลุ่ ม / ที ม ง า น
ความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น เพื่ อ นร่ ว มงาน,
บทบาทช่วยเหลือกันและกัน
• การพัฒนาสายอาชีพ ความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง

ที่มา: Rothwell, Lindholm and Wallick, 2003
นอกจากนี้วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรมีความแตกต่างกันตาม ลักษณะ
เพศ อายุ วัย ลักษณะนิสัยความมุ่งมั่นในการทางาน และความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งลักษณะ
ขององค์กรและบุคลากรดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบถึง ความจาเป็น ความ
คุ้มค่าจากประโยชน์ที่จะได้รับ ความเหมาะสมของกิจกรรมการพัฒนากับบุคลากรและเป้าหมายของ
การพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางที่ องค์กรต้องการจึง
ควรคานึงถึงหลักการสาคัญ ดังนี้
1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ส ามารถพัฒนาให้เพิ่ มพูนขึ้นได้ ทั้ง ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ และเจตคติถ้าหากมีแรงจูงใจที่ดีพอ
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2) การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหา
การคัดเลือกนามาสู่การพัฒนาในระบบขององค์กร
3) วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ขององค์กรและบุคลากร
4) จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะ ๆเพื่อ
ช่วย แก้ไขบุคลากรบางกลุ่ม ให้พัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้มีขีด
ความสามารถสูงได้ก้าวหน้าไปสู่ตาแหน่งใหม่ที่ต้องใช้ความสามารถสูงขึ้น
5) องค์กรจะต้องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน ที่สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าได้เป็นรายบุคคล
6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องทาทุกด้านคือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านจิตใจ หรือด้านคุณธรรมให้มีควบคู่กันไป
7) องค์กรจะต้องคานึง ถึง ความมั่นคง และความก้าวหน้าของบุ ค ลากรทุก คนใน
องค์กรควบคู่กับความก้ าวหน้า ขององค์กร องค์กรจะอยู่ไ ม่ไ ด้ ถ้าหากขาดบุ คลากรที่มี กาลั ง กาย
กาลังใจและสติปัญญาทุ่มเทให้กับองค์กร
จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กร
พัฒนาตนเองในการทางาน เพิ่มพูนศักยภาพในการทางาน การสร้างทัศนคติที่ดีให้กับ บุคลากรใน
องค์กรทั้งในมิติของการทางาน การเป็น ส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้บุคลากรทุ่มเทในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทั้ง องค์กรและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน สอดคล้องกับ
อาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพั น ธุ์ (2550) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น กระบวนการระบบที่
ประกอบด้ ว ย “คน” เป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) “เครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นาคน” เป็ น กระบวนการ
(Process) และ “ผลสาเร็จของเครื่องมือที่ ใช้และประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นของพนักงาน” เป็นผลลัพธ์
(Output) และท้ายที่สุดมีการให้ข้อมุลป้อนกลั บ (Feedback) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เกี่ยวข้องการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในมิติของการพัฒนา
ทักษะความรู้ในการทางานปัจจุบัน การเพิ่มพูนความรู้ในการทางานมิติอื่น ๆ และการมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติของการพัฒนา
2.3.3.3 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการนาเอาศักยภาพของบุคลากรแต่
ละคนในองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและบุคคลเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์กร ตระหนักในคุณค่าของ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ถือเป็นกลยุทธ์ภายใต้การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการขององค์กร ที่มีเป้าหมายทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่ วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (สุพาดา สิริกุตตา, 2543)
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กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์กรจึงมีความแตกต่างกันตาม วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และวัฒนธรรมขององค์กร (Organizational Culture) กล่าวคือ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้องสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
องค์กร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ซึ่งถูกกาหนดทิศทางจากวัฒนธรรมองค์กรและส่งต่อไปถึงแนวทาง
กลยุทธ์ด้านต่าง ๆขององค์กรที่สอดคล้องกัน (วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และ นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์ อ้างใน
พยัต วุฒิรงค์, 2559) ดังนั้น กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะเป็นหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอัน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภายใต้การบริหารจัดการองค์กร

ภาพที่ 2.11 โมเดลกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มา: OCSC, 2004 อ้างใน Vathanophas , 2007
W. J. Rothwell and Kazanas (1989) เน้ น ย้ าถึ ง การน ากลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมาปฏิบัติควรพิจารณาถึงการเชื่อมโยงให้เข้ากับแผนการทางานขององค์กร
การให้ความสาคัญกับการเพิ่มสมรรถนะของพนักงานด้วยวิธีการต่าง ๆ การให้พนักงานทุกคนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และควรทาให้เป็นระบบอย่างชัดเจนโดยกาหนดผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมและ
แผนดาเนินงาน
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีเป้าหมายเพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจัดประชุมมือาชีพและธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการจัดประชุมนาไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม
2.3.3.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ พรชัย เจดา
มาน (2556) กล่าวถึง ปัจจัยที่ทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความสาเร็จ มีดังต่อไปนี้
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1) นโยบายองค์ ก ร (Policy) การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ป ระ สบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร โดยปกติถ้ามีการกาหนดให้เป็น
นโยบายแล้ว จาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทั้งหมดจะต้องถือปฏิบัติและดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนโยบายขององค์กร ซึ่งจะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จได้
ด้วยดี
2) ทัศนคติของผู้บริหาร (Management Attitude) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่ วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารในองค์กรทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้ความสาคัญ ส่ง เสริม สนับสนุน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ กั บ
บุคลากรในองค์กร ถ้าผู้บริหารทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ก็จะทาให้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายองค์กร
3) การออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(1) หลักสูตร (Content) เนื้อหาและหลัก สู ตรของโครงการในการ
พัฒนาและฝึกอบรมว่าสิ่งที่ได้รับไปนั้น จาเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ ตาแหน่งหน้าที่ของผู้เข้ารับ
การพัฒนาและฝึกอบรมหรือไม่ สามารถนาสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ ถ้าหลักสูตร
และเนื้อหาที่ได้รับนั้นดี เหมาะสม มีประโยชน์ สามารถนาไปปฏิบัติได้ ก็จะทาให้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
(2) งบประมาณ (Budget) การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กร กล่าวคือ การจัดทาโครงการพัฒนาและฝึกอบรม ถ้าขาดงบประมาณและการสนับสนุนเรื่อง
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นจากการด าเนินการแล้ ว จะเป็ น ปั ญ หาและอุ ปสรรคที่ ส าคั ญ ในการ
ดาเนินงาน ถ้ามีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเป็นอย่างดี ก็ จะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร ประสบความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
(3) สถานที่ (Place) เช่น การใช้สถานที่ภายในองค์กรหรือ สถานที่
ภายนอกองค์กร ความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ กับเนื้อหา หลักสูตรและผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้น ถ้าสถานที่มีความเหมาะสม ก็จะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ประสบความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายองค์กร
(4) วิทยากร (Trainer/Instructor) ผู้ที่ทาหน้า ที่ ถ่ ายทอดในการให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ถ้าวิทยากรเป็นบุคคลที่มีคุณสมบั ติ ชื่อเสียง
ประสบการณ์ และมีความสามารถในการถ่ายทอดแล้ว ก็จะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ
องค์กรประสบความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กา
(5) ระยะเวลา (Time/Period) การก าหนดวั น เวลาที่ จ ะท าการ
พัฒนาและฝึกอบรม เช่นวันเวลาที่กาหนด ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึก
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ฝึกอบรม หรือผลผลิตรวมขององค์กร เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีการกาหนดวันเวลา ช่วงเวลา และระยะที่
เหมาะสมแล้ว ก็จะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายขององค์กร
(6) อุ ป กรณ์ (Equipment) ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาและฝึ ก อบรม เช่ น
เอกสารประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์ในการทากิจกรรม
เป็นต้น ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมมีความพร้อมและความเหมาะสมแล้ว
จะทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสาความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี
4) ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม (Target Group/Trainee) การพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์จะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะอยู่กับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมว่ามี
ทัศนคติ ที่ดีต่อการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นอย่างไร เห็นถึงประโยชน์และความสาคัญหรือไม่ ให้ความ
ร่วมมือหรือปฏิบัติจามด้วยดีหรือไม่ ฉะนั้น ถ้าผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเล็งเห็นความสาคัญและให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะมีผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จ ซึ่งจะ
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งของบุคลากรและขององค์กร
5) ผู้ ด าเนิ น การ (Organizer) การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ะประสบ
ความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวได้ ส่ ว นหนึ่ ง จะขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น งาน ไม่ ว่ า จะเป็ น
หน่วยงานภายในองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดาเนินงานก็ตาม ถ้าผู้ดาเนินการมีความชานาญ
และมี ป ระสบการณ์ ในการบริ ห ารจั ด ท าโครงการพั ฒนาแล้ ว ฝึ ก อบรมแล้ ว จะท าให้ ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรประสบความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กรตาม
ต้องการ
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย ดังนี้
1) ความเต็มใจในการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาของบุคลากร เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยบุคคล เช่น ประสบการณ์ทางาน, การศึกษา และตาแหน่ง สะท้อนถึงการมีสมรรถนะในการ
ทางาน ของบุคคล ส่งผลต่อถึงความเต็มใจหรือแรงจูงใจและความจาเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา เช่น
พนักงานมีเป้าหมายอบรมและพัฒนาเพื่อเลื่อนตาแหน่ง, เพื่อได้รับรางวัลตอบแทนที่ต้องการ เป็นต้น
หรือความจาเป็นที่เกิดจากการประเมินผลการทางานโดยตนเองหรือหัวหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมี
ระดับความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในการทางาน อาจพบว่ามีช่องว่างบางอย่างที่บุคคลควรได้รับการ
พัฒนา อาจมาจากมีประสบการณ์ในการทางานไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี ความเกี่ยวข้องต่อการ
วางแผนการพัฒนา เป็นประเด็นที่หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรศึกษาเพื่อให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บรรลุวัตถุประสงค์
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2) การสนับสนุนขององค์กรในมิติของนโยบาย เช่น งานที่เอื้อต่อการอบรม
และพัฒนา, ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ และสร้างแรงจูงใจในการอบรมและพัฒนา เป็นต้น สิ่ง
ส าคั ญ ในแนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ อ งค์ ก รควรพิ จ ารณาคื อ การสร้าง
แรงจู ง ใจให้ พ นัก งานเห็ นความส าคั ญ ของการเรีย นรู้ แ ละพัฒ นา และวิ ธี ก ารเรีย นรู้แ ละพัฒนาที่
เหมาะสม (Naquin and Holton, 2003; Noe and Wilk, 1993) การศึ ก ษาของ Haines, Saba,
and Choquette (2008) กล่าวถึงมิติขององค์กรในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เป็นการส่งเสริมให้
บุคคลมีแรงจูงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ขับเคลื่อนให้บุคคลมีความตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมี
เป้ า หมาย (Ellemers, De Gilder, and Haslam, 2004) และมิ ติ ข องการออกแบบกิจ กรรมการ
อบรมและพัฒนา เช่น กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการอบรมและพัฒนา เหมาะสมกับ
ผู้เรียน, การเลือกวิทยากรและสถานที่ เป็นต้น
ดังนั้น องค์กรหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
จึงต้องให้ความสาคัญทั้งในมิติการศึกษาลักษณะของบุคลากรในองค์กร เกีย่ วกับความต้องการในการ
พัฒนา ความจาเป็นที่ต้องพัฒนา สิ่งที่บุคคลต้องได้รับการพัฒนา คาดการณ์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการพัฒนา มิติบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนา, การสร้างการรับรู้และแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงการเอื้ออานวยด้านต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา เป็นต้น
2.3.3.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร
1) การพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) เป็นการมุ่ง เน้น
พัฒนาที่ตัวบุคคลในการพัฒนาความรู้ ทักษะและปรับพฤติกรรมการทางานเพื่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานในปัจจุบัน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2550) ผ่านการทากาหนดสมรรถนะบุคคลเพื่อแสดงถึง
เป้าหมายของสมรรถนะที่ต้องการในตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยในขั้นตอนนี้อ้างอิงถึงสมรรถนะที่พึงประสงค์
ในคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะในตัว ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ สอดคล้องกับ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2561) อธิบายว่า การ
วางแผนพัฒนาบุคลากรควรถูกจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของระดับสมรรถนะที่คาดหวังจากตาแหน่ง งาน
โดยการเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะในการทางานจริงของพนักงานคนนั้ น ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้อง
เป็นผู้กาหนดว่าอะไรคือสิ่งที่พนักงานจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุง ให้ดีขึ้นด้วยการพิจารณาคัด เลือก
เครื่ อ งมื อ ในการพัฒนาที่ เ หมาะสมในการพั ฒนาความรู้ค วามสามารถของพนักงาน การพั ฒนา
สมรรถนะในระดับบุคคลจึงเป็นการเพิ่ม พัฒนา และปรับปรุง ระดับสมรรถนะในการทางานของ
พนักงานในปัจจุบัน ซึ่งแผนงานที่กาหนดขึ้นจะต้องช่วยให้พนักงานประสบความสาเร็จในงานที่ได้รับ
มอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ การพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลควรเป็นกระบวนการสื่อสาร
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แบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารถึงความต้องการ ความคาดหวังใน
การทางานให้สอดคล้องทั้งเป้าหมายที่ องค์กรต้องการและเป้าหมายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้จากการนาตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของตนเองและความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และในขณะเดียวกันจาเป็นต้องมีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ จากผู้บังคับบัญชาทั้งในรูปแบบการประเมินหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
(Skager, 1978; Griffin, 1983) และมี ข้ อ ผู ก พั น หรื อ ข้ อ ตกลงในการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาถือได้ว่าเป็นแผนงานที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการทาร่วมกัน และ
บรรยากาศการทางานที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและกาลังในการทางาน อย่างไรก็ตามการ
พั ฒ นาระดั บ บุ ค คลจะต้ อ งท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ขั้ น ตอน มี ก ารทบทวน ตรวจสอบ และ
เปลี่ยนแปลงได้
2) การพัฒนาระดับกลุ่ม (Team Development) เป็นกระบวนการที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม เพื่อผลลัพธ์เกิดประโยชน์ร่วมกัน Marks et al. (2001) กล่าวว่า
กระบวนการของทีมคือการกระทาแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันของสมาชิก ร่วมกันแปลงปัจจัยที่มีอยู่เป็น
ผลลัพธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสื่อสารคาพูดและพฤติกรรมเพื่อจัดระเบียบภารกิจเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วม กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของ
บุคคลภายในกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่ง ในกลุ่ม ขับเคลื่อนโดย
กระบวนการกลุ่ม เกิดการขยายองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้เข้าสู่คลัง ความรู้ เพื่อนาไปใช้
(Sanchez, 2001) ดังนั้น สถานการณ์ที่พบเจอในการทางาน ลักษณะการทางานเป็นทีมซึ่ง มีการ
สื่อสาร ประสานงานมีส่วนช่วยพัฒนาบทบาทหน้าที่และสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ร่วมกันได้ กระบวนการเรียนรู้ ระดับกลุ่มจึงประกอบด้วย 1) การสร้างกรอบความเข้าใจ (Framing)
การสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในแนวคิด สถานการณ์ หรือบุคคลโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจที่มีมาใน
อดีต (กิตติยา อินทกาญจน์ , 2553) ทาให้ไ ด้มาซึ่ง ข้อมูล (Information acquisition) จากหลาย
แหล่งมาเป็นโจทย์ในการคิด วิเคราะห์และเรียนรู้ (Huber, 1991) เพื่อทาความเข้าใจในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น 2) การสร้างความเข้าใจใหม่จากโจทย์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Reframing) เป็นการเปลี่ยน
จากแนวคิดแบบเก่าไปสู่แนวคิดความเข้าใจแบบใหม่ (กิตติยา อินทกาญจน์, 2553) ผ่านการแสดง
ความคิดเห็น จากการวิเคราะห์ส่วนบุคคล การร่วมระดมสมอง และการตีความหาข้อสรุปร่วมกัน
(Huber, 1991) 3) Integrating หมายถึง สัง เคราะห์เป็นมุ มมอง วิธีการหรือความรู้ใหม่ที่ผ่านการ
วิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามจากโจทย์ ส ถานการณ์ และจั ด เก็ บ เป็ น ข้ อ มู ล ความรู้ ใ หม่ เ พื่ อ น าไปใช้
(Information storage and retrieval) (Huber, 1991)
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับ องค์กร (Whole Organization
Development) มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม โดยผ่ า น
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กระบวนการเรียนรู้ที่เ ริ่ม ต้ นจากการเรี ยนรู้ระดั บบุ ค คล ระดับกลุ่ม และนามาสู่ ก ารมี ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างกันมีการสื่อสารความรู้ต่าง ๆหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่กลุ่มอื่น ๆ และนาความรู้นั้นไปสู่
การปรับปรุงความสามารถขององค์กร (Sanchez, 2001) ซึ่ง เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนรู้
ภายในองค์กรกับความเชื่อมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร ความร่วมมือและพฤติกรรมในการมุ่ง หา
ปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าในองค์กรที่มี
ความเชื่อมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร และมีพฤติกรรมการมุ่งหาปัญหาและแก้ไขปัญหาขององค์กร
สูงจะมีการเรียนรู้ในองค์กรในระดับสูง ด้วย (Goh and Kasper, 2002 อ้างใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน
และคณะ, 2548) เป็นการสร้างความสาเร็จให้กับองค์กรผ่านกระบวนการประสานงานและความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ (Tsang, 1997) เป้าหมายการพัฒนาในระดับ องค์กรเพื่อ จึง เป็นการใช้
วิธีการหรือกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลและทีมที่ สะท้อนคุณค่าขององค์กร
และการบรรลุ เ ป้ า หมาย นอกจากนี้ Garavan, McGuire and O’Donnell (2004) กล่ า วว่ า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับ องค์กรจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ มีอานาจตัดสินใจของ
องค์กร

ทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร
พฤติกรรมองค์กร หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กร ซึ่งมีผลต่อ
สภาพแวดล้อมองค์กร ทรัพยากรบุคคล และกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆขององค์กร (Szilagyi and
Wallace, 1983) จุดมุ่งหมายในการศึกษาพฤติกรรมองค์กรเพื่อความเข้าใจสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย
ผลลัพธ์และการควบคุมการแสดงออกพฤติกรรม เพื่อให้ บุคลากรในองค์กรมีการแสดงซึ่งพฤติกรรม
ตามที่องค์กรคาดหวัง อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานและผลปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์กร (
Stephen, 2003) พฤติกรรมขององค์กรถูกแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดั บ องค์ ก ร การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด พฤติ ก รรมองค์ ก ร (Organizational Behavior) มาใช้ ใ น
การศึกษาวิจัย เนื่องจากการแนวคิดพฤติกรรมองค์กรเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
กลุ่ม และปัจจัยองค์กรที่ทาให้บุคลากรในองค์กรมีการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านั้นมีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร ( วิเชียร วิทยอุดม, 2547) สมรรถนะของบุคคลในการ
ทางานประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ รวมทั้งอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมในการทางาน (
Environment) เช่ น การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น (The Association of Southeast Asian Nations,
2013) สมรรถนะในการทางานของบุคลากรในองค์กรนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ ซึ่งมี
บริบทของสภาพแวดล้อมในการทางานเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยด้านองค์กร บรรยากาศองค์กรและ
ขอบข่ายของงาน (Boyatzis, 1982) นอกจากนี้รูปแบบการทางานและการส่ง เสริมให้ บุคลากรได้
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พัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติง านเป็น ปั จ จัย
สาคัญที่จะทาให้ บุคลากรมีสมรรถนะในการทางาน จึงกล่าวได้ว่า สมรรถนะในการทางานสามารถ
เกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวของบุคคลและจากการได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของทฤษฏีพฤติกรรมองค์กรเพื่อเข้าใจสาเหตุ การตั้งเป้าหมายผลลัพธ์และการควบคุมการแสดงออก
พฤติกรรม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการแสดงซึ่งพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง อันจะนาไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ง านและผลปฏิ บั ติ ง านที่ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร (Stephen, 2003) ดั ง นั้ น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีความรู้ความสามารถตามที่
องค์กรคาดหวัง การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลจึง ประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆของ
องค์กร ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในบริบทขององค์กรนั้น (ฐิติธร ผิวทองงาม และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนา
สินิทธ์, 2558)
โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แสดงถึง
ความสอดคล้องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ซึ่งจะนาไปสู่
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยปัจจัยในมิติ
ต่าง ๆ โดยแบ่งตามทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร ได้เป็น ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับกลุ่ม และปัจจัย
ระดับองค์กร
ปัจจัยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับสมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลิกภาพ
แรงจูงใจหรือความต้องการของบุ คคลที่ท าให้บุ คคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการ (Spencer and Spencer, 1993) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ติดตัวบุคคลก่อนเข้ามาเป็นพนักงาน
ในองค์ ก ร สอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กล่ า วถึ ง
ประสบการณ์ ข องบุ ค คลคื อ ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ก ารท างานที่ บุ ค คลเคยผ่ า นมาสั่ ง สมเป็ น
ประสบการณ์ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรแล้วสมรรถนะหรือประสบการณ์เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานและการมีสมรรถนะหรือความรู้ความสามารถในการทางาน กล่าวคือบุคคลจะทางานได้
ดีหากมีสมรรถนะส่วนบุคคลที่สอดคล้องกั บลักษณะงานในตาแหน่งที่ปฏิบัติ ดังที่ Boyatzis (1982)
กล่ า วว่ า ปั จ จั ย สมรรถนะส่ ว นบุ ค คลเป็ นหนึ่ง ในปั จ จั ยส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ พนั กงานมีส มรรถนะและ
ปฏิบัติงานได้ดี
2.4.1.1 ทัศนคติ..........
1) ทั ศ นคติ ข องบุ ค คล เป็ น องค์ ป ระกอบสมรรถนะที่ ติ ด ตั ว บุ ค คลมาหรื อ
สามารถสร้างขึ้นได้ยาก ทฤษฏีพฤติกรรมองค์กร อธิบายถึง ทัศนคติของบุคคลเป็นการแสดงออก
เกี่ยวข้องในมิติของความพึงพอใจ ความตระหนัก และความตั้งใจ (วิเชียร วิทยอุดม, 2547) ดังนี้
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(1) ความพอใจของบุคคล เกิดจากความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ (2) ความตระหนัก เกิดจากการยอมรับ
ซึ่ง มีพื้นฐานจากการรั บรู้ (3) ความตั้ง ใจ เกิดขึ้นจากเป็น ความรู้ สึก จากการรับรู้ ซึ่ง มีผลต่อ การ
แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล ทัศนคติเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ สิ่งเหล่านี้บุคคลได้รับ
จากประสบการณ์ สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งของต่าง เช่น ทัศนคติที่มีต่ อตนเอง ทัศนคติที่มีต่อ
งาน ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ทั ศ นคติ ยั ง เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการหล่ อ หลอมทาง
วัฒนธรรม การเลี้ยงดู และการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามทัศนคติสามารถเปลี่ยงแปลงได้หากบุคคลได้รับสิ่ง
เร้าหรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2) ทัศนคติต่องาน สาหรับการศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
มิติของทัศนคติของบุคคลในองค์กรที่มีต่องาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งต่าง ๆหรือสถานการณ์ที่พบเห็นในการทางาน การยอมรับในบทบาทหน้าที่ นาไปสู่การตัดสินใจ
และการแสดงออกพฤติกรรมต่าง ๆในการทางานด้วยความตั้ง ใจซึ่งมากจากการประมวลความคิด
ภายใน (Calder and Schurr, 1981; Robbins, 2005) ทัศนคติในที่มีต่องาน จึงกล่าวถึง ความพึง
พอใจในงานที่ทา Behling and Eckel (1991) กล่าวว่า ทัศนคติมีความเกี่ยวข้องกับการทางาน (Job
Involvement) ในประเด็นของการเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นในการทางาน มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และให้อานาจบทบาทรับผิดชอบต่องาน เพื่อให้บุคคลได้แสดงความสามารถ
และเกิ ด ความรู้สึ ก เห็ นคุ ณ ค่ า ในตนเอง ซึ่ ง ระดั บ ความเกี่ย วข้ องกับ งานที่ สู ง จะส่ ง ผลให้ มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานที่ดี
P. C. Smith, Kendall, and Hulin (1969) กล่าวถึง ความพึง พอใจในงานมี
ความเกี่ยวข้องกับการได้รับการปฏิบัติที่ดีจากองค์กร ได้แก่ ผลตอบแทน (Pay) ลักษณะของงาน
(Job) โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง(Promotion Opportunity) ผู้บัง คับบัญ ชา (Supervisor) และ
เพื่อนร่วมงาน (Co-worker) สอดคล้องกับหลากหลายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ทางานกล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทางานมากจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของงาน และปัจจัยเกี่ยวข้องกับ องค์กรในการสนับสนุนการทางาน การเห็นคุณค่าของพนักงานและ
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน (Akshyakumar, Askhedkar, and Handa, 2016; Tietjen and
Myers, 1998) ตามทฤษฏีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg (1959) และทฤษฏีค่านิยมความพึง
พอใจของ Lock (1976) ดังนี้
(1) ผลตอบแทน (Pay) หรือค่าจ้างเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความพึงพอใจใน
งาน เพราะเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้อง อีก ทั้ง เป็นสัญ ลักษณ์ของความสาเร็จ (Lock,
1976)
(2) ลักษณะของงาน (Job) กล่าวถึง งานที่มีเหมาะสมกับความสามารถ มี
ความท้าทายเป็นงานที่เปิดโอกาสให้แสดงฝีมือความสามารถของบุคคล ได้รับความไว้วางใจหรือ
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อานาจอย่างอิสระในการรับผิดชอบหน้าที่ และเป็นงานที่มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Herzberg,
1959)
(3) นโยบายและการบริ ห าร (Company Policy and Administration)
กล่าวถึง การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มอบโอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคคล (Herzberg, 1959)
(4) ก าร ดู แ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ( Supervision) ซึ่ ง เป็ น บทบาทข อ ง
ผู้บังคับบัญชาในการปกครองดูแลอย่างเท่าเทียม การสร้างความสั มพันธ์ระหว่างผู้บัง คับบัญ ชากับ
พนักงานให้สามารถเป็นที่พึ่งพาได้ (Herzberg, 1959) และมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ (Coch and
French, 1948 อ้างใน วิเชียร วิทยอุดม, 2547)
(5) กลุ่มทางาน (Work Group) P. C. Smith et al. (1969) อธิบายถึงเพื่อน
ร่วมงาน บุคคลต้องการความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นมิตร ช่วยเหลือให้กาลังใจกันและ
กันในการทางาน (Herzberg, 1959)
(6) สภาพแวดล้อมการทางาน (Work Environment) ที่เอื้ออานวยให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพ กล่าวถึงในทางกายภาพ เช่น ความสะดวกสบายของสถานที่ท างาน การ
สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบการทางาน เป็นต้น (Herzberg, 1959)
(7) ความสาเร็จในงาน (Achievement) มีความสาคัญ อย่างยิ่ง มีผลทาให้
บุคคลภาคภูมิใจในตนเอง เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของบุคคล หากมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสูงจะมีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของบุคคลสูง เช่นกัน (Landy, 1989 อ้างใน
วิเชียร วิทยอุดม, 2547)
(8) การยอมรับนับถือ (Recognition) การได้รับความชื่มยม ยกย่องยินดีจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป ยิ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแสดงถึง
ความสาเร็จของบุคคลในการทางาน (Herzberg, 1959)
(9) ชีวิตส่วนตัว (Work-Life) กล่าวถึง เงื่อนไขในการทางานที่สอดคล้องกับ
ชีวิตส่วนตัวของบุคคล
นอกจากนี้ กล่าวถึง ตัวบ่งชี้ถึงความพึงพอใจในงาน
(1) งานที่มีความท้าทายด้านจิตใจ (Mentall Challenging Work) พนักงาน
มีแนวโน้มจะชอบงานที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ มีอิสระ มีโอกาสที่ดีในการทางาน อย่างไร
ก็ ต ามพนั ก งานส่ ว นใหญ่ ยั ง ต้ อ งการงานที่ มี ค วามท้ า ทายในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง จะท าให้ เ ขามี
ประสบการณ์และพึงพอใจในการทางานของตน
(2) รางวัลที่เท่าเทียม (Equitable Reward) กล่าวถึง การจ่ายค่าตอบแทน
นโยบายการเลื่อนตาแหน่งที่มีเงื่อนไขเป็นมาตรฐานและโปร่งใส ยุติธรรม ได้แก่ การจ่ายเงินตอบแทน
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ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล การเลื่อนตาแหน่งที่เปิดโอกาสให้เติบโตในหน้าที่การงาน
ตามความสามารถและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
(3) เงื่ อ นไขการที่ ง านที่ เ อื้ อ อ านวย (Supportive working condition)
กล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสุขกายสบายใจส่วนบุคคลและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้ออานวยให้การทางานมีประสิทธิภาพขึ้น
(4) เพื่อนร่วมงานที่สนับสนุน (Supportive Colleague) กล่าวถึง ส่วนเติม
เต็มทางด้านสังคม การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลในการท างาน
และหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เข้าใจ ให้การสนับสนุน แนะนาช่วยเหลือพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อความพึงพอใจในงาน
(5) บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลที่ เ หมาะสมกั บ งาน (Personality Job Fit)
บุคลิกภาพ หรือสมรรถนะของบุคคลที่สอดคล้องกับการทางาน มีผลทาให้สามารถทางานได้ราบรื่น
ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความสามารถของตนเอง
ทัศนคติของบุคคลที่ส่ง ผลต่อความพึง พอใจ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร คนที่มีทัศนคติต่องานในทางบวกจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานที่ดี พนักงานที่มีทัศนคติเชิง
บวกต่ อ อาชี พ หรื อ งานที่ ท าสู ง จะมี ค วามผู ก พั น ในอาชี พ สู ง Blau (1989) บุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรม
สร้างสรรค์จะมีความพึงพอใจในการทางานแม้ในระดับแตกต่างกัน ผู้ที่แสดงออก ลงมือทาต้องการ
เห็ น การพั ฒ นา (Active) จะพยายามเสนอความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น (Voice) และผู้ ที่ มี
พฤติกรรมเป็นผู้ตามเห็นพ้องกับความคิดเห็น (Loyalty) การศึกษาของ ยืนยันว่าพนักงานที่มีทัศนคติ
ในทางบวกต่องานพวกเขาจะมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือและสนใจในกิจกรรมการพัฒนาขององค์กร
ในทางกลับกัน Farrell (1983) อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคล ผู้ที่มีพฤติกรรมด้านลบ (Destructive)
เช่น กระทาพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ใส่ใจการทางาน ไม่พึงพอใจเมื่อการกระทาของตนถูกตาหนิหรือไม่
ได้รับการยอมรับ (Active) บุคคลเหล่านี้จะตอบโต้โดยการลาออกจากงาน (Exit) หากบุคคลไม่พึง
พอใจในระบบการทางานหรื อความคิดของบุคคลอื่น (Passive) บุคคลเหล่านี้จะแสดงพฤติกรรมมา
สนใจและอาจขัดขวางการทางานของบุคคลอื่น (Neglect) เพิ่มเติมจากนี้ ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคคล เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บุคคลให้ความสนใจหรือให้ความสาคัญ
ในการเรียนรู้และพัฒนา และการมีร่วมในกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร
นอกจากนี้ Peter Senge (1994 อ้างใน สิริลักษณ์ จิเจริญ, 2545) กล่าวถึง ทัศนคติ
ของบุคคลที่มีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาในมิติของการทางานเป็นทีมและการเรียนรู้แบบทีม เป็น
คุณลักษณะสาคัญของการเป็นสมาชิกในทีมซึ่งต้องมีความไว้วางใจในการปฏิบัติต่อกันในการทางาน
ให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบร่วมกัน มีความเต็มใจในการดาเนินงานไปสู่เป้าหมายของทีม มีความ

88
สามัคคี, มี ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนสมาชิกในทีม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นกาลัง ใจ ให้คาแนะนา
ปรึกษาซึ่งกันและกัน
ดั ง นั้ น ทั ศ นคติ ต่ อ งานในประเด็ น ของความพึ ง พอใจในงานเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
สมรรถนะของแต่ละบุคคล และส่งผลต่อการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการทางานหรือ
ความสามารถในการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่าทัศนคติของพนักงานที่มีต่ องาน
เป็นไปในเชิงบวกจะทาให้บุคคลนั้นมีระดับ สมรรถนะสูง และให้ ความสนใจกับการเรียนรู้ พัฒนา
สมรรถนะทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
งานและการเรี ย นรู้ พั ฒ นาตนเอง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ก ารพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค คลในองค์ ก รมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยทัศนคติ ความพึงพอใจดังกล่าวจะมีผลต่อความทุ่มเทในการทางาน ความ
ทุ่มเทในการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานในองค์กรต่อไป ดังนั้น จึงเป็นบทบาทขององค์กรที่ ต้อง
สนับสนุนให้พนักงานมีความพึงพอใจเหล่านั้นด้วยกระบวนการจูงใจ
2.4.1.2 บุคลิกภาพ
องค์กรคาดหวังบุคลิกภาพของบุคคลที่เหมาะสมกับงานเพราะเชื่อว่าบุคลิกภาพของ
บุคคลที่เหมาะสมกับงานจะทาให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีและสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น
การศึกษาบุคลิกภาพ (Personality) เกี่ยวข้องกับ ความสามารถความฉลาดในการเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และบุคลิกลักษณะทางกายภาพส่วนบุคคล ซึ่งความสาคัญต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนา
บุคคลลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการขององค์กร (Buchanan and
Huczynski, 2010)
การศึ ก ษาทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพในกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ น าไปสู่
พฤติกรรมและการเลือกอาชีพที่เหมาะสม ประกอบด้วยทฤษฏีต่าง ๆดังนี้
1) บุ ค ลิ ก ภาพ (Big five-factor Model) กล่ า วถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพเกิ ด มาจาก
แรงจูงใจและคุณลักษณะส่วนบุคคล (McCrae and Costa Jr, 2004) คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่
เหมาะกับแต่ละบทบาทของงานหรือตาแหน่งมีความแตกต่างกันและแต่ละบุคคลย่อมมีบุคลิกภาพซึ่ง
ส่งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานแตกต่างกันด้วย บุคลิกภาพส่วนบุคคลจึง เป็น
ปัจจัยในการทานายพฤติกรรมของบุคคลในการทางานได้ (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 ดังตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 ความหวั่นไหวทางอารมณ์
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย ค ว า ม
หวั่นไหวทางอารมณ์
ความวิตกกังวล (anxiety)
ความโกรธ (angry hostility)
ความซึมเศร้า (depression)
ความระมั ด ระวั ง ตั ว (selfconsciousness)
ความปรารถนา
(impulsiveness)
ความอ่อนแอต่อความเครียด
(vulnerability)

ลักษณะทางลบ (ต่า)

ลักษณะทางบวก (สูง)

ผ่อนคลาย สงบ
โกรธยาก
หมดหวังท้อแท้ได้ยาก
ไม่สบายใจได้ยาก

วิตกกังวล
โกรธง่าย
หมดหวังท้อแท้ได้ง่าย
ไม่สบายใจได้ง่าย

อดทนกับความต้องการได้

ถูกกระตุ้นได้ง่าย

จัดการกับความเครียดได้ง่าย

จัดการกับความเครียดได้ยาก

ที่มา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae, 1992
บุคคลที่มีระดับคะแนนด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์สูง จะมีความยากลาบากในการปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นหรือสถานการณ์ ไม่ค่อยมีเหตุผล ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความต้องการของจิตใจได้ และมี
ความสามารถต่าในการ จัดการกับความเครียด ในทางกลับกัน บุคคลที่มีระดับ คะแนนด้านนี้ต่าจะ
สามารถจัดการกับความต้องการ และอารมณ์ของตนเองได้ดี มีความสงบนิ่ง ผ่อนคลาย และ สามารถ
เผชิญหน้ากับสภาวะที่มีความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี

90
(2) การเปิดเผยตนเอง (Extraversion) ประกอบด้วยบุคลิกลักษณะ 6
ด้านได้แก่ เต็มไปด้วยพลังและ ความรวดเร็ว (Activity) ชอบแสวงหาความตื่นเต้น (Excitement
seeking) และอารมณ์แจ่มใส (Positive emotions) ดังตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11 การเปิดเผยตนเอง
องค์ประกอบย่อยบุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย
ความอบอุ่น เป็นมิตร
(warmth)
ชอบเข้าสังคม
(gregariousness)
กล้าแสดงออก
(assertiveness)
ชอบกิจกรรม ว่องไว active
(activity)
ชอบแสวงหาความตื่นเต้น
(excitement seeking)
อารมณ์แจ่มใส (positive
emotions

ลักษณะทางลบ (ต่า)

ลักษณะทางบวก (สูง)

เป็นทางการสูง มีแบบแผน

เป็นมิตร

ไม่ชอบเข้าสังคม

ชอบเข้าสังคม

ชอบอยู่เบื้องหลัง

เป็นผู้นา กล้าแสดงออก

สบาย ๆ เฉื่อยช้า

กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง

ไม่ชอบความตื่นเต้น

ชอบความตื่นเต้น

ไม่ร่าเริง

ร่าเริง มองโลกในแง่ดี

ที่มา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae, 1992
บุคคลที่มีระดับคะแนนสูงสาหรับด้านการเปิดเผยตัวเองสูง มักจะชอบเข้ากลุ่มกับคนหมู่มากชอบเข้า
สังคม ชอบพูดคุย กล้าแสดงออก ตื่นตัว ชอบความสนุกตื่นเต้น และมองโลกในแง่ดี อาชีพที่มีลักษณะ
พื้นฐานดังกล่าว เช่น นักแสดง พนักงานขาย นักการเมือง นักสังคมศาสตร์ บุคคลที่มีร ะดับคะแนนต่า
ในด้านการเปิดเผยตนเองเป็นผู้มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (introversion) รักสันโดษ ชอบเป็นตัวของ
ตัวเอง และไม่ชอบนาหรือตามใคร อาชีพที่มีลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น ฝ่ายผลิต นักวิทยาศาสตร์
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(3) การเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience)
ประกอบด้วยบุคลิกลักษณะ 6 ประการ ดังตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.12 การเปิดรับประสบการณ์
องค์ ป ระกอบย่ อ ยการเปิ ด
ประสบการณ์
การมีจินตนาการ (fantasy)
ด้านสุนทรียภาพ
(aesthetics)
การเปิดเผยความรู้สึก
(feelings)
การปฏิบัติ (actions)
ด้านความคิด (ideas)
ด้านค่านิยม (values)

ลักษณะทางลบ (ต่า)

ลักษณะทางบวก (สูง)

ให้ความสาคัญกับปัจจุบัน
ไม่สนใจ ไม่ซาบซึ้งในศิลปะ

มีจินตนาการ
ซาบซึ้ ง ในศิ ล ปะและความ
สวยงาม
เพิกเฉย ไม่สนใจในความรู้สึก เห็นคุณค่าของอารมณ์ด้านต่าง
ต่าง ๆ
ๆ
ชอบทาในสิ่งที่คุ้นเคย
กล้าลองทาในสิ่งที่แตกต่าง
เน้ น การใช้ เ หตุ ผ ลในมุ ม มอง เน้ น การใช้ เ หตุ ผ ลในมุ ม มอง
แคบ
กว้าง
ไม่ยอมรับค่านิยมใหม่ ๆ
พร้ อ มที่ จ ะเปิ ด กว้ า งเรี ย นรู้
ค่านิยมต่าง ๆ

ที่มา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae, 1992
บุคคลที่มีระดับคะแนนด้านการเปิดรับประสบการณ์สูง เป็นนักสารวจ (Explorer) มักจะมีความสนใจ
ใคร่รู้ในเรื่องต่าง ๆชอบหาประสบการณ์แปลกใหม่ใ ห้ตนเองอยู่ เสมอ อาชีพที่มีลักษณะพื้น ฐาน
ดังกล่าว เช่น สถาปนิก ศิลปิน นักบริหาร ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น บุคคลที่มี
ระดับคะแนนด้านการเปิดรับประสบการณ์ต่า ด้านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญาหากแต่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความเป็นนักอนุรักษ์ (Preserver) ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มี
ความสนใจแคบ อาชีพที่มีลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น ผู้ทางานเกี่ยวกับการเงิน ผู้ที่ทางานประจา
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(4) การประนีประนอม (Agreeableness) ประกอบด้วยบุคลิกลักษณะ 6
ประการ ดังตารางที่ 2.13
ตารางที่ 2.13 การประนีประนอม
องค์ประกอบย่อยบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม
ความไว้วางใจผู้อื่น (trust)
ความเอื้อเฟือ้ (altruism)
การยอมตาม (compliance)
ความตรงไปตรงมา
(straightforwardness)
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
(modesty)
ความอ่อนโยน (tendermindedness)

ลักษณะทางลบ (ต่า)

ลักษณะทางบวก (สูง)

ไม่ไว้วางใจผู้อื่น
ไม่ชอบช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ
ก้าวร้าว ชอบแข่งขัน
ระแวดรัง ไม่ตรงไปตรงมา

มีความไว้วางใจผู้อื่น
เต็มใจช่วยเหลือ
ประนีประนอม คล้อยตาม
จริงใจ ตรงไปตรงมา

ทาตัวเหนือผู้อื่น

อ่อนน้อมถ่อมตัว

หัวแข็ง มีเหตุผล

ใจอ่อน คล้อยตามง่าย

ที่มา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae, 1992
บุคคลที่มีระดับของการเห็นตามผู้อื่นสูง จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น และกระตือรือร้นที่
จะช่วยเหลือโดยที่จะเชื่อว่าผู้อื่นจะช่วยเหลือตนเองเช่นกัน มีแนวโน้มทาตามความต้องการของกลุ่ม
มากกว่าของตนเอง เป็นลักษณะของนักปรับตัว (Adapter) งานที่มีลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น งาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น บุคคลที่มีระดับคะแนนด้านการเห็นตามผู้อื่นต่า เรียกว่า
นักท้าทาย (Challenger) จะเป็นผู้ที่ยึดถือความคิดและการตัดสินใจของตนเองเป็นใหญ่ มักจะเคลือบ
แคลงสงสัยในการกระทาและความคิดของผู้อื่น ชอบการแข่งขันมากกว่าการร่วมมือ งานที่มีลักษณะ
พื้นฐานดังกล่าว เช่น ผู้นาทางทหาร ผู้จัดการ เป็นต้น
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(5) ความสานึกผิดชอบ (Conscientiousness) ประกอบด้วยลักษณะ 6
ประการ ดังตารางที่ 2.14
ตารางที่ 2.14 ความสานึกผิดชอบ
องค์ประกอบย่อยแบบความ
สานึกผิดชอบ
ความมีสมรรถนะ
(competence)
ความมีระบบระเบียบ
(order)
การยึดมั่นในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ(dutifulness)
การมีวินัยในตนเอง (selfdiscipline)
มุ่งความสาเร็จ
(achievement striving)
ความสุขุมรอบคอบ
(deliberation)

ลักษณะทางลบ (ต่า)

ลักษณะทางบวก (สูง)

ไม่มีความพร้อมในการทางาน

มี ค วามพร้ อ มในการท างาน
มั่นใจสามารถทาได้
มีระบบระเบียบ

ไม่มีระบบระเบียบ
เอาใจใส่ รับผิดชอบต่อหน้ า ที่
ต่า
ผัดวันประกันพรุ่ง วอกแวก ไม่
จดจ่อ
มีความต้องการบรรลุเป้าหมาย
ต่า
ปฏิ บั ติ ง านโดยไม่ไ ด้ไ ตร่ตรอง
อย่างดี

เอาใจใส่ รับผิดชอบต่อหน้ า ที่
สูง
จดจ่อกับเป้าหมายหรือสิ่งที่ทา
มีความต้องการบรรลุเป้าหมาย
สูง
มีความรอบคอบ คิดไตร่ตรอง
อย่างดี

ที่มา: ปรับปรุงจาก Costa and McCrae, 1992
บุคคลที่มีลักษณะนี้สูง เรียกว่าผู้มุ่งเป้าหมาย (Focused) จะมีความรอบคอบ ระมัดระวัง ตรงต่อเวลา
แสดงการควบคุมตนเองให้สนใจอยู่ที่เป้าหมายทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน มีความมุ่งมั่นสูง งานที่มี
ลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น ผู้นา ผู้บริหาร เป็นตัน ในทางกลับกันบุคคลคลที่มีลักษณะด้านนี้ต่า
เรียกว่าผู้ที่สามารถปรับตัวได้ง่าย (Flexible) มักไขว้เขวออกจากเป้าหมายได้ง่ายโดยอิทธิพลของ
ความคิด กิจกรรมและบุคคลอื่น ๆที่ผ่านเข้ามา ชอบความสบาย ไม่สามารถควบคุมแรงผลักดันภายใน
ของตนเองได้ งานที่มีลักษณะพื้นฐานดังกล่าว เช่น นักวิจัย ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา เป็นต้น
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2) ทฤษฏีการเลือกอาชีพ (John L. Holland Theory) Holland (1973)
แบ่งลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลได้ 6 กลุ่มประเภท ได้แก่
(1) บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างและกลางแจ้ง
(Realistic)
(2) บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคนิค (Investigative)
(3) บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและ
สังคม (Social)
(4) บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ มี ค วามสนใจอาชี พ ประเภทงานส านั ก งาน
(Conventional)
(5) บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานการจัดการและการ
ค้าขาย(Enterprising)
(6) บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรีและ
วรรณกรรม (Artistic)
นอกจากนี้แนวคิดการทดสอบบุคลิกภาพตามแบบของ Myers, Briggs, and
McCaulley (1985) (The Myers-Briggs Type Indicator- MBTI) เป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพบุคคล
โดยแบ่งมิติลักษณะบุคลิกภาพ ดังตารางที่ 2.15
ตารางที่ 2.15 มิติตัวชี้วัดบุคลิกภาพ (MBTI)
มิติ
การมีปฏิสัมพันธ์
(Interaction )
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล
(Information)
การตัดสินใจ
(Decision)
ชีวิตความเป็นอยู่
(Living)

I – (Introvert)
เก็บตัว พูดน้อย รักความเป็นส่วนตัว
S – (Sensing)
เป็ น คนจริ ง จั ง สนใจในรายละเอี ย ด
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ชอบกฎระเบียบ
T – (Thinking)
มีเหตุผล มีตรรกะ ตัดสินใจด้วยเหตุผล
J – (Judging)
เข้มงวด มีระเบียบ ดาเนินตามแผนการ
ตามกฎเกณฑ์

ที่มา: Myers, McCaulley and Most, 1985

E- (Extrovert)
ชอบเข้าสังคม
N – (Intuitive)
มองสิ่งต่างในภาพรวม มีจิน ตนาการ มี
แนวทาง ไม่ชอบความซับซ้อน
F – (Feeling) มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจ
ตัดสินใจตามค่านิยมและอารมณ์
P – (Perceiving)
ยื ด ห ยุ่ น เ ปิ ด ก ว้ า ง ย อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง
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จากการจัดประเภทบุคลิกภาพตามมิติด้านต่าง ๆของ MBTI แบ่งได้เป็น 6 ประเภทบุคคลที่เหมาะสม
กับอาชีพด้านต่าง ๆ ซึ่งในบริบทของการทางานด้านการขายและการประสานงานที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมกาประชุมและผู้ปฏิบัติงานตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุม คือลักษณะบุคลิกภาพ
แบบ ESFP กล่าวคือ เป็นคนชอบเข้าสังคม ร่าเริง มีความกระตือรือร้น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองโลกใน
แง่ดีช่างสังเกต ชอบจัดการจัดแจงเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทางานเป็น
ทีมได้ดี ชอบให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจให้เกียติผู้อื่น เปิดกว้างทางความคิดและเรียนรู้ได้ดี
สามารถพูดสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวผู้อื่นเพื่อให้งานสาเร็จได้
3) การศึกษาด้านบุคลิกภาพของบุคคล Robbins et al. (2003) ได้กล่าวถึง
มิติแนวคิดต่าง ๆ
(1) สภาพการควบคุมตนเองของบุคคล (Locus of Control) หมายถึง
ระดับที่บุคคลเชื่อว่าเขาสามารถที่จะควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได้มากหรือน้อย ซึ่งประกอบด้วย
สภาพการควบคุมจากภายใน หมายถึง บุคคลที่เชื่อว่าเขาสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเขาได้
หรื อ สามารถควบคุ ม จุ ด หมายปลายทางของชี วิ ต ได้ ด้ ว ยตนเอง สภาพการควบคุ ม จากภายนอก
หมายถึง บุคคลที่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเพราะอิทธิพลจากแรงกดดันจากภายนอกที่กาหนด
ไว้แล้ว เช่น โชคชะตา โอกาส จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีสภาพการควบคุมจากภายใน ส่วน
ใหญ่จะทางานของตัวเองได้ดี เพราะเป็นคนกระตือรือร้นที่จะแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ มี
แรงจูงใจใฝ่สาเร็จ และมีความพยายามที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมของตัวเอง ส่วนพนักงานที่มีสภาพ
การควบคุมจากภายนอก จะเป็นคนที่ยอมคนอื่นเสมอ และชอบที่จะรอรับคาสั่ง
(2) Machiavellianism เรียกสั้น ๆ ว่า Mach เป็นแนวคิดของ Niccolo
Machiavelli ซึ่งได้เขียนหนังสือเอาไว้เกี่ยวกับแรงจูง ใจที่บุ คคลมี เพื่อให้ไ ด้รับอานาจและการใช้
อานาจในการควบคุมพฤติกรรมบุคคลอื่น เป็นมาตรการที่ใช้วัดบุคคลในเรื่องเหตุผล การควบคุม
อารมณ์ และความเชื่อ โดยได้แบ่งคุณลักษณะบุคลิกภาพออกเป็น 2 ระดับ คือระดับสูง (High –
Mach) และระดั บ ต่ า (Low – Mach) ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบHigh – Mach คื อ คนที่ ช อบปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ และสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ดีกว่าบุคลิกภาพแบบ Low –
Mach
(3) การยกย่องส่วนตัว (Self – esteem) คือ บุคคลจะมีความแตกต่าง
กันในระดับความชอบ ความพอใจ หรือความไม่พอใจในตัวเอง จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคคลที่
มีความยกย่องส่วนตัวสูง (High self – esteem) จะเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการทางานให้
ส าเร็ จ กล้ า เสี่ ย งในการหางานและเลื อ กงานมากกว่า ผู้ ที่ มี ค วามยกย่ อ งส่ ว นตั ว ต่ า (Low self –
esteem) ส่วนผู้ที่มีความยกย่องส่วนตัวต่าจะมีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก
ยินยอมปฏิบัติตามความเชื่อของบุคคลที่ตนเคารพ พยายามทาในสิ่งที่ถูกใจผู้อื่นอยู่เสมอ
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(4) การตรวจสอบตั ว เอง (Self – monitoring) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
บุคลิกภาพเพื่อวัดระดับความสามารถในการปรับพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และปัจจัยเชิงสถานการณ์ โดยบุคคลที่มีกลไกการตรวจสอบตัวเองสูง (High in self – monitoring)
จะสามารถปรับพฤติกรรมส่วนตัวให้เข้ากับปัจจัยสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดี มีการวางตัวที่เหมาะสม
ทั้ ง ทางสั ง คมและชี วิ ต ส่ ว นตั ว ซึ่ ง ตรงข้ า มกั บ บุ ค คลที่ มี ก ารตรวจสอบตั ว เองต่ า (Low self –
monitoring) จะขาดคุณสมบัตินี้
(5) ชอบความเสี่ยง (Propensity of risk taking) โดยทั่วไปผู้บริหารจะ
ยอมรับหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงย่อมเห็นได้จากการตัดสินใจและจากข้อมูลข่าวสารที่ต้องการก่อนการ
ตัดสินใจในทางเลือกนั้น ๆ ผู้บริหารที่มีแนวโน้มของความเสี่ยงสูง (High risk – taking) หรือประเภท
กล้าได้กล้าเสียมักตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ จากัดมากว่าผู้บริหารที่มีแนวโน้มของความเสี่ยง
ต่า (Low risk – taking) หรือพวกที่มีความละเอียดรอบคอบ แต่จากผลการวิจัยพบว่าความถูกต้อง
ของการตัดสินใจในทั้งสองกลุ่มมีค่าเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าลักษณะความแตกต่างของบุคลิกภาพทั้ง
สองแบบจะมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ แตกต่างกัน เพราะในงานบางประเภท เช่น นักลงทุน
อาจต้องการบุคคลที่มีบุคลิก ภาพแบบแนวโน้มของความเสี่ยงสูง ตัดสินใจรวดเร็ว ทันสถานการณ์
ส่วนงานที่ต้อ งการความละเอียด เช่น งานด้านบัญชี ซึ่ง ต้องการความถูกต้องจะเหมาะสมกับผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบแนวโน้มความเสี่ยงต่า
(6) บุ ค ลิ ก ภาพ แบบ A/B (Type A/B personality) Friedman and
Rosenman (1982) อธิบายว่า บุคลิกภาพแบบ A เป็นลักษณะบุคคลที่มีความสามารถในการต่อสู้กับ
อุปสรรคได้ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จมากขึ้น หรือพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึง ความ
เร่งด่วนและเป็นต่อเหนือคู่แข่งขัน เพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรค
บุคลิกภาพแบบ A มีลักษณะดังนี้ มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ไม่อดทนกับ
เหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น พยายามทาสิ่งต่าง ๆ มากกว่าสองสิ่งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ไม่ปล่อยเวลา
ว่างให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และ วัดความสาเร็จในรูป “จานวน” ในทุกสิ่ง
บุคลิกภาพแบบ B คือบุคลิกภาพที่ตรงข้ามกับบุคลิกภาพแบบ A จะเป็น
บุคลิกของคนที่เฉื่อยชา ไม่ส นใจในเวลาที่เสียไป ขาดจิตวิญ ญาณของการแข่ง ขัน ไม่รู้สึกเร่ง ด่วน
เกี่ยวกับเวลา รู้สึกว่าไม่จาเป็นที่จะต้องอธิบายถึงความสาเร็จเว้นแต่สถานการณ์บังคับ แสดงอารมณ์
ขันและมีลักษณะที่ผ่อนคลายมากกว่าที่จะแสดงความ “เหนือ” กว่าผู้อื่น สามารถที่จะผ่อนคลายโดย
ไม่เกิดความรู้สึกผิด
4) บุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก (proactive personality) Crant (2000) อธิ บ ายถึ ง
บุคลิกภาพเชิงรุก (proactive personality) ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่สามารถปรั บตัว เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้เข้าสถานการณ์ใหม่หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ บุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกจะมี
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แนวโน้มตระหนักถึงความจาเป็นหรือเห็นความสาคัญในการพัฒนา ทั้งต่อตนเอง การทางาน และ
องค์กร Yan (2005) บุคลิกภาพแบบเชิงรุก การแสดงออกพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมรอบ
ข้าง โดยการปรับตัวเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ดี (Crant, 2000; Tolentino et al., 2014)
มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้าง
บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่อิทธิพลต่อการทางาน (Bateman and Crant, 1993; Tolentino
et al., 2014) บุคคลที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกจะพิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และประเมินการทางานของตนพร้อมทั้งหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการทางาน
(Bakker, Tims, and Derks, 2012; Crant, 2000; Kanfer, Chen, and Pritchard, 2012)
Christian, Garza, and Slaughter (2011) พบว่าบุคคลที่มี บุ ค ลิก ภาพเชิง รุ ก จะมี แนวโน้ม ในการ
ทางานอย่างทุ่มเทและมีความผูกพันกับงานที่ทา จึงเป็นเหตุผลทาให้บุคคลเหล่านี้มองหาโอกาสในการ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ (Antonacopoulou, 2000; Major, Turner, and Fletcher,
2006) ในทางกลับกันจากการศึกษาของ Truxillo, McCune, Bertolino, and Fraccaroli (2012)
พบว่า ผู้ที่มีคะแนนบุคลิกภาพเชิงรุกต่าจะมีพฤติกรรมในการทางานที่มีประสิทธิภาพต่าและขาด
แรงจูงใจในการทางานและพัฒนาตนเอง ลักษณะของบุคคลที่มีบุคลิกภาพเชิงรุก เช่น มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการสถานการณ์แวดล้อมได้หรือไม่ตกอยู่ใต้ความ
กดดันของสถานการณ์ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค์ เรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายามท าทุก
วิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของบุคคลที่ยอมปล่อยให้สถานการณ์
หรือผู้อื่นมาชักจูงให้ออกห่างจากเป้าหมายหรือหน้าที่ ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์และไม่เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น (Bateman and Crant, 1993) พฤติกรรมเหล่านี้มีผลต่อการมีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทางาน (Seibert, Crant, and Kraimer, 1999) ลักษณะของ
บุคคลทึ่มีบุ คลิ กภาพเชิงรุก การแสดงออกพฤติกรรมมาภายในตัวบุ ค คลที่ ผ่ านการคิด วิเคราะห์
พิจารณาและเลือกให้คุณค่ากับสิ่งต่างหรือการกระทาต่าง ๆโดยพิจารณาจากความเป็นเหตุเ ป็นผล
มากกว่าอารมณ์ความรู้สึก แม้จะได้มีอิทธิพลจากสถานการณ์แวดล้อมภายนอกการตอบสนองต่อสิ่ง
เราภายนอกจะเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อเพิ่มอานาจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เ อื้อประโยชน์ ต่อ
ตนเองมากขึ้น ทางานโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลเหล่านี้เชื่อว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นมาจากการกระท าของตน มีความรับผิด ชอบต่ อการกระท าของตน เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดและหาทางแก้ไขและฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความซื้อสัตย์ กล้า เผชิญหน้ากับความ
จริง จากการศึกษาของ Plomp, Tims, Khapova, Jansen, and Bakker (2016) พบว่าพฤติกรรม
การมีบุคลิกภาพเชิงรุกมีอิทธิพลต่อสมรรถนะและผลการทางานของพนักงานในองค์กร และพนักงาน
เหล่านี้จะให้ความสนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังหาวิธีการในการ
ท างานให้ มี ประสิ ท ธิภาพมากขึ้ น และมี บุ ค คลเหล่ า นี้จ ะมีค วามพึง พอใจต่อ งานที่ ท าและมี ความ
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ภาคภูมิใจในความรู้ ความสามารถของตนเอง บุคลิกภาพเชิง รุกเป็นการคาดหวังถึงบุคลิกภาพของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องการมีสมรรถนะและการทางานของพนักงานอันเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะ
สามารถท างานได้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามที่ อ งค์ ก รคาดหวั ง (Crant, 1995) Bateman and Crant
(1993) กล่าวว่าพฤติกรรมเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์การทางานของบุคลากรและ
องค์กร ทั้งในด้านของความสาเร็จ ภาวะผู้นา ผลการปฏิบัติงาน โดยศึกษาจากกลุ่มพนักงานขายและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ พฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) ได้แก่ มองหาโอกาส กาหนดเป้าหมายและวิธีการ
ที่จะทาให้สาเร็จ เข้าถึงปัญหาและหาวิธีการป้องกัน แก้ไข ทาในสิ่งที่แตกต่าง ลงมือทาอย่างจริงจัง มี
ความอดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
ดั ง นั้ น การที่ บุ ค คลจะสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ดี บุ ค คลจ าเป็ น ต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพที่
สอดคล้องกับลักษณะงาน และความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้แ ละพัฒนาได้ ตามที่อ งค์ ก ร
คาดหวัง บุคคลจาเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนา
5) บุคลิกภาพในบริบทของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม บุคลิกภาพใน
บริบทของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม กล่าวถึง ในขอบเขตและบริบทของงานตาแหน่ง
ผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งมีหน้าที่นาเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าและประสานงานร่วมกับ
ผู้อื่น จึงสอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานการจัดการและการค้าขาย
(Enterprising) ตามทฤษฏีการเลือกอาชีพ อธิบายว่า บุคคลกลุ่มนี้ชอบประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง
กั บ การวางแผน การจั ด การผลประโยชน์ ชอบงานด้ า นค้ า ขาย มี ค วามสามารถในด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์พูดคุย ชักชวนหรือจูงใจ มีลักษณะเป็นคนกว้างขวาง เชื่อมั่นใน
ตนเอง เข้าสังคมเก่ง อีกทั้งมีความทะเยอทะยาน กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดเผย มองโลกในแง่ดี
สนุกสนาน สอดคล้องกับ Costa and McCrae (1992) กล่าวถึงลักษณะของบุคคลและบุคลิกภาพที่
มีความเหมาะสมกับประเภทของงาน สรุปได้ว่า บุคลิกลักษณะของผู้ที่จะสามารถทางานในตาแหน่งผู้
ประสานงานการจัดประชุม ได้ดี จึงควรเป็นคนชอบเข้าสังคม (Extrovert) กล้าแสดงออก มองโลกใน
แง่ดี เปิดกว้างทางความคิด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ MBTI (1998) ในการจัดประเภทบุคลิกภาพ
ตามมิติด้านต่าง ๆพบว่าในบริบทของการทางานด้านการขายและการประสานงานที่ สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมกาประชุมและผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม คือลักษณะบุคลิกภาพ
แบบ ESFP กล่าวคือ เป็นคนชอบเข้าสังคม ร่าเริง มีความกระตือรือร้น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองโลกใน
แง่ดีช่างสังเกต ชอบจัดการจัดแจงเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทางานเป็น
ทีมได้ดี ชอบให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้เกียติผู้อื่น เปิดกว้างทางความคิดและเรี ยนรู้ได้ดี
สามารถพูดสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวผู้อื่นเพื่อให้งานสาเร็จได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความสัมพันธ์
ของบุคลิกภาพเชิงรุกและบุคลิกภาพของบุ คคลที่เหมาะสมกับงานด้านต่าง ๆ บุคลิกภาพการเป็นคน
เปิดเผย (Extrovert) เหมาะสมการกับทางานด้านการขายและการประสานงานอีกทั้งยังเป็นไปใน
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ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก (Major et al., 2006) ได้ แ ก่ 1) ชอบเข้ า สั ง คมเป็ น มิ ต ร 2) มี
ทัศนคติเชิงบวก 3) มีความกระตือรือร้น มองหาโอกาส 4) เชื่อมั่นในตนเอง 5) เปิดกว้างทางความคิด
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 6) กล้าเผชิญกับปัญ หา 7) มุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย 8) ละเอียด
รอบคอบ และ 9) น่าเชื่อถือ อ่อนน้อม ดังที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในตารางที่ 2.16
ตารางที่ 2.16 ลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานขายและประสานงาน

ที่มา: ผู้วิจัย
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2.4.1.3 ความต้องการและแรงจูงใจของบุคคล
ความต้ อ งการและแรงจู ง ใจของบุ ค คลอธิ บ ายด้ ว ย กลุ่ ม ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ ความ
ต้องการ อธิบายเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจซึ่งอยู่ภายในเบื้องลึกของคน
(Werner and DeSimone, 2011) ดังนี้
1) ทฤษฏี ล าดั บ ความต้ อ งการ (Theory of Hierarchy of Needs) ของ
กล่าวว่า Maslow (1959 อ้างใน Werner and DeSimone (2011) ความต้องการของมนุษย์ไม่สิ้นสุด
เมื่อได้สิ่งที่ต้องการในระดับหนึ่งแล้ว ความต้องการจะเพิ่มขึ้นอีกโดยมีสิ่งจูงใจให้พัฒนาความต้องการ
ไปสู่อีกขั้นจากขั้นต่าสุดไปสู่บนสุดหรือไม่เป็นไปตามลาดับขั้นก็ได้ ซึ่งแบ่งเป็นระดับความต้ องการ 5
ขั้น ได้แก่
(1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs)
(2) ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs)
(3) ความต้องการด้านความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and
love needs)
(4) ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem needs)
(5) ความต้องการสัจจะความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง (Selfactualization needs)
ทฤษฏีของมาสโลว์ซึ่งอธิบายลาดับความจาเป็นต้องการ (Need) ของบุคคล
ได้รับการยอมรับนามาปรับใช้ในองค์กร โดยถือเป็นพื้นฐานหรือมาตรฐานขององค์กรในการสร้าง
สวัสดิการและจูงใจการทางานของพนักงาน นอกจากนี้ท ฤษฏีความต้องการพื้นฐานสามารถเกิดการ
ย้อนกลับ เป็นไปได่ว่าบุคคลจะมีความต้องการขั้นที่ 4 และย้อนกลับไปขั้นที่ 3 ถ้าหากความต้องการ
ในขั้นที่3 ที่เคยได้รับสูญสลายไป
2) ทฤษฏี ความต้ อ งการ E.R.G. โดย Clayton Alderfer (1992 อ้ า งใน
Werner and DeSimone (2011) อธิบายถึง ความต้องการของคน ซึ่ง เป็นทฤษฏีที่พัฒนามาจาก
ทฤษฏีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow ซึ่งจาแนกลาดับความต้องการของมนุษย์ไว้เป็น 5 ขั้น แต่
Alderfer แบ่งเป็น 3 ขั้นดังนี้
(1) ความต้องการดารงชีวิตอยู่ (Existence Needs: E) หมายถึง ความ
ต้องการเพื่อการมีชีวิตอยู่ ความต้องการทางกายภาพของร่างกาย และต้องการความปลอดภัย
(2) ความต้ อ งการมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ อื่ น (Relatedness Needs: R)
หมายถึง ความต้องการทางสังคม การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
(3) ความต้ อ งการเติ บ โตก้ า วหน้ า (Growth Needs: G) หมายถึ ง
ชื่อเสียง เกียรติยศ ซึ่งเป็นความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต
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ความต้องการทั้ง 3 ขั้นนี้สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกัน หรือกลับมาเกิดขึ้น
ได้ในขั้นอื่น ๆและสามารถย้อนกลับได้
3) ทฤษฏีความต้องความส าเร็ จที่ไ ด้เรียนรู้ (Achievement Motivation
Theory) McClelland (1961 อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา (2544) ได้เสนอทฤษฏีความต้องการของ
บุคคลที่พัฒนามาจากการเรียนรู้ โดยทั่วไปมนุษย์มีค วามต้องการหลักคือความสุขทางกายและความ
ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกั นเป็นสังคมจึงเกิดการเรียนรู้และมีความต้องการ
จากการเรียนรู้ตามมา โดยเชื่อว่าความต้องการมีความจาเป็น ได้แก่
(1) ความต้องการประสบความสาเร็จ (Need for Achievement) หรือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง แรงผลักหรือความต้องการที่จะกระทา
แสดงพฤติกรรมเพื่อให้ผลออกมาดี โดดเด่น หรือดีกว่ามาตรฐาน สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลชอบที่จะ
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา บุคคลจะนาพาตนเองให้อยู่ในสถานะหรือความรู้สึกที่ตนเองต้องการ
ความสาเร็จ และต้องการการประเมินย้อนกลับในมิติที่จะนาพาไปสู่ความสาเร็จ
(2) ความต้องการมีอานาจ (Need for Power) หมายถึง ความต้องการ
มีสิทธิที่สามารถควบคุมผู้อื่นได้ ต้องการเป็นผู้นา ต้องการอิสระและอานาจในการตัดสินใจ
(3) ความต้องการผูกพัน มีปฏิสัมพันกับผู้อื่น (Need for Affiliation)
หมายถึง ความต้องการได้รับการยอมรับและมีบทบาทในสังคม รวมทั้งบรรยากาศของการทางานที่
เป็นมิตรต่อกัน
กล่าวโดยสรุปในมิติของความต้องการ ปัจจัยความต้องการของบุคคลเป็นสิ่งตั้งต้น
ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการกระทาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ในมิติการทางานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้การทางานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กร
ต้ อ งค านึ ง ถึ งความต้ องการของพนั กงาน พิ จ ารณาใช้ วิ ธี ก ารต่า ง ๆตอบสนองความต้ อ งการของ
พนักงาน
4) ทฤษฏี Two Factors โดย Frederick Herzberg (1959 อ้างใน Werner
and DeSimone (2011) อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทางาน
และเกี่ยวข้องกับการเป็นปัจจัยจูงใจในการทางานให้สาเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการกระตุ้นหรือ
จูงใจ (Motivation) และ ปัจจัยด้านการบารุงรักษา (Hygiene) ดังนี้
(1) ปั จ จั ย ด้ า นการกระตุ้ น (Motivation) เป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ระตุ้ น ความ
ต้องการของบุคคลในการทางาน เป็นปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจหรือจูงใจ ซึ่งเกี่ยวข้องในเนื้อหาของ
งานหรือลักษณะของงาน ได้แก่
(1.1) ผลสัมฤทธิ์ความสาเร็จในงาน
(1.2) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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(1.3) การได้รับการยอมรับนับถือ
(1.4) การได้รับความไว้วางใจในการรับผิดชอบ
(1.5) การได้รับโอกาสที่จะเติบโต
(1.6) ลักษณะของงาน
(2) ปั จ จั ย ด้ า นการบ ารุ ง รั ก ษา ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งสภาพแวดล้ อ มของการ
ทางานที่จะรักษาให้พนักงานยังคงทางานด้วยความราบรื่นและเต็มใจ พนักงานจะไม่พอใจหากไม่มีสิ่ง
เหล่านี้ กล่าวคือ เป็นปัจจัยพื้นฐานจาเป็นที่ต้อง หากให้คะแนนจะมีโอกาสได้เพียง “ไม่มีความพอใจ”
ได้แก่
(2.1) เงินเดือน
(2.2) ความมั่นคงในการทางาน
(2.3) สภาพแวดล้อมการทางาน
(2.4) นโยบายและการบริหาร
(2.5) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
(2.6) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับสังคม และความต้องการความสาเร็จ เป็นความปัจจัยที่บุคคลต้องการได้รับการตอบสนอง ความ
ต้องการเหล่านี้ของบุคคลจะได้รับการตอบสนองจากบริบทในการทางานอย่างพึงใจหรือไม่ ขึ้น อยู่กับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทางาน ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน และปัจจัยค้าจุนจากองค์กร ซึ่งทั้ง
สองปัจจัยนี้ส่งผลถึงทัศนคติ ความพึงพอใจในการได้รับตอบสนองความต้องการดังกล่าว อันจะนาไปสู่
ความพึ ง พอใจในการท างาน ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ จ าก องค์ ก ร และความพึ ง พอใจใน
ความสามารถของตนเอง
หากพิจารณาความต้องการและแรงจูง ใจในมิติของการเรียนรู้และ
ทางานเป็นทีมความต้องการจะเป็นตัวเร่งให้ให้เกิดแรงจูงใจ กระตือรือร้นที่จะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นดียิ่งขึ้น แต่หากความ (Robbins and Judge, 2008) ต้องการไม่ได้รับ
การตอบสนองหรือบาบัดให้เป็นที่พอใจแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แรงจูงใจ ของบุคคลในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ทาให้ความต้องการของมนุษย์ได้รับกาตอบสนองและก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ โดยมีแรงขับเป็นปัจจัยสาคั ญที่ทาให้พฤติกรรมมนุษย์บรรลุเป้าหมายได้ มนุษย์เราจะ
กระทาหรือเรียนรู้สิ่งใดย่อมจะมีสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะทา หรืออยากที่จะเรียน การ
เรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจและมีการกระตุ้นย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ที่ไม่มีการกระตุ้น
เตือน ถ้าหากผู้เรียนมีแรงจูงใจสูงก็จะเรียนรู้ได้มากกว่าและดีกว่าผู้ที่ขาดแรงจูงใจ เปรียบได้กับทฤษฎี
สิ่งเร้า
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2.4.1.4 ความรู้และทักษะ
ความรู้และทักษะ เป็นคุณสมบัติที่องค์กรคาดหวังในตัวบุคคล แต่ไม่ได้เป็นปัจจัย
หลักที่สาคัญที่สุดในการพิจารณา อาจเพียงคาดหวังว่าบุคคลจาเป็นต้องมีค วามรู้และทักษะพื้นฐาน
เพราะเป็นองค์ประกอบสมรรถนะที่สามารถพัฒนาได้ง่ายที่ สุด และเป็นพิ้นฐานในการเรียนรู้และต่อ
ยอดสมรรถนะ (Spencer and Spencer, 1993) ซึ่งพิจารณาได้จากระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน การสอบวัดความรู้ เป็นต้น Peter Senge (1994 อ้างใน สิริลักษณ์ จิเจริญ, 2545) นอกจากนี้
แล้ว ความรู้และทักษาะในตัวบุ คคลยังมีความจาเป็นอย่างยิ่งเรียนรู้แบบทีม เพราะความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในตัวบุคคลจะถูกถ่ายโอนสู่สมาชิกในทีมตามเงื่อนไขของการเรียนรู้แบบทีม และแบ่งปัน
ถ่ายโอนความรู้ร่วมกันยังทาให้เกิดการการต่อยอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ปัจจัยกลุ่มทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
การศึกษาพฤติกรรมระดับกลุ่มเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลที่ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
หรือหมู่คณะ Xenikou and Furnham (2013) กล่าวถึง กลุ่มหรือพฤติกรรมกลุ่มเป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคคล มีผลต่อการเรียนรู้ การทางานและการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลในการทางาน
2.4.2.1 กลุ่ ม (Group) หมายถึ ง การรวมตั ว กั นของบุ ค คลตั้ ง แต่ 2คนขึ้ น ไปโดยมี
ความสัมพันธ์และมีเป้าหมายเกี่ยวข้องกันร่วมกัน (Robbin, 1993) อีกทั้งมีบรรทัดฐานการปฏิบั ติ
เพื่อทาหน้าที่ตามบทบาทของสมาชิกกลุ่ม (McDavid and Horari, 1968) และมีสานึกของความเป็น
กลุ่ม (Forsyth, 1983) ดังนั้น กลุ่มจึงเป็นระบบของการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมี
รูปแบบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มีเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน สมาชิกกลุ่มมี
บทบาทหน้าที่และมีจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังมีความรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
Kurt Lewin, Lensis Likurt and Keith Davis ศึกษาความสาคัญ หรืออิทธิพลของ
กลุ่มที่มีต่อสมาชิก กลุ่มมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม
ส่งเสริมให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมอย่างอิสระและพอใจที่จะอยู่ในกลุ่มมากกว่าอยู่ลาพัง พฤติกรรม
ของสมาชิ ก ที่ มี ค วามโดดเด่ น ชั ด เจน จะมี ป ระโยชน์ ม ากขึ้ นหากได้ รั บ การยอมรับ จากกลุ่ ม การ
แสดงออกของสมาชิกหากเป็นไปตามเงื่อนไขของกลุ่ม ที่ไ ด้ตกลงกันจะทาให้พฤติกรรมได้รั บ การ
ยอมรับและตอบสนอง กลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการการยอมรับของบุคคลที่อยากได้รับการ
ยอมรับและต้องการแสดงออก ซึ่งหากอยู่เพียงลาพังจะไม่สามารถแสดงออกและได้รับการยอมรับจาก
คนอื่น ๆได้ อิทธิพลของกลุ่มสามารถเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลผ่านการเรียนรู้
หรือการปรับตัวภายในกลุ่ ม กลุ่มสามารถสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีต่อกันหรือความสามัคคี
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ให้กับสมาชิกกลุ่ม ทาให้ได้เรียนรู้กลไกของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การสร้างสรรค์และการแบ่งปัน
ช่วยเหลือกัน ทาให้เกิดพลังในการทากิจกรรมหรือสามารถมีอานาจต่อรอง จึงกล่าวได้ว่า อิทธิพลของ
กลุ่ ม จะมี ผ ลกระทบต่ อ สมาชิ ก ไปในทิ ศ ทางใดขึ้ นอยู่ กั บ บทบาทของสมาชิ กในกลุ่ มซึ่ ง เป็ นบริบท
แวดล้อมของบุคคล (Xenikou and Furnham, 2013)
1)..บทบาทของสมาชิกกลุ่ม
พฤติกรรมระดับกลุ่มในองค์กรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม การทางาน
ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในการทางาน งานที่เหมาะสมกับการทาแบบกลุ่ม และอิทธิพลของผู้นาที่ที่มีต่อ
สมาชิกในกลุ่ม ทฤษฏีพฤติกรรมองค์กรแบ่งประเภทของพฤติกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย
(1)..พฤติกรรมแบบมุ่ง งาน (Task-oriented Behavior) เป็นพฤติกรรม
ในการการช่วยเหลือมีส่วนร่วมในกลุ่มในการเลือกเป้าหมายและการบรรลุถึงเป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกกลุ่มที่มีบทบาทของผู้ สร้างสรรค์ (Initiator/Contributor) เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ข
ปั ญ หา , ผู้ แ สวงหาข้ อ มู ล (Information Seeker) พยายามหาข้ อ เท็ จ จริ ง , ผู้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น (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) เป็นพฤติกรรมที่ช่วยเหลือและปรับปรุง ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล รักษาความสามัค คี
และแก้ไขความขัดแย้งภายในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้การสนับสนุน ส่งเสริม สมาชิกให้ต ระหนักถึงการอยู่
ร่ ว มเป็ น ที มเสมอ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความสั มพัน ธ์ระหว่า งบุ ค คล (สุ พ านี สฤษฏ์ ว านิ ช , 2552) ได้แก่
บทบาทของผู้ ต ามที่ ดี (Harmonizers) คนกลางในการประสานแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง , ผู้
ประนีประนอม(Compromisers) ยอมลดความคิดเห็นของตนลงเพื่อให้กลุ่มเกิดความกลมเกลียวกัน,
ผู้กระตุ้นให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมกลุ่ม (Encouragers) และ ผู้แนะนา(Expediters) แนะนาทางให้กลุ่ม
สามารถดาเนินงานได้อย่างราบรื่น
(3)..พฤติ ก รรมแบบมุ่ ง ตนเอง (Self-oriented Behavior) พฤติ ก รรม
แบบนี้บุคคลจะทาเพื่อตอบสนองตนเองโดยไม่สนใจกลุ่ม หรืออาจแสดงพฤติ กรรมในลักษณะที่ไม่
สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้อาจก่อให้ เกิดปัญ หาความสามัคคีภายในกลุ่มได้ เป็น
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ มีผ ลอย่างมากต่อ ประสิ ทธิ ภาพการทางานของกลุ่ ม (สุพานี สฤษฏ์วานิ ช ,
2552) ได้ แ ก่ บทบาทของผู้ ขั ด ขวาง (Blockers) ดื้ อ รั้ น ต่ อ ต้ า นกลุ่ ม ผู้ แ สวงหาการยอมรั บ
(Recognition Seeker) เรียกร้องความสนใจด้วยผลงานในอดีต ผู้ครอบงา(Dominators) ใช้อานาจ
ในการบีบบังคับกลุ่ม และ ผู้หลบหลีก (Avoiders) การปลีกตัวออกห่างจากกลุ่ม
บทบาทสาคัญที่จะทาให้กลุ่มดาเนินกิจกรรมต่าง ๆได้คือ สมาชิกในทีม
หรือบุคลากรในองค์กรและบทบาทของผู้นา (Leader) Benne and Sheats (1948) และ Forsyth
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(2009) บทบาทของสมาชิกในทีมที่พึงมีได้แก่ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการ
ทางาน ในการแก้ไขปัญหา การค้นหาและแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์กับสมาชิกในทีม ช่วย
สร้างบรรยากาศในทีมให้ราบรื่น มีความสุข กระตุ้นการเรียนรู้และการทางาน และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีม ช่วยประนีประนอมไกล่เกลี่ยปัญหา ในส่วนของผู้นากลุ่มหรือทีม (Leader) มี
ความสาคัญต่อการทางานของกลุ่มที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ เป็นศูนย์กลางของกลุ่มซึ่งเป็นทั้ง
สมอง แบบอย่าง เป็นผู้กระตุ้นหรือจูงใจให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการทางาน Henry Minzberg (1998)
กล่าวว่า ผู้บริหารหรือผู้นาจะต้องมีบทบาทสาคัญครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
1) บทบาทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Managing by Information) บทบาทของผู้นาหรือ
ผู้บริหารที่จะต้องสื่อสารข้อมูลต่าง ๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงานให้ทราบและเข้าใจตรงกัน
ภายนอกเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร
2) บทบาทที่เกี่ยวข้องกับคน (Managing by People) บทบาทในการบริหารคนใน
องค์กร การสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน การตัดสินใจ การให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร และ
ภายนอกองค์กรเกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้าและการสร้างเครือข่ายการทางาน
3) บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Managing Action) บทบาทการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดี ส่วนภายนอกองค์กรเป็นบทบาทในการสร้างโอกาสต่าง ๆให้องค์กรเติบโต เช่น
การเจราจาเพื่อโอกาสในการทารายได้ให้กับองค์กร
2.4.2.2 ทีม
การจะท าให้ ก ลุ่ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานหรื อ เป็ น กลุ่ ม ที่ ดี
สามารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการทางานร่วมกัน หรือเรียกว่า “ทีมงาน (Work Team)”
ทีมงาน หมายถึง สมาชิกกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความรู้ สึก
เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น (Team Spirit) มี ก ารตั้ ง เป้ า หมายร่ ว มกั น (Salas, Stagl, Burke and
Goodwin, 2007) มี ก ารเชื่ อ มโยงใช้ ท รั พยากรต่ า งขององค์ก รร่ว มกั นอย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางานประสานช่วยเหลือกัน เพื่อประสิทธิผลในการ
ท างาน (De Meuse and Futrell, 1990) มี ค วามไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น (สุ พ านี สฤษฎ์ ว านิ ช ,
2551) สมาชิกในทีมมีส่วนในการเป็นผู้นาหรือมีอิสระตามบทบาทหน้าที่งานของตน(Team Leader
or Empowerment) มีความพึงพอใจและแรงจูงใจที่ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Salas,
Sims, and Klein, 2004) ดังนั้น ทีมงานจึงเป็นกลุ่มคนทางานที่สมาชิกปฏิบัติต่อกันและมีความรู้สึก
ถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน สมาชิกมีการผูกพันต่อเป้าหมาย มีบทบาทหน้าที่ของงาน มีการทางาน
ประสานงานร่วมกัน มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาการทางานมุ่งเป้าหมายเพื่อการสร้างคุณค่าและมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี
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การทางานเป็นทีม ลักษณะของการทางานเป็นทีมมีการกาหนดเป้าหมาย ทิศทางอย่าง
ชัดเจนให้สมาชิกได้รั บทราบและเข้าใจตรงกัน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก
ภายในทีมอย่างชัดโดยการแบ่งงานกันทาตามความรู้ความสามารถที่แต่ละบุคคลมีความถนัด มีความ
เชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ส่งเสริม
ให้ช่วยเหลือร่วมกั นแก้ไขปัญหาและจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างสร้ างสรรค์ และส่ง เสริม
พฤติกรรมการเข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจสมาชิกในทีม การสร้างความไว้วางใจและจริงใจต่อ
กัน นอกจากนี้สมรรถนะหรือความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของสมาชิกในทีมก็เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้
ทีมประสบความสาเร็จ (Morgeson, Reider and Campion, 2005; วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549)
ดัง นั้น การทางานเป็นทีมจึงสามารถขับเคลื่อนไปสู่ผลสาเร็จได้การบรรลุเป้ าหมายที่ สมาชิ ก ที ม มี
ร่วมกันและเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมพัฒนาความรู้ความสามารถ การรูปแบบทางานเป็นทีม
จึงทาให้ผลลัพธ์ของงานมีประสิทธิผลดีกว่าการทางานคนเดียว (Xenikou and Furnham, 2013)
ในการทางานเป็นทีมบุคคลผู้เป็นสมาชิกของทีมจาเป็นต้องมี ทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม (Team
Building Skills) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานประจาวันร่วมกันได้อย่างดี โดยมีจติ สานึกในการ
ทางานเป็นทีมคือ การเห็นความสาคัญของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบรวมทั้งหมด ความ
ภาคภูมิใจในความสาเร็จ คือ ความสาเร็จของระบบงานทั้งหมด (Peter Senge, 1994)
ดังนั้น การทางานเป็นทีมจึงมีส่วนในการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาทั้ ง
ด้วยตัวบุคคลเอง และผ่านกระบวนการทางานเป็นทีม
ปัจจัยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาการทางานขององค์กรทั้งในด้านของ
ความสามารถของบุคคล ความสามารถของกลุ่มและการร่วมมือกันทั้งองค์กร
2.4.3.1 วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร (Organization Culture) หมายถึ ง ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ
บรรทัดฐาน ความคาดหวังที่ องค์กรกาหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแบบแผนสาหรับปฏิบัติร่วมกันในองค์กร
โดยแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมสาหรับตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดหรือประสบผลสาเร็จ (สมจินตนา คุ้มภัย, 2553) วัฒนธรรม
องค์กรจัดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) หรือสิ่งที่อยู่
ภายในองค์กรและมีผลกระทบต่อพนักงาน การจัดการและองค์กร มีความสาคัญเพราะมีอิทธิพลต่อ
ความคิด ความรู้สึก และการทางานของพนักงาน (Williams, 2008) National Research Council
(1997) อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสาคัญในการช่วยปรับทัศนคติและพฤติกรรมของคนใน
องค์กรเข้าด้วยกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ช่วยให้เกิดความผูกพันในองค์กร สร้าง

107
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจอันเป็น
เหตุให้พนักงานมีแรงจูงใจและส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (HR marketer, 2005) จาก
การศึกษาของ Denison (1990) ในปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผลขององค์กร พบว่า
วัฒนธรรมองค์กรจะส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรเป็นอย่างมาก เมื่อวัฒนธรรม
นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด 1) การผู ก พั น (Involvement) และการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร 2) การปรั บ ตั ว
(Adaptability) ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3)
การประพฤติปฏิบัติได้สม่าเสมอ (Consistency) ซึ่งจะทาให้เกิดการทางานที่ประสานกันและสามารถ
คาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 4) การมีภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เหมาะสม ทา
ให้องค์กรมีกรอบและทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
การปลูกฝังวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่สามารถนามาปรับใช้เพื่อหล่อหลอม
หรื อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ มี พ ฤติ ก รรมสอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร Bacharach,
Bamberger, and McKinney (2000) การปลูกฝังวัฒนธรรมธรรมองค์กรทาได้ใน 3 ระดับ ได้แก่ 1)
ก่อนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (Anticipatory Socialization) เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่บุคคลจะเข้า
มาเป็นสมาชิกองค์กรซึ่งบุคคลนั้นต้องทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ องค์กรและสารวจความเหมาะสม
ของตน บุคคลเหล่านี้จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรและมีความรู้จักตนเอง ขั้นตอนนี้ ในส่วนของการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมสามารถทาได้โดยการบรรยายลักษณะงานตามความเป็นจริงในข้อมูลรับสมัครและ
คัดกรองเบื้องตนว่าบุคคลมีสมรรถนะเหมาะกับงานและองค์กรหรือไม่ 2) การปลูกฝังวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับองค์กร (Accommodation Socialization) เป็นระยะการเรียนรู้และปรับตัวของบุคคล
ให้เข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมของการทางาน ในระยะนี้ควรส่งเสริมให้บุคคลสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เรียนรู้ภาระงานระภาพรวมขององค์กร เรียนรู้บทบาทของตนในการ
ท างานและการปรั บ ตั ว กั บ กลุ่ ม โดยการฝึ ก อบรบ การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งการท างาน(On-the job
Training) การมอบหมายงานที่ ท้ า ทาย และประเมิน ความก้ า วหน้า ความพึ ง พอใจหรือ ให้ข้ อมูล
ป้ อ นกลั บ ที่ มี ต่ อการท างานและบทบาทของตน 3) การปลู ก ฝั ง วั ฒนธรรมองค์ กรโดยการจั ดการ
บทบาท (Role Management Socialization) ซึ่งเป็นขั้นของการปลูกฝังวัฒนธรรมระดับองค์กรให้
บุคคลมีความเข้าใจและสามารถปรับเข้ากับบทบาททั้งในการทางานและบทบาทอื่น ๆทั้งภายนอก
และภายในองค์กร เพื่อให้เกิดสมดุลและสามารถทางานได้อย่างมีความสุข
วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะและการมีสมรรถนะของบุคคล
Ahmed, Loh, and Zairi (1999) กล่ า วถึ ง วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ร (Organizational
Learning Culture) หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องทั้ง
โครงสร้างและกระบวนการขององค์กรที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Egan, Yang, and Bartlett,
2004) องค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นมุมมองหนึ่งที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กร

108
และโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและการประสานงาน
ร่วมกันเป็นทีมเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งนาไปสู่วัฒนธรรมการเรีย นรู้อย่างต่อเนื่อง
ขององค์กร นอกจากนี้ Birdi, Allan, and Warr (1997) กล่าวถึงองค์ประกอบที่จะช่วยให้พนักงาน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้แก่ การสร้างแรงจูง ใจในการเรียนรู้ และการร่วมกาหนดเป้า หมายให้ กั บ
พนักงาน ซึ่งมีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจ กรรมการพัฒนา ดัง นั้น อิทธิพลของ
วัฒนธรรมองค์กรคือการเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ โดยการสร้างแรงจูง ใจในการ
เรียนรู้และพัฒนา และกาหนดเป้าหมายความสาเร็จร่วมกัน เช่น การมีสมรรถนะของพนักงานที่
เป็นไปตามมาตรฐาน
วัฒนธรรมองค์กรในมิติที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ Swee C.
Goh; Hans Kasper (2002, 2002 อ้ าง ใน กุ ลชาติ เงิ น เพิ่ ม พู น และ คณะ , 2548) ก ล่ า ว ถึ ง
ความสัม พันธ์ระหว่างการเรียนรู้ภายในองค์กรกั บ ความเชื่ อมั่นระหว่างบุ ค ลากรในองค์กร ความ
ร่วมมือและพฤติกรรมในการมุ่งหาปั ญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน หมายความว่าในองค์กรที่มีความเชื่อมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร และมีพฤติกรรมการมุ่ง
หาปัญหาและแก้ไขจะมีการเรียนรู้ในองค์กรในระดับสูงด้วย จากงานวิจัยของ Fiol and Lyles (1985)
ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมขององค์ กรที่ ชั ดเจนช่ว ยในการควบคุ มอุ ดมการณ์แ ละกาหนดรู ป แบบของ
พฤติกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความสาเร็จขององค์กร และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมและการรับรู้
ดังนั้นองค์กรต้องมีการกาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ คือต้อง
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การทางานที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ กาหนดค่านิยมร่วมกันในการทางานเป็น ทีม
แบ่งปันข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน ข้อมูลต้องส่งถึงกันอย่างรวดเร็วโดยนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
มาช่วยทาให้เกิดเป็นรูปธรรม (ศิริลักษณ์ เมฆสัง ข์, 2550) การที่องค์กรจะมีความสามารถในการ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น จึ ง จ าเป็ น ตต้ อ งมี ปั จ จั ย วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ส นั บ สนุน การเรียนรู้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคุณค่าให้กับบุคลากร สนับสนุนในการคิดหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีการท้าทาย
ความคิ ด ในด้ า นต่ า ง ๆ และถ้ า หากองค์ ก รเปิ ด รั บ วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ จึ ง เป็ น เรื่ อ งง่ า ยที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง
2.4.3.2 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) ซึ่งเป็นระบบที่เป็นทางการ
ขององค์กรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบ งานและอานาจเพื่อควบคุมให้ บุคลากรทางาน
ร่วมกันและใช้ทรัพยากรในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ , 2551)
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2552) อธิบายถึงความสาคัญของโครงสร้างองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การทางานของคนในองค์กรเนื่องจากการทางานกับบุคคลหลากหลายในองค์กรจึงต้องมีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความขัดแย้ งและความซับซ้อนในการระบบการ
ทางาน และเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กร และระดับผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้
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ยั ง น าไปสู่ ก ารหล่ อหลอมค่ า นิย ม ก าหนดพฤติ ก รรม และความสั ม พั น ธ์ ข องคนในองค์ ก ร ดั ง นั้น
โครงสร้างองค์กรจึงมีความสาคัญอย่างชัดเจนต่อการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง
กระบวนการทางานที่มีผลต่อการเรียนรู้
1) โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน สุพานี สฤษฎ์วานิช
(2552) ได้แก่
(1) การแบ่งงานตามความถนัด (Work Specialization) ซึ่งจะทาให้ได้ผล
ผลิตหรือประสิทธิผลสูง เพราะมีความเชี่ยวชาญในงานและลดเวลาในการฝึกอบรมหรือเรียนรู้ ในทาง
กลับกันการทางานแม้เป็นความถนัดแต่ทาซ้า ๆทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ความผูกพันละความพอใจ
ในงานลดลง
(2) การจั ด แผนก (Departmentation) การจั ด แบ่ ง หมวดหมู่ย่ อยของ
งานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
(3) สายบั ง คั บ บั ญ ชา (Chain of Command) แสดงถึ ง บทบาทของ
บุคลากรในองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ทว่าสายบังคับบัญชายาวและซับซ้อนจะทาให้เกิดความล่าช้าในการสื่อสาร
และตัดสินใจ หรืออาจมีการบิดเบือน ตกหล่นของข้อมูล
(4) ขนาดของการควบคุ ม (Span of Control) หมายถึ ง จ านวนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าจานวนผู้ใต้บังคับบัญชามากจะเกิดโครงสร้างองค์กรแบบสูง (Tall Structure)
หรือโครงสร้างแบบแนวตั้งแนวตั้ง (Vertical Structure) แต่ถ้าจานวนผู้ใต้บังคับบัญชาลดลงจะทาให้
โครงสร้ า งองค์ ก รเป็ น แบบแบน (Flat structure) หรื อ โครงสร้ า งแบบแนวนอน (Horizontal
Structure) ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารที่รวดเร็วกว่า ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติง านมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
(5) ก าร ร ว มอ าน าจและ ก าร ก ร ะ จายอ าน าจ ( Centralize and
Decentralize) การรวมอานาจไว้ ที่ ผู้บริ ห ารสูง สุ ด จะทาให้ส ามารถมองเห็นภาพรวมทั้ง หมดของ
องค์กรได้ดีและสามารถควบคุมได้อ ย่างใกล้ ชิด แต่อย่างไรก็ตามควรมีก ารกระจายอานาจอย่ า ง
เหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการเพื่อเป็นการให้อานาจ (Empowerment)
การตัดสินใจแก่ผู้ที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ทาให้สามารถตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
(6) การประสานกิจกรรม (Integration) หมายถึง การประสานงานกัน
เพื่อให้งานดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมขององค์กร ปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่
นิยมใช้กลไกในการประสานงานในรู ปแบบของทีมงาน (Teams) โดยจัดตั้ ง ทีมในส่ว นงานต่าง ๆ
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ทางานร่วมกันแบบทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Teams) เพื่อให้การทางานแต่ละฝ่ายสอดรับ
กันได้อย่างดี
(7) ความเป็ น ทางการ (Formalization) เป็ น แนวคิ ด เพื่ อ ความคุ ม
พฤติกรรมของบุคคลหมู่มากให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร เพื่อให้การทางานมีระบบ
ระเบียบ มีความชัดเจน และเป็นแนวปฏิบัติที่บุคคลในองค์กรเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตามความเป็น
ทางการสู ง มากเกิ น ไปอาจท าให้ ง านไม่ ค ล่ อ งตั ว ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยในระบบ
ความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขันลดลง องค์กรจึงควรมีความยืดหยุ่นของระบบการทางาน
ตามความเหมาะสม
2) Robbins (1990) อธิบายการแบ่งประเภทของโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น
2 ประเภท ดังนี้
(1) โครงสร้างตามแนวดิ่ง (Vertical Structure) ลักษณะการทางานตาม
หน้าที่ที่มีความร่วมมือระหว่างแผนกน้อยมาก อานาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือกว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานขึ้ น อยู่ กั บ ความเชี่ ย วชาญของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะหน่ วย แต่ เ มื่ อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวตั้งจะเกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ ไม่ สามารถแก้ปัญ หาได้ทันท่วงที
รวมถึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับกาลังคนที่มีการ
จั ด หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเฉพาะด้ า น (Specialist) และเชื่ อ ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากคนในองค์กรต่างทาหน้าที่ของตนเองไม่ทาหน้าที่หลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน และเน้นการ
หมุนเวียนงานเพื่อให้เกิดทักษะใหม่ มีการใช้กลยุทธ์ในการทดลองเปลี่ยนหน้าที่ (ประเวศน์ มหารัตน์
สกุ ล , 2554) เช่ น โครงสร้ า งองค์ ก รแบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่ ง พนั ก งานต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและเป็นขั้นตอน ขาดความยืดหยุ่นและการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการทางาน ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ประสบการณ์ร่วมกันในองค์กร
แต่อย่างไรก็ตามลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบนี้เหมาะกับองค์กรใหญ่ที่มีความซับซ้อนและจานวน
พนักงานมาก
(2) โครงสร้างตามแนวราบ (Horizontal Structure) พิจารณาหน่วย
ย่ อ ยขององค์ ก รในระนาบเดี ย วกั น เป็ น โครงสร้ า งองค์ ก รที่ มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาสั้ น ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติงานมีความใกล้ชิด ลักษณะแสดงให้เห็นถึง การสื่อสาร
ร่วมมือระหว่างแผนก ทาให้การทางานราบรื่นมากขึ้น พนักงานจะมีความรู้สึกถึงการรับผิดชอบต่องาน
แต่โอกาสในการเลื่อนตาแหน่งมีน้อย ซึ่งจะถูกทดแทนด้วยโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆและการฝึกฝนอบรมเพื่อการพัฒนางานในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง
(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2554)
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(2.1) โครงสร้างองค์กรแบบง่าย (Sample) สาหรับองค์กรขนาด
เล็ก จานวนพนักงานไม่มาก มักไม่ค่อยมีการแบ่งงานกันทาหรือกาหนดความชัดเจนในงาน และมี
ความยืดหยุ่นในการทางานสูง
(2.2) โครงสร้างองค์กรแบบจาแนกตามความเฉพาะ
(2.2.1) โครงสร้ า งองค์ กรแบบจ าแนกเจาะจงตามหน้าที่
(Functional Structure) แบ่งสายการบังคับบัญชาตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทาให้แต่ละฝ่ายมี
ความเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้ าน การทางานมีประสิท ธิภ าพมากขึ้น บุคคลที่มีความถนั ดประเภท
เดียวกันได้ทางานร่วมกันทาให้งานมีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น แต่โครงสร้างลักษณะนี้ อาจทาให้แต่
ละฝ่ายมีความสนใจเฉพาะงานตนเองและมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายน้อย ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือเข้าใจไม่ตรงกัน
(2.2.2) โครงสร้ า งองค์ ก รจ าแนกความเฉพาะเจาะจงเชิง
สัง คม (Social Specialization) สาหรับบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่ง ไม่
สามารถทางานแทนกันได้ การเพิ่มความเฉพาะทาให้องค์กรมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
(2.3) โครงสร้างองค์กรแบบจาแนกเป็น หน่วยงาน (Divisional
Structure) โดยอาจแบ่งไปตามเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น การบริการส่วนหน้า การ
แบ่ง กลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้า องค์กรเอกชนโครงสร้างลักษณะนี้ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถดูแลและ
เข้าถึงลูกค้าได้สะดวก สามารถเรียนรู้และทางานได้กว้างขึ้น เช่น การทาการตลาดกับกลุ่มลูกค้า การ
ให้บริการลูกค้า การควบคุมต้นทุนโครงการ เป็นต้น
(2.4) โครงสร้ า งองค์ ก รแบบเมทริ ก ซ์ (Matrix Structure) เป็ น
โครงสร้างที่สามารถทางานประสานกันระหว่างฝ่ายงานหลักขององค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่าย
การเงิน ร่วมกับฝ่ายงานตามแผนงานพิเศษ เพื่อทาโครงการต่าง ๆควบคู่กันไป ลักษณะโครงสร้างแบบ
เมทริกซ์ทาให้มีการประสานงานระหว่างทีม มีการเรียนรู้งาน สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจในการทางาน โครงสร้างแบบ
นี้พบในกิจการขนาดใหญ่ที่มีงานซับซ้อน โดยเกิดขึ้นเนื่องจากต้องการประสานความสนใจในงานสอง
ด้านพร้อม ๆ กันต้องการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแผนกงานต่าง ๆ ไปตามโครงการต่าง ๆ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีข้อมูลที่ต้องติดตาม วิเคราะห์ และนามาใช้ประโยชน์ได้มาก จึง
ต้องการการทางานร่วมกันในหลาย ๆ ฝ่ายในการบริหารงานแบบนี้ให้สาเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องสร้าง
ระบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการทางานเช่น รางวัลในการเลื่อนขั้นตาแหน่ง สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ของความไว้วางใจกัน มีส่วนร่วมกัน สร้างพฤติกรรมการทางาน เช่นการรายงานผู้บังคับบัญชาทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน
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ภาพที่ 2.12 โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์
ที่มา: ผู้วิจัย
ข้อดีของโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ สามารถลดอุปสรรคการสนใจเฉพาะหน้าที่งานโดยเพิ่มความ
สนใจส่วนรวมทั้งโครงการ สมาชิกจะมีการสื่อสารและเรียนรู้งานระหว่างกัน ทรัพยากรได้ถูกใช้อย่าง
คุ้มค่า และพนักงานมีโอกาสก้าวหน้าสูงขึ้นเนื่องจากสามารถเติบโตได้ทั้งสองสายงาน ในขณะเดียวกัน
ข้อจากัดของโครงสร้างแบบเมทริกซ์อาจนาไปสู่ความสับสนและความยุ่ง ยากในการรับคาสั่ง จาก
ผู้บังคับบัญชาเนื่องจากมีมากกว่า 1 คนผู้บังคับบัญชาอาจแย่งอานาจในการจัดการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น และพนักงานมีความคับข้องใจในความกากวมของบทบาทหรือความขัดแย้งบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2.17 เปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่งกับแนวราบ
องค์ประกอบโครงสร้างองค์กร
การแบ่งงานตามความถนัด
การจัดแผนก
สายบังคับบัญชา
การรวมอานาจและการกระจาย
อานาจ
การประสานกิจกรรม
ความเป็นทางการ

ที่มา: ผู้วิจัย

โครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง
มาก
น้อย
ยาว
รวมอานาจ

โครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ
น้อย
มาก
สั้น
กระจายอานาจ

น้อย
สูง

มาก
ต่า
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3) การจัดตั้งโครงสร้างองค์กรต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ขององค์ กร จากองค์ ป ระกอบของโครงสร้า งองค์ กร ท าให้ ส ามารถออกแบบโครงสร้า งองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ได้ ดังนี้ T.Burns และ Stalker (1950 อ้างในประเวศน์ มหารัตน์สกุล,
2554) อธิบายถึงการบริหารองค์กร โดยใช้หลักการมององค์กรระหว่างองค์กรแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ซึ่งปัจจัยมาจากลักษณะของกิจการที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีที่ใช้มีความทันสมัย หรือล้าสมัย สภาวะ
ตลาด และความรู้ความสามารถรวมทั้งทัศนคติของพนักงาน ดังนี้
(1) การบริหารจัดการแบบเครื่องจักร ( Mechanistic System) เป็นการ
บริหารจัดการที่มีความชัดเจนในทุกระดับ โดยการกาหนดขอบข่ายการทางานและกระบวนการ
ทางานที่ชัดเจน มีแบบแผน กฎระเบียบ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่พนั กงานสามารถปฏิบัติตามได้ โดย
ส่วนใหญ่เป็นงานในระดับปฏิบัติการมากว่าระดับนโยบาย ยึดถือมาตรการการปฏิบัติง านและการ
บริหารคุณภาพ โดยฝึกให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นประจา พนักงานมีความจงรักภักดี ต่อ
องค์กรเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา เหมาะกับงานที่มีความยืดหยุ่นน้อย การสื่อสารแบบบนลงล่าง (Topdown communication)
(2) การบริหารจัดการแบบมีชีวิต ( Organic System ) เป็นโครงสร้างที่
ให้ความสัม พันธ์กับบุคลากรในการทางานมากกว่า องค์กร มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับ ตัว ต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆได้ทัน ลักษณะการสื่อสารเป็นแบบแนวนอน โครงสร้างนี้เหมาะกับงานที่ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบด้วย
ตนเอง อีกทั้งให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารและให้คาแนะนา (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,
2546 อ้างใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554)
ตารางที่ 2.18 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการบริการองค์กรแบบเครื่องจักรและแบบมีชีวิต
องค์ประกอบโครงสร้างองค์กร
การแบ่งงานตามความถนัด
สายบังคับบัญชา
ขนาดของการควบคุม
การรวมและกระจายอานาจ
การประสานกิจกรรม
ความเป็นทางการ

องค์กรแบบเครื่องจักร
มาก
ยาว
สูง โครงสร้างแบบแนวดิ่ง
รวมอานาจไว้ที่ผู้บริหารมาก
น้อย เน้นความชานาญเฉพาะ
ด้าน ทีมงานผู้มีส่วนร่วมน้อย
มาก ยืดหยุ่นน้อย

ที่มา: ประยุกต์จาก วิเชียร วิทยอุดม, 2554

องค์กรแบบมีชีวิต
น้อย
สั้น
ต่า โครงสร้างแบบแนวราบ
กระจายอานาจสู่ระดับต่าง ๆ
มาก เน้นแบ่งงานกันทา
ทีมงานผู้มีส่วนร่วมมาก
น้อย ยืดหยุ่นมาก
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ปัจจัยอื่น ๆที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์กร ได้แก่ ภารกิจ กลยุทธ์
องค์กร ขนาดขององค์กร สภาพแวดล้อมภายนอก และเทคโนโลยี
ตารางที่ 2.19 เปรียบเทียบขนาดขององค์กร……………..
องค์ประกอบด้านโครงสร้าง
องค์กรขนาดเล็ก
ความชัดเจนในงาน
ต่า
การแบ่งงาน
ต่า
การเป็นมาตรฐานในการทางาน
ต่า
การรวมอานาจ
สูง
จานวนพนักงาน staff
น้อย
ระดับชั้นการบริหาร
น้อย
กฎระเบียบต่าง ๆ
น้อย

องค์กรขนาดใหญ่
สูง
สูง
สูง
ต่า
มาก
มาก
มาก

ที่มา: ประยุกต์จาก วิเชียร วิทยอุดม, 2554
ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ (2554) สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
สามารถคาดคะเนได้ พบได้น้อยลงเรื่อย ๆ และพบว่ามักจะค่อนข้างรวมอานาจ มีการแบ่งงานมาก
และกาหนดความชัดเจนในหน้าที่งานสูง มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและติดต่อสื่อสารที่ชัด เจน
สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูง มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนสูง อันเนื่องมาจากภาวการณ์แข่งขัน
สูง ดังนั้นโครงสร้างมักจะแบนราบ มีการกระจายอานาจมาก ความชัดเจนในหน้าที่การงานและการ
แบ่งงานน้อย การติดต่อสื่อสานต้องใช้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งเพื่อให้เกิดความทั่วถึง นอกจากนี้ใน
แนวคิ ด สมั ย ใหม่ เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นต่ า ง ๆ ดั ง นี้
ผลกระทบของเทคโนโลยี ต่ อกระบวนการในการบริ หารงานละองค์ ก ร เช่ น มี ก ารพั ฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ Internet ซึ่งทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทาให้ลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไป
เป็นต้น ผลกระทบต่อ ความสัม พันธ์ ขององค์ กรกั บ องค์กรอื่น ๆ และลูกค้าภายนอก โดยองค์ ก ร
สามารถจ้ างหน่วยงานภายนอก (Outsource) มาจัดกิ จกรรมต่า ง ๆ ได้ อย่างสะดวกและง่ ายขึ้ น
องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
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4) แนวคิดการจัดการโครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ได้แก่
(1) รูปแบบองค์กรแบบไร้กรอบจากัด (Boundary less Organization)
การลดอุปสรรคหรือลดความเป็นทางการในการทางานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดการประสานงาน
การเรียนรู้ใหม่ การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และมีความยืดหยุ่นในการทางานมากขึ้น (สุพานี
สุกฤษฎ์วินิช, 2551) โดยองค์กรแบบนี้จะต้องมี การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของความสามารถของคนในองค์กร มีการเคลื่อนย้ายอานาจไปสู่คนที่ตัดสินใจที่เหมาะสม มี
การกาหนดการให้รางวัลเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร เช่น การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล
ภายในทีมหรือภายในองค์กร การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถจากการทางานที่ท้าทายแปลกใหม่
การให้ ร างวั ล เพื่ อ จู ง ใจและเปิ ด โอกาสให้ แ สดงความสามารถ การเคลื่ อ นย้ า ยอ า นาจเพื่ อ ให้
ประสิทธิภาพการทางานดีขึ้น เช่น การอยู่ใกล้ลูกค้าเพื่อสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดี
ยิ่งขึ้น การลดอุปสรรคในการประสานงานสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
ตารางที่ 2.20 เปรียบเทียบสภาวะขององค์กร
สภาวะเดิม
เน้นขนาดใหญ่ขององค์กร
ต้องการความชัดเจน
เน้นความชานาญเฉพาะด้าน
เน้นการควบคุม

สภาวะใหม่
เน้นรวดเร็วในการทางาน
ต้องการความยืดหยุ่น
เน้นความสามารถในการประสานงาน
เน้นการสร้างนวัตกรรม

ที่มา: ประยุกต์จาก วิเชียร วิทยอุดม, 2554
(2) องค์กรแบบเครือข่าย(Network Organization) หรือเรียกว่า องค์กร
เสมือนจริง (Virtual Organization) โครงสร้างองค์กรที่มีเพียงกิจกรรมหลักขององค์กรและมีการ
ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก(Outsource) เข้ามาร่วมงาน เช่น เป็นสื่อการในการติดต่อประสานงานกับ
เจ้ า ของงานและผู้ รั บ เหมามี ระบบการท างานที่ เ ชื่ อมโยงกับ องค์ ก รอื่ น ๆเน้ น การท างานผ่ า นสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นองค์กรที่มีลักษณะแบบชั่วคราวที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจ โดยจะเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น
ๆ เป็นการสร้างพันธมิตรกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อทากิจกรรมเฉพาะกิจตามโอกาสที่มี โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการเชื่อมความสั มพันธ์ คุณลักษณะที่สาคัญคือ มีเทคโนโลยีมีความยอดเยี่ยม ตาม
โอกาส มีความไว้วางใจ ไม่เน้นอาณาเขตหรือพรมแดน
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(3) องค์กรแบบทีมงาน (The Team-based Structure) โครงสร้างแบบนี้
จะเน้นการจัดตั้งทีมงาน ประกอบไปด้วยบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรคกีดกั้นระหว่างแผนก
งานจะได้ร่วมมือและช่วยกันทางานและสามารถเรียนรู้งานของกันและกัน ทาให้มีทักษะหลายด้าน
และสามารถทดแทนกันได้ และเป็นการกระจายการตัดสินใจลงไปในระดับล่างให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ตามแนวนอนหรือแก้ปัญหาขององค์กร
2.4.3.3 ลักษณะงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ระบบการทางานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ การเพิ่มอานาจและ
ความรั บ ผิ ด ชอบในงาน (Empowerment) การเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานได้ เ รี ย นรู้ มี อิ ส ระในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือร่วมมือระหว่างกัน กระจายความรับผิดชอบภายในทีม (Bennett
and O'Brien, 1994; M. Marquardt and Reynolds, 1994) การทางานเป็นทีมและแบบเครือข่าย
(Teamwork Networking) เป็ น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รตระหนั ก ถึ ง ความร่ ว มมื อ ในการท างานเป็ น ที ม และ
เครือข่าย (Marquardt and Reynolds, 1994) การเรียนรู้ของ คือการรวบรวม องค์ความรู้ ทักษะ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ผ่านการถ่ายทอด เรียนรู้ภายในทีม เพื่อให้เกิดผลรวมขององค์ความรู้ที่
จะสามารถส่งเสริมพัฒนาให้การทางานเป็นทีมก้าวไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามสาหรับ
การพัฒนาทีมยังมีความแตกต่างระหว่าง การเรียนรู้ของทีมและ การสร้างทีม โดยเป็นการเน้นการเพิ่ม
ทักษะของสมาชิกในทีม เป็นการปรับทิศทางของการทางานในทีมให้ไปในแนวเดียวกัน เพื่อความเป็น
เอกภาพ ทาให้การทางานมีความต่อเนื่องอย่างลงตัว (Senge, 1990) การเพิ่มอานาจและความ
รับผิดชอบในงาน (Empowerment) การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือร่วมมือระหว่างกัน กระจายความรับผิดชอบภายในทีม (Marquardt and
Reynolds, 1994 and Bennett and Brien, 1994 ) การสนับสนุนภาวะผู้นาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ (Robbins and Coulter, 2005)
การสนับสนุนภาวะผู้นาที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการกาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ (Robbins and Coulter, 2005) การท างานเป็ น ที ม และแบบเครื อ ข่ า ย (Teamwork
Networking) เป็ น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รตระหนั ก ถึ ง ความร่ ว มมื อ ในการท างานเป็ น ที ม และเครื อ ข่ า ย
(Marquardt and Reynolds, 1994) การเรี ย นรู้ ข องที ม คื อ การรวบรวม องค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ผ่านการถ่ายทอด เรียนรู้ภายในทีม เพื่อให้เกิดผลรวมขององค์ความรู้ที่
จะสามารถส่งเสริมพัฒนาให้การทางานเป็นทีมก้าวไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามสาหรับ
การพัฒนาทีมยังมีความแตกต่างระหว่าง การเรียนรู้ของทีมและ การสร้างทีม โดยเป็นการเน้นการเพิ่ม
ทักษะของสมาชิกในทีม เป็นการปรับทิศทางของการทางานในทีมให้ไปในแนวเดียวกัน เพื่อความเป็น
เอกภาพ ทาให้การทางานมีความต่อเนื่องอย่างลงตัว (Senge, 1990)
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2.4.3.4 การสนับสนุนจากองค์กร
การเป็น องค์กรแห่ง การเรียนรู้มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ
พัฒนาสมรรถนะ การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาคุณลักษณะของตนเองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและการทางาน Micheal J’ Marquard (2011) โดยเป็นการเรียนรู้บนพื้นฐาน
คุณลักษณะ (Competency-Based Learning: CBL) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาบุคคลในระยะยาวเพื่อให้
บุคคลเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองนาไปสู่พ ฤติกรรมที่ จะทาให้ ผ ลการท างานออกมาตามที่อ งค์ ก ร
คาดหวัง โดย Marquardt (1996) กล่าวว่า รูปแบบของการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นสาคัญและมีคุณค่าต่อ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ แม้ว่าการเรียนรู้แต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็มักจะมีความคาบ
เกี่ยวกัน ซึ่งช่วยทาให้รูปแบบของการเรียนรู้ที่หลากหลายนั้นสมบูรณ์ขึ้น
จากการศึกษาพบว่าได้มีนักทฤษฎี นักการศึกษาหลายท่าน ได้กาหนดรูปแบบของการ
เรียนรู้ไว้หลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว (Adaptive Learning) การเรียนรู้จากการ
คาดการณ์ (Anticipatory Learning) การเรียนรู้เพื่อจะเรียนรู้ (Deutero Learning) การเรียนรู้จาก
การปฏิ บั ติ (Action Learning) การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต (Life-Long Learning) การเรี ย นรู้วิธีเรียนรู้
(Learn How to Learn) การเรียนรู้แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การเรียนรู้ที่มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในเชิง ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) และการ
เรียนรู้ที่อยู่ในเชิงศาสตร์การปฏิบัติ (Action Science) (Marquardt, 1996; ปวีณ พิมพ์สุวรรณและ
คณะ, 2547) โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกรูปแบบการเรียนรู้ ตามการศึกษาของ กิตติยา อินท
กาญจน์ (2553) ซึ่งได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้จากการนาตนเอง
การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เหตุผลเพื่อตอบสนองลักษณะการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นวัยทางาน คือผู้ใหญ่มีความต้องการเป็นผู้นาตนเองในการเรียนรู้มากกว่าที่จะต้อง
คอยรับการพัฒนาหรือบังคับให้เรียนรู้ ต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยดึงประสบการณ์ที่เคยมีมา
ประกอบการเรียนรู้ และใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริบท
การศึกษานี้
2.4.3.5 การสร้างแรงจูงใจหรือการรับรู้ที่กระตุ้นให้บุคคลสนใจเรียนรู้และพัฒนา
1) แนวคิ ด การพั ฒ นาตนเอง (Self Development) Ulschak (1983)
ความหมายของ ความต้องการในการพัฒนาว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสาหรับตัดสินอย่างมีเหตุผลใน
การค้นหา ปัญหาและสภาพการณ์เกี่ยวกับบุคคลที่ต้องการแก้ไขด้วยการพัฒนา
พิมพ์ผกา สุริยงค์ (2542) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองในเป็นการเปลี่ ยนแปลง
ตนเองให้ ดี ขึ้ น ส าหรั บ การท างานบุ ค คลพั ฒ นาตนเองเพื่อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน โดย
วิเคราะห์และประเมินความต้องการในการพัฒนา
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สมใจ ลักษณะ (2543) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข สร้างสรรค์ เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนนาไปสู่ความดี ง าม ความเจริญ ใน
ตนเอง โดยมีความมุ่งหมายสูงสุด คือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสาเร็จใน การปฏิบัติหน้าที่การงาน
และมีความสุข
การพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาคุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย ทัศนคติ ความรู้
ความเข้าใจความคิด และทักษะความเชี่ยวชาญให้ เกิด ขึ้นกับ ตนเอง เพื่อให้ตนเองเป็นบุค คลที่ มี
ความสามารถนาไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาบุคคล แตกต่างจากการพัฒนา
องค์กร โดยริเริ่ม กระทา และรับผิดชอบด้วยตนเอง
ในทางจิตวิทยา การพัฒนาตนเองสะท้อนถึงการรู้คุณค่าของตนเอง เข้าใจ
ตนเอง เป็นการวางแผนชีวิตเพื่อไปสู่ความสาเร็จของแต่ ละบุคคล จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนา
ตนเอง หมายถึง การตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ตนเองเห็นว่าจาเป็น เหมาะสมที่จะต้องทาให้ดีขึ้น นาไปสู่การ
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ต นเองเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถมากขึ้น เห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นและเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนเองกาหนดไว้ การ
พัฒนาตนเองมีความสาคัญทั้งในมิติของความต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายใน
หน้าที่การทางาน
(1) ความสาคัญและเป้าหมายของการพัฒนาตนเอง
ตามหลักความต้องการในทฤษฏีของ Maslow มนุษย์มีความต้องการ
เห็นตนเองก้าวหน้าสู่ความสาเร็จและต้องการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จ การพัฒนา
ตนเองจึงเป็นพื้นฐานที่มนุ ษย์ ต้องมี เป็นพื้ นฐานก่อนที่ จะมีก ารพัฒนาอื่น ใด (พิรญาณ์ รัตน์น่วม,
2549) จุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันตามความคาดหวัง เพื่อให้การ
พั ฒ นาตนเองด าเนิ นไปในทิ ศ ทางที่ เหมาะสมจึ ง ต้ อ งกาหนดเป้า หมายตามที่ ต นเองต้อ งการหรือ
สอดคล้องกับความจาเป็น ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2541) อธิบายถึง เป้าหมายของการพัฒนาตนเอง 6
ประการ ได้ แ ก่ 1)เป้ า หมายด้ า นการงาน 2) เป้ า หมายด้ า นการเงิน 3) เป้ า หมายสุ ข ภาพกาย 4)
เป้าหมายสุขภาพจิต 5)เป้าหมายครอบครัว และ 6) เป้าหมายสุขภาวะทางปัญญา
ดังที่กล่าวข้างต้นว่า การพัฒนาตนเองเป็นพื้นฐานสาคัญที่นาไปสู่การ
พัฒนาอื่น ๆ ซึง่ เป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความตระหนักถึงความสาคัญ ความจาเป็น เห็นคุณค่า
ของการพัฒนา จึงเป็นไปได้ว่าบุคคลที่มีความตระหนักในการพัฒนาตนเองย่อมจะมีความตระกนักใน
การพัฒนาอื่น ๆที่สาคัญต่อชีวิตของบุคคลนั้น เช่น การพัฒนาการทางาน เป็นต้น
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(2) แนวคิดการพัฒนาตนเองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
John Eliot Kemp and Graham wiliams (อ้ า งใน พิ ม พ์ พ นิ ต เชาว์
วะณิช (2552)) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาตนเอง เรียกว่า “การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ”กล่าวถึง
การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะที่จาเป็นต่องานและมีผล
ต่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
และความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ, ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการทาสิ่งที่รู้ได้ อย่าง
ชานาญ และเจตคติ (Attitude) หมายถึง การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานให้
สอดคล้ อ งกั บ งานที่ ท า เพื่ อ ที่ จ ะท างานได้ บ รรลุ เ ป้า หมาย สอคคล้ อ งกั บ เป้ า หมายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้นจะเกิดผลสูงสุดก็ต่อเมื่อเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคล (Werner and DeSimone, 2011)
การพัฒนาตนเองมีตัวของบุคคลนั้ นเองเป็นปัจจัยสาคัญ อย่างไรก็ตามจาก
การการศึกษาพบว่ายังมีองค์ประกอบอื่น ๆที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคคล สุนิษา กลึง
พงษ์ (2556) และ เดชาวุฒิ พสุธาตระกูล (2557) ได้แก่ 1) การเลือกแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี
2) การเลือกสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 3) การมีวินัยในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอ’4) การมีแรงจูงใจ ใฝ่รู้ 5) การมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย 6)
การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนา ทัศนคติที่เป็นเหตุเป็นผล 7)การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่าง ๆด้วยความเข้าใจ และ8) การฝึกฝนตนเองให้คิดอย่าง
เป็นตรรกะและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองมีความสาคัญต่อความก้าวหน้าของ
บุคคลและความก้าวหน้าในการทางาน บุคคลที่มีความตระหนักถึงการพัฒนาตนเองเป็นคุณสมบัติที่
องค์กรต้องการ ซึ่งจะส่งเสริมให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จ อีกทั้งช่วยให้กิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ในองค์กรเกิดประโยชน์สูง สุด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาในบุคลากรในองค์กรมีผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น องค์กรจาเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
2) กระบวนการของแรงจูงใจ
สืบเนื่องจากการศึกษางานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับ ความต้องการพัฒนาตนเอง
กล่าวถึง ปัจจัยที่มีส่วนให้บุคคลมีความตระหนักและประสบผลสาเร็จในการทางานและการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวหากได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรจะยิ่งทาให้บุคลากรมีแรงจูง ใจใน
การเรียนรู้และพัฒนา ส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะประสบผลสาเร็จ นาไปสู่การมีสมรรถนะในการ
ทางานตามที่องค์กรต้องการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแรงจูงใจจึงมีความสาคัญทั้งต่อการทางานและการเรียนรู้
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แรงจู ง ใจ (Motivation) หมายถึ ง ความตั้ ง ใจของบุ ค คลที่ จ ะท าบางสิ่ ง
บางอย่างและมีเงื่อนไข ซึ่ งเป็นความสามารถในการกระทาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการ
จาเป็น(Need) ของบุคคล โดยความจาเป็นต้องการ หมายถึง สิ่งขาดแคลนทางร่างกายหรือจิตใจซึ่ง
เป็นเหตุที่จะนาไปสู่ผลเป็นความพึงพอใจได้ (Robbins, 2005) กระบวนการจูงใจจึงเป็นการสร้าง
เงื่อนไขแรงจูงใจจึงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อผลลัพธ์เพื่อที่เติมเต็มความต้องการ
จาเป็น มี (Werner and DeSimone, 2009) ดังนี้
(1) ทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ถูกพัฒนามาจากแรง
กระตุ้ น การท างานของ Edward Tolman (1932) และ Kurt Lewin (1938) โดย Victor Vroom
(1964 อ้างใน Werner and DeSimone (2011) เสนอว่า พฤติกรรมของบุคคลนอกจากถูกผลักดัน
จากความต้องการแล้ว เขายังพิจารณาถึงวิธีการที่ตัวเองจะสามารถไปถึงความต้องการดังกล่าว โดย
การประเมินความสามารถของตนเองและนาไปสู่การค้นหาวิธีการ ความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย
นั้น หากบุคคลประเมินความสามารถของตนเองสูงหรือมีความพยายามสูงย่อมให้คุณค่ากับผลที่จะ
ได้รับมากกว่า คนที่ประเมินความสามารถตนเองต่าและมีความพยายามต่า ผลที่ได้รับจากการประเมิน
ความสามารถความเป็นไปได้แ ละความพยายามของบุ คคล เรียกว่า “ความคาดหวัง ” ผลความ
คาดหวังเป็นเป้าหมายหรือความต้องการสิ่งตอบแทน เมื่อได้กระทาสิ่งใด โดยความคาดหวังนั้นจะมีค่า
สูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณค่าหรือมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่จะได้เช่นกัน ดังนั้นเมื่อบุคคลตัดสินใจทาสิ่งใด
ย่อมมีความคาดหวังในสิ่งที่จะได้ตอบแทนเสมอ ในการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจความคาดหวังมีส่ว น
เป็นองค์ประกอบในการสร้างแรงจูง ใจ อธิบายได้ว่า แรงจูง ใจเกิดจากความคาดหวัง การรับรู้ของ
บุคคลว่าจะเกิดผลในอนาคตตามที่ต้องการ คาดหวัง ว่าสิ่ง ที่ทาจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ทฤษฏีความ
คาดหวังเชื่อว่า การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลขึ้นอยู่กับความคาดหวัง ซึ่ง ป็นแรงจูง ใจให้
บุคคลกระทาสิ่งต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่า ความคาดหวัง ในความสาเร็จ ความก้าวหน้าในการทางานเป็น
แจงจูงใจให้บุคคลเกิดความพยายามในการพัฒนาตนเองและพยายามปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จตามที่
ต้องการ
(2) ทฤษฏีการตั้ง เป้าหมาย ( Goal-Setting Theory) โดย Edwin A.
Locke (1968 อ้ า งใน Werner and DeSimone (2011) อธิ บ ายถึ ง การก าหนดเป้ า หมายในการ
ทางานว่าเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นการทางาน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จของงานได้ และมีอิทธิพลต่อ
จุดมุ่งหมายหรือความตั้งใจส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการตอบสนองต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้
ทาให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม ว่าจะยินยอมทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือปฏิเสธการทางาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
วิเชียร วิทยอุดม (2547) กล่าวถึงเกณฑ์ในการตั้งเป้าหมาย ประกอบด้วย
4 ประการ ได้แก่ 1) การตั้งเป้าหมายที่ยาก (Difficult Goals) เป้าหมายที่ยากหรือมีความท้าทายสูง
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จะนาไปสู่ผลผลลัพธ์ที่สูงกว่าเป้าหมายที่ง่าย ซึ่ งจะทาให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย
มากขึ้น แต่ ในทางกลับกันหากเป้าหมายมีความยากและซับซ้อนเกินไปสามารถนาไปสู่การล้มเลิก
ความพยามก็ได้ 2) การตั้งเป้าหมายเฉพาะ (Specific Goals) เป็นการชี้ชัดถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุผล
ซึ่งจะนาไปสู่วิธีการ ความพยายามในทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้สูงกว่าการ
ตั้งเป้าหมายแบบกว้าง ๆคลุมเครือ 3) ข้อมูลป้อนกลับของงาน (Task Feedback) เป็นการรับรู้ เข้าใจ
ระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติ หรือตาแหน่งของผู้ปฏิบัติที่ห่างไกลหรือใกล้กับเป้าหมายเพียงใด ซึ่ง
มีผลต่อความพยายามให้บรรลุถึงเป้าหมาย สามารถนามาใช้สร้างแรงจูงใจได้ในมิติของการให้กาลังใจ
และคาแนะนา และ 4) เป้าหมายนาไปสู่ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น (Goal lead to highter performance) โดย
มีเงื่อนไขว่าผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกต้องการอยากทาให้สาเร็จ พยายามอย่างมุ่งมั่น
นอกจากนี้ Robbins and Coulter (2003) ยั ง กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบ
ของการกาหนดเป้าหมายว่า 1) เป้าหมายต้องได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติ (Goal commitment)
และมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 2) ความเชื่อมั่นใน
ผู้ปฏิบัติงาน (Adequate self-efficacy) หมายถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง
ซึ่งผู้นาต้องสร้างความเชื่อมั่นเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความมั่นใจในตนเองและ 3) วั ฒ น ธรรม
(Culture) หมายรวมถึง วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมองค์กร ควรเปิ ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติง านได้
แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ
ทฤษฎี ก ารก าหนดเป้ า หมาย (Goal-Setting Theory) โดย Edwin
Locke (1968) เกี่ยวกับแรงจูงใจที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะบรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมายเป็นสิ่งที่บุคคลตั้งใจให้ บรรลุในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในอนาคต การช่วยส่งเสริม
การกระทาโดยมุ่งความใส่ใจของบุคคลไปยังเป้าหมายที่ต้องการ มีความเพียรพยายามและหาวิธีการ
ที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยการกาหนดเป้าหมายผลการกระทาที่เฉพาะเจาะจงและท้าทาย สามารถจูง
ใจและเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมในทางที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น การกาหนดเป้าหมายเพื่อจูงใจ
บุคคลให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น ควรเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกั บความสามารถของบุ ค คล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบุลักษณะของการกาหนดเป้าหมายที่ประสบความสาเร็จ (Latham and
Pinder, 2005) ได้แก่ กาหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
, บุคคลควรมีความสามารถและมีทรัพยากรที่จาเป็นที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย บุคคลควรได้รับข้อมูล
ป้ อ นกลั บ เกี่ ยวกับ ความก้ าวหน้ าในการที่ จ ะบรรลุ เ ป้ าหมาย จั ด สรรรางวัล ส าหรั บบุ ค คลที่ บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารจาเป็นต้องสนับสนุน และมีส่วนร่ว มในการกาหนดเป้าหมาย และการ
กาหนดเป้าหมายจะมีประสิทธิผลมากที่ สุดถ้ าพนักงานยอมรับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทฤษฎีการ
ก าหนดเป้ า หมายมี ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ คื อ ความผู ก พั น กั บ เป้ า หมายของบุ ค คล (Individual Goal
Commitment) ซึ่งหมายถึง ความเข้มข้นในการที่จะมุ่ง มั่นให้ บรรลุเ ป้า หมาย ความผูกพัน กั บ
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เป้าหมายได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยปฏิสัมพันธ์และปัจจัย
ภายใน 1) ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันกับเป้าหมาย ได้แก่
ผู้มีอานาจ อิทธิพลของเพื่อนและรางวัลภายนอก 2) ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ (Interactive Factors) เป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อพันธะของบุคคลที่จะให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การแข่งขันและโอกาสการมีส่วนร่วมใน
การกาหนดเป้าหมาย 3) ปัจจัยการรู้คิดภายใน (Internal Cognitive Factors) เป็นสิ่งที่เอื้อต่อความ
ผูกพันกับเป้าหมาย ได้แก่ รางวัลภายในจิตใจของตนเองและความคาดหวังความสาเร็จ
กล่าวโดยสรุป การวางเป้าหมายจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจที่บุคคล หรือ
องค์กรจะทาให้บรรลุผลสาเร็จ โดยการวางเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้เกิดความตั้งใจพยาม
ยามและดาเนินไปในทิศทางที่จะบรรลุผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้ น ทั้งนี้การจะบรรลุเป้าหมายได้สาเร็ จนั้นผู้
ปฏิบัติต้องเห็นคุณค่าและยอมรับเป้าหมาย มีการรับรู้อย่างเข้าใจถึงความเป็นไปได้ ดังนั้น ในมิติของ
การทางานในองค์กรการตั้งเป้าหมายทั้งระดับบุคคลและองค์กรจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถ
ดาเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้
(3) ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู้ ท างสั ง คม (Social Learning Theory) โดย
Albert Bandura (1977 อ้ า งใน Werner and DeSimone (2011) อธิ บ ายถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) เป็นพฤติกรรม
เลียนแบบ ซึ่งมีระดับขั้นตอนการเรียนรู้ ดังนี้
ระดั บ 1 การให้ ค วามสนใจ (Attention Phase) คนเราจะได้ รั บ
อิทธิพลจากต้นแบบที่น่าสนใจ พบเห็นได้บ่อย เป็นสภาพแวดล้อม มีความสาคัญหรือมีความคล้ายกับ
ตัวเอง
ระดับ 2 การจดจา (Retention Phase) จดจาการกระทาของต้นแบบ
ที่ตนเองสนใจได้หลังจากพบเจอ
ระดับ3 การปฏิบัติ ( Reproduction Phase) เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
การกระทาของต้นแบบ ซึ่งทาให้บุคคลรับรู้ตนเองว่าสามารถทาแบบต้นแบบได้
ระดับ 4 การจูงใจ (Motivation Phase) บุคคลได้รับแรงจูงใจให้แสดง
พฤติกรรมของต้นแบบหากพฤติกรรมนั้นเป็นที่ยอมรับ และจะแสดงออกเพิ่มขึ้นบ่อยครั้งขึ้น
ผลจากการแสดงพฤติกรรมที่เลียนแบบ หากได้รับผลในด้านบวกก็จะ
เกิดการจูงใจให้ทาต่อไป แต่หากเกิดผลในด้านลบก็จะหยุดหรือแสดงพฤติกรรมนั้นน้อยลง พฤติกรรม
ของบุคคลสามรถเปลี่ยนแปลงได้จากการเรียนรู้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัจจัย 3 ประการในการเรียนรู้ ได้แก่
1) การเรียนรู้โดยต้นแบบ (Vicarioud Learning) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมของอีกคน
ที่เป็นต้นแบบโดยพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นได้รับการยอมรับในทางบวกหรือลบ 2) การควบคุมตนเอง
(Self-Control) เมื่ อ พฤติ ก รรมใหม่ ที่ เ รีย นรู้เ กิ ด ขึ้ น บุ ค คลจะปรั บ ตั ว ควบคุ ม ตนเองให้ แ สดงออก
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พฤติกรรมในทิศทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายหรือตามที่ต้องการและ3) การสร้างประสิทธิภาพของ
พฤติกรรมด้วยตนเอง (Self-Efficay) บุคคลจะการรับรู้ความสามารถของตนเองจากการกระทาที่ได้ผล
เป็นบวกหรือลบ ทาให้มีความเชื่อ มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง หากบุคคลมีความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองสูงจะพัฒนาตนเองต่อไป ในทางกลับกันหากบุคคลมี ความเชื่อ มั่ น ใน
ความสามารถของตนเองต่าก็มีแนวโน้มจะล้มเลิกพฤติกรรม
ต่อมา Bandura (1986) ได้พัฒนาทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social
Cognitive Theoty) โดยกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัยทีส่งผลกระทบซึ่งกันและ
กั น ได้ แ ก่ 1) ปั จ จั ย ภายในของบุ ค คล (Personal Factors) ได้ แ ก่ ความคิ ด และความรู้ สึ ก 2)
พฤติกรรม (Behavior) และ3) สภาพแวดล้อม (Environment) ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเรียนรู้และ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่ อการแสดงออกทางพฤติกรรมซึ่ง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) หมายถึ ง ความมั่ น ใจว่ า จะบรรลุ
เป้าหมายได้ และความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome Expectancy) หมายถึง ความคาดหวังว่าผล
ที่ไ ด้จากกิจกรรมที่ทาจะประสบผลสาเร็จ โดยจากทฤษฏีการเรียนรู้ทางสัง คมได้รับการพั ฒ นา
ต่อเนื่องจนนาไปสู่ แนวคิดการรับรู้ความสามารถของบุคคล Wood and Bandura (1989) ได้ให้
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นบทบาท
หลักในกระบวนการควบคุมตนเอง ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะกระทาพฤติกรรมเพื่อให้เกิด ความสาเร็จ
และมีความพยายามที่จะทาสิ่งต่ อไปในขณะเดียวกัน สิริอร วิชชาวุธ (2554) อธิบายว่า ปัจจัย
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนบุคคลในความคิด ความเชื่อ ผ่านกระบวนการกระตุ้นต่าง ๆ
และปัจจัยพฤติกรรมมีอิ ทธิพ ลต่อ สภาพแวดล้ อม ทั้ง พฤติกรรมเป็นผลจากสภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
ดังนั้น สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของบุคคลเกิดขึ้นได้จากทั้ง
ปัจจัยส่วนตัวของบุคคลที่ประเมินพฤติกรรมของตนเองและประเมินสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
การแสดงออกทางพฤติกรรมก็เกิดจากความคิด ทัศนคติของบุคคลที่แสดงออกภายใต้การกระตุ้น
ของสภาพแวดล้อม และ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผ่านการ
คิดของบุคคล
(3.1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง Bandura (1986 อ้างใน
นาฎวดี จาปาดี (2554) อธิบายการเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self -Efficacy) มาจาก
แหล่งปัจจัยดังนี้
ปั จ จั ย ความส าเร็ จ จากประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมา (Mastery
Experience) ความสาเร็จ ของบุ ค คลที่ เกิ ดขึ้ น ในอดี ตมี ผลท าให้ บุค คลประเมิ น ความสามารถของ
ตนเอง หากประสบการณ์ ค วามส าเร็ จ เกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง จะยิ่ ง ท าให้ บุ ค คลมี ค วามมั่ น ใจรั บ รู้ ไ ด้ ถึ ง
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ความสามารถของตนเองสูงขึ้น ซึ่งความสาเร็จจากปนะสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ความสามารถมากที่สุด
ปั จ จั ย ส ภ า ว ะ ท า ง ก า ย แ ล ะ อ า ร ม ณ์ ( Physiology and
emotional satate) ความสมบูรณ์ของร่างกายและอารมณ์มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของบุคคล
เช่น บุคคลที่มีภาวะความเครียดกดดันจะรู้สึกถึงความสามารถลดต่าลง ในทางกลับกันหากบุคคลมี
ความมั่นใจเชื่อมั่นในตนเองมีส่วนทาให้ความเครียดลดลง
ปัจจัยการมีประสบการณ์จากการสัง เกตต้นแบบ (Modeling)
ต้นแบบที่ดีจะส่งผลให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่น (Self belief) ผ่านการถ่ายทอดให้บุคคลผู้สังเกตรับรู้ถึง
ความสาเร็จของต้นแบบ นอกจากนี้บุคคลจะเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองได้จากการสังเกต
และเปรียบเทียบผู้อื่นผ่านกระบวนการเปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison process) หากผู้
ถูกเปรียบเทียบที่ประสบความสาเร็จมีความคล้ายคลึงกับตัวบุคคลเองในลักษณะต่าง ๆจะยิ่งส่งผลให้
บุคคลรับรู้ได้ถึงความสามารถสูงในตนเอง
ปัจจัยการได้รับการชักจูง ทางสัง คม (Social Persuasion) การ
ชี้นา ชักจูงจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือให้บุคคลเห็นถึงความสามารถของตนเอง จะส่งเสริมให้บุคคลรับรู้
ได้ถึงความสามารถของตน ทั้งนี้การรับรู้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
เพิ่มเติมจากนี้พฤติกรรมที่เป็นผลจากการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง Bandura (1986) อธิบายถึงพฤติกรรมที่เป็นผลจากการรับรู้ความสามารถของบุคคล ดังนี้
ประการที่หนึ่ง พฤติกรรมการเลือก (Choice Behavior) บุคคล
จะพิจารณาความสามารถของตนเองและเลือกทากิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ตนประเมินแล้วว่ามีความ
เหมาะสมกับความสามารถหรือศักยภาพของตน โดยจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิน
ความสามารถ และพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ตนมีความมั่นใจในศักยภาพ นอกจากนี้
บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเองสูง จะพิจารณาความเป็นไปได้และเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับ
กิจกรรมหรือสถานการณ์นั้น
ประการที่สอง การแสดงออกถึง ความพยายามมุ่ง มั่ น (Effort
Expenditure and Persistence) การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตัวกาหนดระดับของแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้น ส่งผลต่อความพยายามและระยะเวลาที่บุคคลจะรักษาความพยายามไว้ บุคคลที่มีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีความพยายามมุ่งมั่นสูงและยังคงรักษาเวลาในการทุ่ม เท เมื่อต้อง
เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ย ากล าบากเพื่ อ เอาชนะความท้ า ทาย ในทางกลั บ กั น บุ ค คลที่ มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเองต่าหรือสงสัยในความสามารถของตนเองซึ่งประเมินว่าตนเองมีความสามารถ
ต่า จะลดละความพยายาม
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ประการที่ ส าม รู ป แบบทางความคิ ด และการตอบสนองทาง
อารมณ์ (The Pattern and Emotion Reaction) เป็นผลมาจากการรั บรู้ความสามารถของตนเอง
ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการเกิดหนุนตนเอง หากมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง อันเป็นความคิดที่ช่วย
ให้บุคคลผ่านพ้นความยากลาบากได้ และจะขัดขวางตนเอง หากมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่า
อันเป็นความที่ทาให้บุคคลย่อท้อต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ประการที่ สี่ การยอมรั บ ว่ า บุ ค คลเป็ น ผู้ ก าหนดผลของการ
กระทาของตนเอง (Humans as Producer ) บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะเข้าใจ
เหตุผลที่เกิดจากการกระทาหรือความพยายามของตนเองและเลือกเผชิญ กับความท้าทายโดยใช้
ความสามารถของตนเอง ส่วนบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนเองต่าจะหลีกเลี่ยงความท้าทายและ
มีความกลัว วิตกกังวลสูง
การศึกษาวิจัยด้านองค์กรส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการทางาน ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการับรู้ความสามารถใน
ตนเองของพนักงาน เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น
และการศึกษาสาเหตุที่ทาให้เกิดการรับรู้ความสามารถในตนเองของพนักงาน เช่น การสนับสนุนจาก
องค์กรด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาศึกษาเจาะจงในขอบเขตของการรับรู้ความสามารถใน
อาชีพ (Occupational Self-Efficacy) เพื่อสะท้อนในมิติการทางานขององค์กรมากขึ้น
(3.2) การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอาชีพ
สืบเนื่องจากการศึกษาแนวคิดการรับรู้ความสามารถของบุค คล
ผู้วิจัยจึงศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดการรับรู้ความสามารถในอาชีพ (Occupational Self-Efficacy)
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแรงจูงใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Schyns and Von Collani (2002) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองด้านอาชีพไว้ว่า คือความเชื่อของบุค คลในความสามารถ และสมรรถนะของ
ตนเองในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ และมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ในงานนั้น
Rigotti, Schyns, and Mohr (2008) อธิ บ ายการรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองด้ า นอาชี พ
(Occupatonal Self-efficacy) ไว้ว่าคือความสามารถที่บุคคลรู้สึกเกี่ยวข้องกับการบรรลุผลสาเร็จใน
การทางาน เป็นขีดความสามารถที่บุ คคลรู้สึกเกี่ยวกับความสามารถในการทาภาระหน้าที่ต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับงานให้บรรลุได้สาเร็จ (Rigotti et al., 2008) บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถในอาชีพสูง
จะมีเป้าหมายในการทางาน ทุ่มเทในการทางาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้งานได้ดียิ่งขึ้น มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อการเรียนรู้และพัฒนา โดยไม่มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออุปสรรคแต่กลับมองเป็น
สิ่งท้าทายที่ต้องเรียนรู้และจัดการให้สาเร็จ (Bandura, 1977)
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สาหรับการศึกษาครั้ง นี้ ผู้วิจัยนาแนวคิดการรับ รู้ความสามารถของ
ตนเองมาประยุกต์ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยพบว่า
บุคคลลที่มีการรับรู้ความสามารถในตนเองสูงจะมีแนวโน้มสนใจในการพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทาง
ให้องค์กรมีส่วนในการสร้างปั จจั ย ที่ ส่ง เสริ มให้พนักงานเกิ ดการรั บรู้ ความสามารถของตนเองใน
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) การเปรียบเทียบอัตรส่วนการทางานและ
ผลงานที่ ป รากฏ โดยทั้ ง 3 ด้ า นเกี่ ย วข้ องกั บ การรั บ รู้ข องพนักงานเกี่ ยวกับ ความเท่ าเที ย ม หาก
พนักงานมีการรับรู้ว่าเกิดความไม่เท่าเทียมในการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือให้รางวัล จะส่งผลต่อ
การขาดแรงจูงใจในการทางานและการพัฒนาความสามารถ
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) ชี้ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของการลงทุน (Inputs) ในงานหรือสิ่ง ที่ทา กับ
ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcomes) บุคคลจะเปรียบเทียบความเท่าเทียมเสมอค่าในสิ่ง ที่ไ ด้ลงทุน (Inputs)
หมายถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ความตั้งใจ ความพยายาม การ
ทุ่มเทเวลา การฝึกฝนเรียนรู้ การอบรม และต้นทุนของช่วงโอกาสในชีวิตของเขา กับคุ้มค่าในผลลัพธ์
สิ่งที่เขาได้รับ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ ผลตอบแทนหรือสิ่ง ตอบแทนที่ไ ด้รับจากความ
ทุ่มเทลงทุน เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ บทบาทหน้าที่ในการทางาน ความก้าวหน้ามั่นคง การได้รับ
การยอมรับและชื่อเสียง เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป กระบวนการแรงจูงใจเป็นการศึกษาปัจจัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆของบุคคล สาหรับมิติการทางานและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร กระบวนการสร้างแรงจูงใจไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของพนักงานในด้าน
การทางานเท่านั้น ยังมีผลต่อสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจและ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนา
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 ทาพฤติกรรมซ้าหรือหยุดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ โดยมอง
การเสริมแรงเป็น 2 ด้าน ได้แก่
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ด้ า นที่ ห นึ่ ง การเสริ ม แรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็ น
การให้ผลตอบแทนในสิ่งที่บุคคลอยากได้ เช่น เงิน คายกย่อง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเพิ่ม
สวัสดิการ การให้วันหยุด เป็นต้น เพื่อจูงใจให้ บุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะกระทาพฤติกรรมพึงประสงค์
ต่าง ๆ
ด้านที่สอง การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการ
ไม่ให้ผลตอบแทนที่บุคคลไม่อยากได้ โดยมีการกาหนดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ต้องไม่กระทาและ
บทลงโทษต่าง ๆ เช่น ไล่ออก ตัดเงินเดือน ตักเตือน โดยที่หากบุคคลกระทาแต่พฤติกรรมพึงประสงค์
ก็จะไม่ให้ผลตอบแทนทางลบแก่ผู้นั้น
การเสริมแรงจะนาไปสู่ผลที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นซึ่งมี
อิทธิพลต่อการเกิดขึ้นซ้าหรือสามารถการกาหนดพฤติกรรมในครั้ง ต่อไป (อุดม ทุมโฆสิต , 2552)
ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation Approaches) แรงจูงใจ
ภายในให้ความสาคัญถึงคุณสมบัติของงานหรือกิจกรรมของงาน โดยที่คุณลักษณะของงานเองเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจ อยากเรียนรู้ รับผิดชอบฯลฯ ลักษณะของงาน
หรือกิจกรรมเป็นเรื่องแปลกใหม่ น่าท้าทาย น่าสนใจ สิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ แรงจูงใจภายในจึงเป็นความต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการเสาะ
แสวงหาของตนเอง โดยความต้องการมีความสามารถ (อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์, and วิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี, 2542) ยิ่งไปกว่านั้น อารมณ์ (Emotion) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูง ใจภายใน
โดยความสนใจมีบทบาทโดยตรงที่สาคัญต่อพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน ในขณะที่โดยธรรมชาติบุคคล
ดาเนินกิจกรรมที่สนใจ ความสนใจจะเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง ท้าทายที่เหมาะสม อารมณ์
เพลิดเพลินและตื่นเต้นมาพร้อมกับประสบการณ์การมีความสามารถและอิสระเป็นตัวของตัวเองซึ่ง
เป็นรางวัลภายในตนเอง ดังนั้นในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะควรเป็นการสร้างและ
กระตุ้ น แรงจู ง ใจภายใน (Task Intrinsic Incentives) เช่ น ความท้ า ทายในการท างาน ความ
รับผิดชอบและประสบการณ์แ ปลกใหม่ จากการศึกษาวิจัยหลายเรื่องต่างยืนยันว่าแรงจูง ใจภายใน
ส่ง ผลทางบวกต่อผลลัพธ์การทางาน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิผลในการทางาน ความพึง
พอใจในงาน ความผูกพันในงาน และคุณภาพชีวิตการทางาน (Gagné and Deci, 2005; อรพินทร์ ชู
ชม, อัจฉรา สุขารมณ์, และ อังศินันท์ อินทรกาแหง, 2553)
ในขณะเดี ย วกั น แรงจู ง ใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็ น
ความต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติ กรรมใดออกมาโดยต้องอาศัยสิ่งจูง ใจภายนอก (Extrinsic
Incentives) รางวัล แรงเสริมหรือกฎข้อบังคับมาเป็นเงื่อนไขตัวกาหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ออกมา โดยสิ่งจูงใจภายนอกที่ใช้อาจอาศัยสิ่ งจูงใจภายนอกทางบวกเพื่อให้พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ดารงอยู่และมีความเข้มข้นในการแสดงพฤติกรรมนั้น ได้แก่ การให้รางวัลหรือให้ได้รับ
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ผลลัพธ์ในทางบวก หลังจากได้กระทาพฤติกรรมนั้น เช่น การแสดงความชื่นชมยกย่อง การให้
รางวัล ของขวัญหรือเงินเป็นต้น ทาให้พนักงานรู้ สึกว่างานที่เขาทามีคุณค่าได้รับการยอมรับ ชื่นชม
จากลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา การยอมรับกล่าวถึงการมีตัวตนเป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือ
อาจให้สิ่งจูงใจภายนอกทางลบ เช่น เงื่อนไขข้อบังคับ กฎระเบียบ การกาหนดเวลา เป็นตัวจูงใจ
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ ต้องการ แรงจูงใจภายนอกเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องรางวัล แรงเสริม
ทางบวก แรงเสริมทางลบ การลงโทษและสิ่งจูงใจภายนอก แต่มีผลการวิจัยหลายเรื่องที่พ บผลที่
สอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจภายในว่าสิ่งจูงใจภายนอกบางประเภทเป็นตัวบั่นทอนแรงจูงใจภายใน
และความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่สิ่ง จูง ใจภายนอกบางอย่างส่ง ผลทางบวกต่อผลการทางานเช่ น
ทางานให้เสร็จทันเวลา สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่องค์กรต้ องการให้พนักงานมี
สมรรถนะ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง องค์กรจึงควรประยุกต์ใช้วิธีการผสมผสานกันของแรงจูง
ภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดพลังร่วมแรงจูงใจ (Amabile, 1993; Gagné and Deci, 2005)
สรุปได้ว่าจากทั้ง 5 กลุ่มทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางาน ข้างต้น
กล่าวได้ว่า ความต้องการ ทั ศนคติ ของมนุษย์เป็นแรงขับที่มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติ ก รรม
รวมถึงคุณลักษณะ การรับรู้ตนเอง และบทบาททางสัง คม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นต้องคานึงถึงความเต็มใจหรือปัจจัยจูงใจในการพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร
การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning)
2.5.1.1 องค์ประกอบการเรียนรู้ขององค์กร
Watkins and Marsick (1993 อ้างใน Gilley and Maycunich, 2000) การเรียนรู้
ขององค์กร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะขององค์กรสาหรับการทาสิ่งใหม่ ๆ ความเป็นระบบ
สมรรถนะกล่าวถึงความสามารถขององค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการทางานแบบเดิม เพราะ
สมรรถนะของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับความสามารถของหน่วยธุรกิจเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่
และการปฏิบัติอย่างสาเร็จท่ามกลางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
Marquardt (1996) การเรียนรู้ขององค์กร หมายถึง วิธีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นขยายทั่ว
ทุกส่วนขององค์กร แตกต่างจากองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่อธิบายถึงระบบ หลักการ และลักษณะของ
องค์กรที่เรียนรู้ที่รวบรวมเป็นรูปธรรม
การเรียนรู้ขององค์กรจุงเป็นกระบวนการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงความรู้ วิธีการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั่วทุกส่วนขององค์กร สถานะขององค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
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ระหว่างการปฏิบัติงานขององค์กรกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเกิดการพัฒนาความรู้เดิม หรือเพิ่มพูน
ความรู้ใหม่ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ขององค์กรที่ดีจะนามาซึ่ง
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ดั ง นั้ น การจะเป็ น ภาพรวมของการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก รได้ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ ง
ประกอบด้วย ระดับการเรียนรู้ของบุคคล ทีม และองค์กร ดังภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13 องค์ประกอบระดับการเรียนรู้ขององค์กร
ที่มา: กิตติยา อินทกาญจน์, 2553
การเรียนรู้ขององค์กรจึงมีว งจรการพัฒนาระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ของ
บุคคล การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ ขององค์กร (ดนัย เทียนพุฒ , 2539) โดยการเรียนรู้ของ
องค์กรเป็นการเรียนรู้ระดับสูงสุดซึ่งมีพื้นฐานมาจากการเรียนรู้ของบุคคลเมื่อ ความรู้ถูกถ่ายโอนข้าม
หน่วยเล็ก ๆ ไปยังส่วนอื่น ๆ ในองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น และการเรียนรู้
ขององค์กรยังเกิดจากการเรียนรู้ของทีมงานที่ได้ใช้ความสามารถของสมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทีม ซึ่งทีมเรียนรู้นี้มีการแบ่งปันแนวทาง สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคล และประสานกัน
กับทีมอื่น ๆ ในกระบวนการเรียนรู้นั้นเป็นมากกว่าผลรวมของการเรียนรู้ของสมาชิก มีความซับซ้อน
และไม่คงที่มากกว่าการเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่ม โดยระดับความซับซ้อนนั้นเพิ่มขึ้นจากการนาเอา
การเรียนรู้ของบุคคลจานวนน้อยไปรวมกับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในกลุ่มหรือคณะที่ใหญ่ขึ้น และ
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ได้พัฒนาศักยภาพของพฤติกรรม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด
(Pham and Swierczek, 2006; กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคณะ, 2548)
Sanchez (2001) อธิบาย การเรียนรู้นั้นจะมีวงจรการพัฒนา โดยมองว่าการเรียนรู้
นั้นจะเริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่ม ไปจนถึงองค์กร การเรียนรู้ขององค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้เกิด
ความรู้ เผยแพร่ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยวงจร 5 การเรียนรู้
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1) วงจรการเรี ย นรู้ ข องบุ ค คล (Individual Learning Cycle) การเรี ย นรู้
เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการท างาน ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ พ บเจอในการท างานและการแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ภายในกลุ่ม
2) วงจรการเรียนรู้ของบุคคล/ กลุ่ม (Individual/ Group Learning Cycle)
กระบวนการของบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้กลับกลุ่ม บุคคลจะเกิดกระบวนการเก็บรวบรวม
ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลภายในกลุ่ม เป็นการถ่านโอนความรู้
จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งในกลุ่ม
3) วงจรการเรี ย นรู้ข องกลุ่ ม (Group Learning Cycle) คื ก ารเรี ย นรู้ ที่ถูก
ขับเคลื่อนโดยกระบวนการกลุ่ม ผ่านการทางาน การแก้ไขปัญหาการร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น
โดยแต่ละบุคคลทาตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างดีที่สุดและใช้ความรู้ ข้อมูล
งานของสมาชิกแต่ละคนมาช่วยกันขับเคลื่อนการเรียนรู้ของกลุ่ม ทาให้ เกิดการขยายองค์ความรู้ อีก
ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมความรู้ วิธีการหรือวิธีปฏิบัติในการทางานที่เป็นงานประจา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป
4) วงจรการเรียนรู้ของกลุ่ม / องค์กร (Group/ Organizational Learning
Cycle) เป็ น กระบวนการระหว่ า งกลุ่ ม กั บ กลุ่ ม หรื อ กลุ่ ม กั บ บุ ค คล เกิ ด การถ่ า ยโอนความรู้
ประสบการณ์สู่ภาพกว้างในระดับองค์กร
5) วงจรการเรียนรู้ขององค์ก ร (Organizational Learning Cycle) บุคคล
และกลุ่มจะมีบทบาทหลักในองค์กร คือ การหาแนวทาง การผสมผสานความรู้ของกลุ่มในองค์กรไปสู่
การสร้างสรรค์วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เป็นการสร้างความสาเร็จให้กับองค์กร โดยผ่าน
กระบวนการประสานงาน อธิบาย ดังภาพที่ 2.14
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ภาพที่ 2.14 ระดับของการเรียนรู้ขององค์กร
ที่มา: Sanchez, 2001
2.5.1.2 ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร
(1) ด้านวัฒนธรรมขององค์กร มีความสัมพันธ์ต่อการเรียนรู้ภายในองค์กรและ
ความเชื่อมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร ความร่วมมือ และพฤติกรรมในการมุ่งหาปัญหาและแก้ไ ข
ปัญ หาที่เกิดขึ้นภายในองค์ กรซึ่ง เป็นไปในทิ ศ ทางเดียวกัน (Kasper, 2002) กล่าวคือ องค์กรที่ มี
วัฒนธรรมในการสร้างความไว้วางใจกันและกันและมุ่ง แก้ไ ขปัญหาสู ง จะมีการเรียนรู้ในองค์กรใน
ระดับสูงด้วย จากการศึกษาของ (Fiol and Lyles, 1985) กล่าวว่า วัฒนธรรมขององค์กรที่ชัดเจน
ช่วยในการควบคุมอุดมการณ์และกาหนดรูปแบบของพฤติกรรม ซึ่ง ส่ง ผลให้เกิดความสาเร็จ ของ
องค์กร และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมและการรับรู้ ดังนั้นองค์กรต้องมีการกาหนดค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกั บ กลยุ ทธ์ คือต้องสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ การทางานที่มุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์
กาหนดค่านิยมร่วมกันในการทางานเป็นทีม แบ่งปันข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน ข้อมูลต้องส่งถึง กัน
อย่างรวดเร็วโดยนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยทาให้เกิดเป็นรูปธรรม (ศิริลักษณ์ เมฆสัง ข์,
2550) ยิ่งไปกว่านั้น การที่องค์กรจะสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีวัฒนธรรมที่
สนับสนุนการเรียนรู้ (พสุ เดชะรินทร์, 2541 อ้างใน สาวิกา นิลทจันทร์, 2548) กล่าวคือ ผู้บริหารมี
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วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกลและเข้ า ใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ มี ก ารน าเอาปั จ จั ย หรื อ
บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษา ข้อมูลต่าง ๆ สามารถถ่ายโอนและเข้าถึงภายใน
องค์กรได้อย่างอิสระ ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญและสนับสนุนการเรียนรู้ใรทุกระดับ มีการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระตุ้นให้มีการแสดงออกทางความคิดและเปิดรับความคิดเห็น ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การมอบหมายความรับผิดชอบแก่ผู้จัดการและลูกจ้าง และสร้าง
โอกาสสาหรับการเรียนรู้ในกิจกรรม
(2) โครงสร้างขององค์กรเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีบทบาทที่
สาคัญ กระบวนการทางานและอานาจการตัดสินใจ หน่วยงานจาเป็นต้องมีรูปแบบการตัดสินใจที่
หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความยืดหยุ่นที่ต้องการ กล่าวคือ โครงสร้างแบบยืดหยุ่นปรับตัว เป็น
โครงสร้ า งที่ มีก ารกระจายอ านาจ น าไปสู่ ก ารปลู กฝั ง ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ โดยการลดความ
ต้องการข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างการกระจายอานาจยังลดการเรียนรู้งานที่มากเกินไปของบุคคล การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ ดังนั้นองค์กรสามารถออกแบบเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้และการสะท้อนผลการทางาน อีกทั้งองค์กรควรมีโครงสร้างที่เน้นการทางานเป็นทีม
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงาน และการสร้างเครือข่ายข้ามเขตแดนขององค์กรทั้งบริษัท
ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูล ระบบการคิด และการเปิดรับข้อมูล ซึ่ง เป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ขององค์กร สิ่งเหล่านี้ยังช่วยสมาชิกในการตรวจสอบทุกส่วนรอบด้านของ
องค์กร สภาพแวดล้อมและลดอุปสรรคในการแบ่งปันความรู้ ซึ่งต่างจากโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่
ที่อาจจะมีประสิทธิภาพแต่นาไปใช้ไ ด้น้อย และในขณะที่โครงสร้างแบบเครื่องจักร (เป็นการรวม
อานาจไว้ที่ส่วนกลาง โครงสร้างลักษณะนี้ใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในอดีต ซึ่งโครงสร้างที่เป็นแบบ
แผนและซั บ ซ้ อ นนั้น ยังเป็ น อุป สรรคต่ อ การเรีย นรู้อี ก ด้ วย (Fiol and Lyles, 1985; กุ ล ชาติ เงิ น
เพิ่มพูน และคณะ, 2548)
(3) ด้านกลยุทธ์ Fiol and Lyles (1985) การวางกลยุทธ์ขององค์กรบางส่วน
และกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นกาหนดความสามารถในการเรียนรู้ กลยุทธ์กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
และความกว้างของการกระทาที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินกลยุทธ์ ดังนั้น กลยุทธ์มีอิทธิพลต่อ
การเรี ย นรู้โดยการกาหนดขอบเขตของการตั ด สิ นใจและบริบ ทส าหรับ การรับ รู้แ ละความเข้ าใจ
ความหมายของสภาพแวดล้อม ในทานองเดียวกัน ทางเลือกเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ได้ถูกรับรู้เป็นหน้าที่ของ
ความสามารถในการเรียนรู้ภายในองค์กร การวางกลยุทธ์ยังสร้างแรงเคลื่อนที่ไ ปสู่การเรียนรู้ของ
องค์กรได้อีกด้วย
(4) ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงในการสนั บ สนุ น จาก
บรรยากาศขององค์กรนั้นก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งควรเป็นบรรยากาศที่มีการเปลี่ยงแปลงบ้าง
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อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ (Fiol and Lyles, 1985; Pham and
Swierczek, 2006
(5) ด้านแรงจูงใจ จากงานวิจัยของ Sambrook and Stewart (2000) กล่าว
ว่า แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวเป็นลักษณะของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic) เช่น การมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้จัดการและลูกจ้าง หากขาดการมีส่วนร่วมจะส่งผลกระทบถึงแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้
น้อยลงด้วยเช่นกัน การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของผู้จัดการ การเพิ่มขึ้นของการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ มี
ผลการศึกษาของ Cheng And Ho (2001 อ้างใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน และคณะ, 2548) ซึ่งได้ศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ปัจจัย ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในงาน และความมุ่งมั่น
ในอาชีพการงาน หมายรวมถึงการที่บุคลากรมีความสนใจในการพัฒนา และการเป็นที่ต้องการในสาย
งานของตน ผลของการศึกษาพบว่า ความมุ่ง มั่นในอาชีพการงาน มีผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ และมีการส่งผ่านความรู้นั้นไปใช้ในการทางานของตนอย่างมีนัยสาคัญ และในขณะเดียวกัน
การมีส่วนร่วมในงานก็มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้เช่นกัน
(6) บทบาทการสนับสนุนการเรี ยนรู้ โดยผู้สนับสนุน การเรียนรู้นี้จะต้ อ งมี
ความสามารถในการสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้มีความสามารถคิดเป็น เรียนรู้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยตนเอง มากกว่าการสอนหรือบอกคาตอบ และการสั่งให้ทาตามเพียงอย่างเดียว จาก
การศึกษาของ Pham and Swierczek (2006) อธิบายว่าบทบาทการสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 1)
ผู้ น าที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก ยิ น ดี ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ด้ า น
ทรัพยากรและการให้คาปรึกษาเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ 2) การสร้างแรงจูงใจ โดยสร้างการรับรู้ถึงวีการ
ประเมินที่ไม่ใช่เพียงมองแค่ผลลัพธ์ของผลงาน แต่ให้ความสาคัญในวีการ กระบวนการที่แสดงถึงความ
มุ่งมั่นพยายามในการเรียนรู้และพัฒนา 3) การมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร สร้างความไว้วางใจ
กันและกัน สามารถทาให้บุค คลและทีม สร้างและแบ่ง ปัน ความรู้ การสนับสนุน การเรียนรู้ จึง ควร
กระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือเรียนรู้ตัสตนเอง ผ่านการให้คาแนะนา ปรึกษา
สนทนา อภิปรายร่วมกับผู้สนับสนุนหรือผู้สอน รวมทั้งการให้ข้อมูลป้อนกลับ ทั้งนี้ผู้สนับสนุนต้องให้
โอกาสในการเรียนรู้และนาความรู้มาใช้งานและสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนรู้และนาความรู้มาใช้
ในการทางาน ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ควรให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ระดับ
บุคคลเพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ใน
ทุก ๆ ระดับ
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การเรียนรู้แบบทีม (Team Learning)
Senge (1990) ได้ให้ความหมายของการสร้างการเรียนรู้ แบบทีม คือการให้องค์กร
หรือทีมสร้างการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างบทเรียนแห่งความสาเร็จ เพื่อขยายผล
ต่อไปในหน่ว ยงานอื่น เป็นการคิดและสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ภายใต้การประสานงานร่วมกัน เป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้ ความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของทีมให้ เกิด ขึ้น การสร้างการเรียนรู้ แบบทีมเพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถในการทางานของบุคคลและทีม การการเรียนรู้เป็นทีม จะช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นและช่วยส่วนเสริมให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงรุก (Marquardt,
1996 อ้างใน สิริลักษณ์ จิเจริญ , 2545) ด้วยเหตุนี้ สมาชิกภายในทีม จึง จาเป็นต้องมีการเปิดใจ
เรียนรู้ที่จะเข้าใจ เพื่อในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยสร้างความคุ้นเคยให้มีความ
ใกล้ชิด สนิทสนมต่อกัน เพื่อจะได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความรู้สึกเข้าใจ เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกั น
อันจะนาไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจในการทางานให้บรรลุตามเป้าหมายของทีมงาน
(วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549)
2.5.2.1 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบทีม Peter Senge (1994) อธิบาย
องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบทีม ดังนี้
1) คุณสมบัติของสมาชิกในการเรียนรู้เป็นทีม ประกอบด้วย
(1) ความสามารถของสมาชิกและความเข้าใจของสมาชิกในกระบวนการ
เรียนรู้แบบทีม
(1.1) การปฏิบัติง านเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) การมี
เป้าหมายและทิศทางในการทางานเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน จะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนรู้สึกมั่นคงในการ
ตัดสินใจและวางแผนวิธีการเรียนรู้หรือทางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม สมาชิกในทีมจะเกิด ความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และพยายามมุ่ง มั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมร่วมกัน ยิ่ง ไปกว่านั้นจะ
สมาชิกในทีมจะถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเอง และทุกคนมีส่วนเพิ่มพูนสมรรถนะ
ของทีม ซึ่งปัจจัยนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญ ที่จะทาให้การเรียนรู้แบบทีมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(1.2) การเพิ่มอานาจในการทางาน (Empowerment) มีความสาคัญ
ต่อการทางานเป็นทีมและเรียนรู้แบบทีม เนื่องตจากเป็นการสร้ างความไว้วางใจและส่งเสริมให้เ กิ ด
ความรับผิดชอบและสร้างความท้าทายใก้ต้อปรับตัวเรียนรู้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้บุคคลนา
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เรียนมาใช้ประดยชน์ในการทางาน (Blanchard, Carlos, and Randolph,
1999) หากบุคคลได้รับการเพิ่มอานาจในการทางาน จะเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกที่ดีกับตนเอง มี
ความมุ่งมั่นมากขึ้น และการปฏิบัติงานจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มอานาจในการทางานในทีม ที่
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สมาชิกมีจุดหมายต่างกัน ย่อมส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการทางานยิ่งขึ้น กาหนดเป้าหมายร่วมกัน
ก่อนการเพิ่มอานาจบุคคล และหากมีการเพิ่มอานาจในการดาเนินงานไประยะหนึ่งแล้วเกิดมีปัญหา
ขึ้นมา เพราะความไม่เหมาะสมของแนวปฏิบัตินั้น ๆ ก็จาเป็นจะต้องมีการยืดหยุ่น และปรับปรุงแก้ไข
(1.3) การผนึ ก พลั ง ของกลุ่ ม (Synergy) การน าความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละคนในทีมผนึกรวมกันเพื่อประโยชน์ในการทางาน การ
แก้ไปขปัญหาหรือคิดค้นต่าง ๆ (Covey, 2014) เกิดเป็นความสามัคคี ทาให้การทากิจกรรมของทีม
ประสบความสาเร็จ และช่วยพัฒนาความรู้ สมรรถภาพของทีมให้เกิดขึ้น จึงมีคุณค่ามากกว่าการนา
ประสบการณ์ของแต่ละคนมารวมกันแต่ไม่ได้มีการผสมผสานประสบการณ์ร่วมกันในทีมที่มีการเรียนรู้
ร่ ว มกั น อย่ า งไรก็ต าม การท างานเป้ นที ม และเรี ย นรู้แ บบที ม สมาชิ ก ทุ ก คนไม่ จ าเป็ นต้ อ งละทิ้ง
เป้าหมายของตน แต่สิ่งที่สาคัญ คือ สมาชิกทุกคนต้องเปิดเผยความคิดเห็นของตนเอง และใช้ความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นมาช่วยสร้างความเข้าใจและสมรรถนะในการทางาน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
จะขยายวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้กว้างขึ้น (กิตติยา อินทกาญจน์, 2553)
(1.4) การสร้ า งสรรค์ เ ปลี่ ย นแปลงใหม่ แ ละการประสานงาน
(Innovation and Coordination) ด้ ว ยกระบวนการการท างานเป็ น ที ม สมาชิ ก ต้ อ งประสานงาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสารและความเข้าใจตรงกัน ทาให้งานราบรื่น ลดปัญหาและข้อขัดแย้ง ใน
การทางาน 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 ๆที่ได้มาจากการเรียนรู้ของทีม ต้องสามารถนามาถ่ายทอดต่อให้กับทีมอื่น ๆ
ภายในองค์กรได้ เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ระหว่างทีม ทาให้องค์กรได้ต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นอกจากสมาชิ ก ในที ม ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการท างานเป็ น ที ม การสื่ อ สาร
ถ่ายทอดความรู้ทักษะต่าง ๆให้กับภายในทีมแล้ว ยังจาเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทีมอื่น ๆด้วย
(2) ทัศนคติของสมาชิกในการเรียนรู้เป็นทีม ประกอบด้วย
(2.1) ความไว้วางใจกันในการปฏิบัติ (Operational Trust) และบอก
ข้อเท็จจริงต่อกัน (Collective Discipline) ถือเป็น กฎความสัมพันธ์ร่วมกัน ที่สมาชิกทุก คนในที ม
จาเป็นต้องมีในการทางาน คานึงถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมและมีความรับผิดชอบที่จะทางานร่วมกัน มี
ความเต็มใจที่จะดาเนินงานตามเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งต้องตกลงที่จะบอกหรือไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
ต่อกันทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกและภายในทีม
(2.2) ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญความเสี่ยง การให้อภัยกันและ
การให้กาลังใจ (Sense of Safety in Facing Risks and Forgiveness and Encouragement) การ
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สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและตัดสินใจในถานการณ์ใด ๆ จะช่วยให้
สมาชิกในทีมมีสติในการคิดและตัดสินใจ หากผลการตัดสินใจเกิดผิดพลาดหรือเกิดปัญหาการขัดแย้ง
ขึ้น สมาชิกในทีมเรียนรู้ต้องให้อภัยและให้กาลัง ใจกัน โดยตระหนักได้ว่าขณะที่กาลัง พัฒนความ
สามารถของทีม อาจมีช่วงเวลาแห่งความผิดหวังหมดกาลังใจ อึดอัดใจ การเรียนรู้เป็นทีมจึงเป็นทักษะ
ส่วนรวมที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจและใช้เวลาในการพัฒนา ซึ่ง ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ า
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้คือความรู้สึกปลอดภัย ดัง นั้นหากเกิดการผิดพลาดหรือผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายสมาชิกไม่ควรได้รับบทลงโทษ ควรยอมรับในความแตกต่างของ
บุคคล เรียนรู้ที่จะให้อภัยรวมทั้งไม่นาความผิดพลาดในอดีตของสมาชิกมาใช้เป็นข้อต่อรองในอนาคต
การจับผิดผู้อื่นเป็นการขัดขวางการเรียนรู้ของทีม (กิตติยา อินทกาญจน์, 2553)
3) ทั ก ษะของสมาชิ ก ในการเรี ย นรู้ เ ป็ น ที ม ได้ แ ก่ ทั ก ษะการสร้ า งสรรค์
พฤติกรรมที่สุภาพ ท่าทีที่แสดงออกอย่างให้เกียรติแก่สมาชิกในทีม ทัก ษ ะ ก า ร สื่อ ส า รเพื่อการ
พัฒนา คือ วิธีการสื่อสารที่ช้วยให้เกิดการฉุกคิดหรือฮึกเหิมมีกาลังใจและรับฟังผู้อื่นอย่างจริงใจ และ
ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม (Team Building Skills) เป็ น ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ประจาวันร่วมกันได้อย่างดี โดยมีจิตสานึกในการทางานเป็นทีมคือ การเห็นความสาคัญของตนเองใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบรวมทั้ง หมด ความภาคภูมิ ใจในความส าเร็ จ คือ ความสาเร็ จ ของ
ระบบงานทั้งหมด
4) ทักษะการสอบถามและการสะท้อนความคิด (Inquiry and Reflection
Skills) วิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry Technique คือ การใช้การพูดคุยสนทนาซักถาม (Dialogue) โดย
ระดมสมองร่วมกันคิด เป็นการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับคนอื่นสื่อความคิดของ
ตนเองไปสู่คนอื่น เรียนรู้ถึงแนวทางการคิดและวิธีการคิดของตนเอง บนพื้นฐานของการเปิดกว้างทาง
ความคิด (Open Mind) และความไว้ใจ (Trust) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ กระตุ้น ให้ คนได้ คิด วิเ คราะห์
(Critical) ในการโต้ตอบ ซักถาม โต้แย้ง และความคิดเห็นของคนอื่นก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งทาได้โดย
การสังเกตสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมการทางานในองค์กร เช่น เพื่อนร่วมงาน
แบบแผนการปฏิบัติในองค์กร, กระตุ้นการถ่ายทอดความคิดผ่านการแสดงออกด้วยวิธีต่าง ๆที่เป็น
รูปธรรม, ทาการทดลอง ทดสอบ ตั้งสมติฐานและค้นหาคาตอบร่วมกัน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่นผ่านการพูดคุย บอกเล่า ตั้งคาถาม รับฟังและแสดงความคิดเห็น
2.5.2.2 พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรู้แบบทีม
พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรู้ แบบทีม Peter Senge (1994) กล่าวว่าลักษณะ
ความสามารถเชิงพฤติกรรมของการสื่อสาร เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของทีม
แต่ละทีม จากการศึกษาลักษณะการเรียนรู้เป็นทีม พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรู้เป็นทีม
ประกอบด้วย
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1) การสนทนา (Dialogue) ในการเรียนรู้แบบทีม เป็นการพูดคุยร่วมกันของ
สมาชิกในทีม สื่อสารความคิดความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสถานการณ์ บุคคล หรือสิ่งต่าง ๆ และ
เกิดการรับฟังอย่างจริงใจ เคารพความคิดเห็น เปิดใจรับฟังมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งจะทาให้ได้มุมมอง
ใหม่ที่อาจนาไปสู่การสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาได้ ดังนั้น การสนทนาในการเรียนรู้ของทีมจึง
เป็นการสื่อสารร่วมกันเพื่อค้นหาความหมาย สร้างความเข้าใจ สารวจความคิดความเชื่อของสมาชิกซึ่ง
ไม่จาเป็นต้องได้ข้อสรุปหลังจากการสนทนานั้น แต่เป็นการยกระดับทัศนคติของสมาชิกให้สูงขึ้น สร้าง
ความเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันมากขึ้น ซึ่งในบางครั้งการสนทนาทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของสมาชิกอย่างถาวร และอาจช่วยการตัดสินใจในอนาคต
2) พฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้แบบทีม เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
ใฝ่รู้ในการแสวงหาความรู้ พัฒนา ฝึกฝนเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร
ผ่านบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆนอกเหนือจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารหรือทีมอื่น ๆ
ภายในองค์กรแล้วนั้น ยังรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดย Senge (1994) อธิบายลักษณะการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ขององค์กรโดยการสารวจ
ตรวจสอบการทางานทั้งในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายรวมถึง
สาเหตุของปัญหาการทางานของสมาชิก เพื่อรับรู้ความจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหาวิธีป้องกัน
แก้ไข หรือกล่าวได้ว่าการเรียนรู้จากสภาพจริงเป็นการเรียนรู้ที่มาจากปั ญหาหรือสิ่งที่ทาให้ที มหรือ
บุคคลยังไม่พัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นปัญหาจึงเป็นสิ่งที่เราควรนามาเรียนรู้ซึ่ง
ผลที่จะได้ต่อมา คือ ความเข้าใจและพฤติกรรมใหม่การเรียนรู้สภาพความเป็นจริง ในปัจจุบัน ยัง
รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของทีม ปัญหาต่าง ๆที่พบเจอจาเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกในทีมต้องมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขผ่านกระบวนการสื่อสาร เรียนรู้ของทีม เพราะจะทาให้สมาชิกเข้าใจปัญหา ยอมรับการ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองได้ง่ายกว่าการไม่มีส่วนร่วม
(2) การเรียนรู้ถึง วิธีการปฏิบัติ (Learning how “to Practice”) ของทีม
แห่ ง การเรี ย นรู้ เป็ น การเรี ย นรู้ ว่า จะใช้ วิ ธีก ารเรี ย นรู้อ ย่ า งไร (Learn How to Learn Together)
เพื่อให้ทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย (สิริลักษณ์ จิเจริญ, 2545) กระบวนการเรียนรู้จึงต้องร่วมกันฝึกฝน
ซ้า ๆผ่านวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆและนาไปใช้จริงในการทางาน จากนั้นเข้าสู่ก ารตรวจสอบประเมินและ
ฝึกฝนพัฒนาต่อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย การเรียนรู้แบบนี้จาช่วยให้บุคคลค้นพบหรือเข้าใจวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองที่เหมาะสมกับตนเองให้บุคคลเข้าใจถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่นอกเหนือการทางาน
และโอกาสในการเรียนรู้ในงานการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของ
ทีมที่สาคัญ คือ
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(1) Framing หมายถึง การสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในแนวคิด สถานการณ์
บุคคล หรือวัตถุโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจที่มีมาในอดีต
(2) Reframing หมายถึง การเปลี่ยนจากแนวคิดแบบเก่าไปสู่แนวคิดความ
เข้าใจแบบใหม่
(3) Integrating หมายถึง การผสมผสานขึ้นเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง สังเคราะห์
ให้เป็นมุมมองใหม่โดยการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ ตั้งสมมติฐานใหม่มีการ
ค้นคว้า เพื่อทดสอบหรือหาคาตอบที่สมบูรณ์ให้กับแนวคิด แล้วขยายแนวคิดนั้นให้กว้างขึ้น
2.5.2.3 การสร้างการเรียนรู้เป็นทีม
การเชื่อมโยงระหว่างบุคคล การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน การให้รางวัลกับทีมที่มี
การเรียนรู้ในองค์กร การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆและฝึกการปฏิบัติของทีมการเรียนรู้ การให้คาแนะนา
ในเรื่องรูปแบบ บรรทัดฐาน และระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สร้างสมรรถนะในการคิดและคานึงถึง
ความเป็นกลุ่ม สร้างสมมติฐานทางวัฒนธรรมร่วมกัน รวมทั้งทางานอย่างสร้างสรรค์การเรียนรู้เป็นทีม
เกิดจากความพึงพอใจในทีมของสมาชิก ซึ่งสามารถสร้างโดยการเปิดกว้างทางความคิดในมุมมองและ
แนวคิด มีการสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือคุณค่าของบุคคล และสร้างทีมที่มีการรวมกันของสมาชิก
ที่มีความแตกต่างกัน เกิดการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเรียนรู้ถึงวิธีที่จะทาให้
บุคคลใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ความสามารถเชิงพฤติกรรมของการสื่อสารเป็นสิ่ง ที่บ่ง
บอกถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของทีมแต่ละทีม (Senge, 1990; Marquardt, 1996)
2.5.2.4 บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีมนั้น สุพาณี สอนซื่อ (2543) ได้สรุปว่าควรมีลักษณะดังนี้
1) เคารพในความแตกต่างของบุคคลและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
2) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาเข้ามารสนับสนุนให้เกิดการทางานเป็นทีมและ
การทางานแบบเครือข่าย
3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
และปรับ เปลี่ยน แปลง เพื่อการพัฒนา
4) ออกแบบขนาดโครงสร้างและระบบงานให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สาคัญคือต้องจัดให้เอื้อต่อการเรียนรู้กล่าวคือ
เป็นโครงสร้างที่เล็กคล่องตัว ไม่มีสายการบังคับบัญชาที่มากเกินไป ไม่มีการบังคับบัญชาที่เน้นการ
ควบคุมที่มากเกินไป รวมถึงระบบงานไม่ควรมีกระบวนการทางานที่ซ้าซ้อน เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่เชื่อถือได้
5) ส่งเสริมการกิจกรรมพูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีม
และองค์กร
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6) การกระตุ้นให้มีการเรียนรู้กันระหว่างบุคคล และระหว่างทีม โดยการ
กระจายอานาจทางการคิด การตัดสินใจ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในการพัฒนาตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน
7) การทางานในบรรยากาศที่เปิดเผย จริงใจต่อกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ให้บุคคลแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันรวมถึง
การมีอิสระอย่างเต็มที่ในการที่จะแสดงความคิดเห็น การจัดประชุม
2.5.2.5 กิจกรรมของการเรียนรู้แบบทีมตามองค์ประกอบการเรียนรู้เป็นทีม วรวรรณ
วาณิชย์เจริญชัย (2548 อ้างใน กิตติยา อินทกาญจน์, 2553)
1) การมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผ่าน
การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน การสร้างความตระหนัก การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน โดยกิจกรรม เช่น
การจัดประชุมของทีม การประชาสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร
2) การมอบความไว้วางใจในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
3) การกาหนดบทบาท และความรับผิดชอบ กิจกรรมที่ใช้คือ กิจกรรมการ
แต่งตั้งผู้นาทีม และการกาหนดบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมกระบวนการรวมทั้งการตั้ง
กฎ กติกา และมารยาทของทีม
4) กิจกรรมการระดมสมอง และการอภิปรายในการคัดเลือกองค์ความรู้ การ
สร้างความรู้ การตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้และอภิปรายสรุปผล
5) กิจกรรมการใช้กระบวนการซักถามและการสะท้อนการเรียนรู้ถึงวิธีการที่
ปฏิบัติอยู่ในการและเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และความคิดเห็น
6) การฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยการนาต้นแบบที่ได้จัดทาขึ้นไปทดลองปฏิบัติใน
การทางานจริง
7) การถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติและทักษะความรู้ กิจกรรมที่ใช้คือ การเขียน
ต้นแบบและการนาองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้สมาชิกได้เข้ามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้ของบุคคล (Individual Learning)
2.5.3.1 การเรียนรู้ของบุคคลเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับกลุ่มและองค์กร ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ที่เน้นถึงความตระหนักรู้ การมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่เกิดขึ้นด้วยตัวบุคคล บุคคล
เรี ย นรู้ ผ่ า นการมี ป ฏิ ก ริ ย าต่ อ สถานการณ์ จากนั้ น แยกแยะพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ส่ ว นย่ อยของ
สถานการณ์ และจะเกิดความชัดเจนต่อสถานการณ์ วิธีการเรียนรู้ของบุคคลจึงเกิดขึ้น ดังนี้ (พรธิดา
วิเชียรปัญญา, 2547)
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1) การเรียนรู้โดยการจดจา เป็นการเก็บรวบรวมเนื้อหา ข้อมูลจากสิ่งที่สนใจ
มากที่สุด เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่กาหนดแน่นอนตายตัว
2) การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ เป็นกระทาตามต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นชัด
หรือพิจารณาแล้วว่าเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การที่บุคลากรเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาจากหัวหน้างาน
การเรียนรู้โดยการเลียนแบบที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ การเลียนแบบในการเข้าสังคม การวางตัว การพูด
3) การเรียนรู้โดยการหยั่ง รู้ เป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการพิ จารณา วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทั้งในภาพรวมและแยกส่วนย่อยแล้ว จนเกิดข้อสรุปที่ชัดเจน
4) การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้แบบทดลองแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการต่างอาจมีหลักการหรือไม่มี
5) การเรียนรู้โดยการสร้างมโนคติ มโนคติหรือความคิดรวบยอด (Concept)
ของสิ่งใด หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นที่แตกต่างออกไปจากสิ่งอื่น การเรียนรู้โดยการสร้าง
ความคิดรวบยอดนั้นเกิดจากการที่ผู้เรียนมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งนั้นก่อน ต่อจากนั้นจึงพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นต่อไป
2.5.3.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ปวีณ พิมพ์สุวรรณ และคณะ, 2547)
1) ความต้องการ สภาวะที่บุคคลยังขาดหรือยังไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีความ
ต้องการที่จะมีหรือให้ได้มาในสิ่งเหล่านั้น ซึ่งความต้องการของแต่ละบุคคลมี
2) แรงจูงใจ เป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคคลตอบสนองความต้องการที่จะเรียนรู้
บุคคลที่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้ได้กว่าคนที่ขาดแรงจูงใจ
3) ความแตกต่างของบุคคล ความแตกต่างของบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ของบุคคล ในด้านร่างกาย อารมณ์สติปัญญา อายุ ความถนัด เป็นต้น
4) ความพร้อมของบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสภาพจิตใจ
2.5.3.3 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) หมายถึง ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยประสบการณ์เดิมของบุคคล และสภาพแวดล้อม ซึ่งแต่ละบุคคลจะแสดง
ออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน (ชนิตา ไพศาลวนิชกุล, 2550) ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ ความพร้อม
และเงื่อนไขที่เป็นตัวกาหนดให้บุคคลมีการเรียนรู้ในลักษณะที่แตกต่างกันด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้มี
ความสาคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้จะสมบูรณ์ได้นั้นอาจมาจาก
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบหลากหลาย (Marquardt, 1996) อาทิ การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว (Adaptive
Learning) การเรี ย นรู้ จ ากการคาดการณ์ (Anticipatory Learning) การเรี ย นรู้ เ พื่ อ จะเรี ย นรู้
(Deutero Learning) การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Action Learning) การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (LifeLong Learning) การเรียนรู้วิธีเรียนรู้(Learn How to Learn) การเรียนรู้แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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(Action Research) การเรี ย นรู้ ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ร ะหว่ า งกั นในเชิ ง ของชุ ม ชนนัก ปฏิบัติ
(Community of Practice) และการเรียนรู้ที่อยู่ในเชิงศาสตร์การปฏิบัติ (Action Science)
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจึงได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้
จากการนาตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เนื่องจากลักษณะการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นวัยทางาน (กิตติยา อินทกาญจน์, 2553; อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2559)
2.5.3.4 การเรี ย นรู้ ข องผู้ ใ หญ่ (Adult Learning) ผู้ ใ หญ่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี วุ ฒิ มี บ ทบาทมี
ตาแหน่งหน้าที่ในสังคม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่นตามวัยที่เหมาะสมของตนและได้
ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆมา (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551)
ทฤษฎี ก ารศึ ก ษาของผู้ ใ หญ่ (Andragogical Theory) (Knowles, 1973: 1975)
อธิบายดังนี้
1) การเปลี่ ย นแนวความคิ ด ตนเอง (Changes in Self-Concept) การ
เติบดตและมีอิสระมากขึ้นในชีวิต มีทาให้สามารถกาหนดชีวิตและนาตนเองได้ รู้จักเหตุผล ตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาได้
2) บทบาทของประสบการณ์ (The Role of Experience) ประสบการณ์
เดิมที่สั่งสมมาช่วยให้สามารถต่อยอดการเรียนรู้หรือขยายมุมมองความขึ้นได้ดีขึ้น
3) ความพร้อมที่จะเรียนรู้ (Readiness to Learn) ผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมมี
วิ ธี ก ารกระตุ้ น ในรู ป แบบของการกระท า อาจเป็ น ลั ก ษณะของความมุ่ ง หวั ง ในระดั บ สู ง และมี
กระบวนการวิ นิ จ ฉั ย ตนเอง ช่ ว ยให้ ผู้ ใ หญ่ มี ก ารพั ฒ นาตนเองซึ่ ง เรี ย กว่ า “แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
(Achievement Motives)
4) การมุ่งเน้นที่จะเรียนรู้ (Orientation to Learning) ผู้ใหญ่มีการเรียนรู้
โดยอาศัยปัญหาเป็นศูนย์กลาง ต้องการนาความรู้จากการเรียนรู้นั้นไปใช้ได้ทันที การเรียนในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ชี้แนะแหล่งความรู้หรือขุมวิชาที่ผู้เรียน
ต้องไปค้นคว้าตักตวงเอง และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) บรรยากาศของ
การเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) 2) มีความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขัน (Collaborativeness,
not Competitiveness) 3) การให้การสนับสนุน (Supportiveness) 4) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
(Mutual Trust) 5) การทาใจเปิดกว้างและยอมรับในความแตกต่างของบุคคล (Openness) ดังนั้น
จะต้องช่วยเหลือให้ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้นั้นเป็นสิ่ งที่มีความหมาย ได้รับประสบการณ์
ท้าทายแปลกใหม่มีคุณค่าซึ่งนาไปสู่การเกิดความต้องการหรือแรงจูงใจในการเรียนรู้ การเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ ผู้เรียนจะต้องสามารถกาหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเองได้ มีอิสรภาพ เสรีภาพในการเลือก
ทาเลือกปฏิบัติ
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Kidd (1973 อ้างถึงใน ประจวบ แหลมหลัก, 2547) กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
มักเกี่ยวข้องกับการงาน ความเป็นอยู่ บทบาท และภารกิจของบุคคลนั้น ฉะนั้นลักษณะของกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใหญ่ และสามารถเรียนรู้ได้ดีควรดีเป็นลักษณะ ดังนี้
1) กิจกรรมที่สนองความต้องการของผู้ใหญ่โดยตรงเ ช่น ทักษะ ความรู้ และ
เจตคติที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในอาชีพ
2) กิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน
3) กิจกรรมที่ไม่มีข้อจากัดในเรื่องเวลาหรือกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับวัย
เพราะการเร่งในเรื่องเวลาทาให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ลดน้อยลง
4) กิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจาวันหรือในการทางาน
5) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เหตุผล
7) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของชีวิตใน
แต่ละช่วงวัย
สรุปได้ว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นการเรียนรู้สาหรับผู้
ที่มีวุฒิภาพวะและประสบการณ์ ซึ่งจาทให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น และเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้
ชี้นาตนเองเนื่องจากผู้ใหญ่สามารถกาหนดเป้าหมายได้ตามความต้องการหรือคาวมจาเป็นที่จะเรียนรู้
ซึ่ ง จะต้ อ งการการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถนไปใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ แก้ ปั ญ หาได้ จ ริ ง ในการท างานหรื อ
ชีวิตประจาวัน
2.5.3.5 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ความหมายของการเรียนรู้แบบ
จากการปฏิบัติ (Action Learning)
Revans (1992 อ้ า งใน Tae Bok Lee, 2005) นิ ย ามว่ า การเรี ย นรู้จ ากการปฏิบัติ
เป็นการพัฒนา ความฉลาดทางปัญญา อารมณ์หรือร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับสาระหรือการตอบสนองต่อ
ปั ญ หาทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ปั ญ หาที่ ตึ ง เครี ย ด และปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
(Beaty and McGill, 2013) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ว่าเป็น
กระบวนการต่อเนื่องทั้งการเรียนรู้และสะท้อนความคิด ที่ดาเนินการโดยผู้ร่วมกระบวนการเพื่อที่จะ
ทาให้กระบวนการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์
Gordon (1993 อ้ า งถึ ง ใน ประจวบ แหลมหลั ก , 2547) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า เป็ น
กระบวนการที่นาคนที่มีทักษะและประสบการณ์ระดับต่างกันมารวมกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหาในการ
ทางาน แล้ววางแผนในการแก้ปัญหา จากนั้นจะมีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ ซึ่งระหว่าง
การดาเนินการแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนจะมีการพบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา
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Inglis (1994 อ้างถึงใน อรพรรณ บุตรกตัญญู, 2549) ได้ให้ความหมายว่าการเรียนรู้
แบบจากการปฏิบัติเป็นกระบวนการที่นาไปสู่การที่บุคคลค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกันที่รวมถึง
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งบุคคลและองค์กร
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ดดยการ
รวมกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาช่วยกันแก้ไขปัญหา ทุกคนเป็นทั้งผ็เรียนและผู้สอน
ตามความถนัดของตน ทาการเรียนรู้และประเมินผลจนเกิดทักษธความรู้ครบถ้วนตามที่ต้องการหรือ
สามารถได้แนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกันของกลุ่มคน
เล็ก ๆ เพื่อคิดทาความเข้าใจ ร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาจริงที่เกี่ยวข้องกับงานที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทั้งบุคคล ทีม และองค์กร และการเรียนรู้จากการปฏิบัติยัง สร้างขึ้นจากประสบการณ์และ
ความรู้ รวมทั้ ง ทั ก ษะของแต่ ล ะบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม (ประจวบ แหลมหลั ก , 2547; Garratt, 1997;
Marquardt, 1999 and Pedler, 1996 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2543)
นอกจากนี้ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2543) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแนวทางจากการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) มา
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทางาน (On the Job Learning) จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ หมายถึง การที่บุคคลได้นาความรู้ทักษะเดิมที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
การวิเคราะห์ วางแผน ทาการทดลองปฏิบัติเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่นาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้
ต่อไป
Pedler (1986 อ้างใน Beaty and McGill (2013) อธิบายกระบวนการการเรียนรู้
จากการปฏิบัติไว้เป็นดังนี้
1) ขั้ น วิ เ คราะห์ ป ระสบการณ์ โ ดยการสั ง เกตและคิ ด ใคร่ ค รวญเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ที่ผ่านมาว่าทาสิ่งใดลงไปและเกิดผลอย่างไร
2). ขั้นเกิดความเข้าใจในสถานการณ์นั้นหลังจากการวิเคราะห์ประสบการณ์
3) ขั้นจัดทาแผนปฏิบัติการตามความเข้าใจที่เกิดขึ้นใหม่นั้น
4) ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ดังภาพที่ 2.15
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ภาพที่ 2.15 แสดงกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามแนวคิดของ Pedler
ที่มา: ประจวบ แหลมหลัก, 2547
นอกจากนี้ Goldon (1993 อ้างใน ประจวบ แหลมหลัก (2547) เสนอว่าหลังจากการ
เผชิญกับปัญหาควรดาเนินการตามขั้นตอนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 2) จัดกลุ่มผู้เรียนโดยแต่ละกลุ่มให้ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกันออกไป 3) ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดประเด็นที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติ 4)
กลับเข้าที่ทางานเพื่อฝึกทักษะตามที่กาหนดไว้ 5) หากมีปัญหาที่จาเป็นต้องศึกษาเป็นกรณีพิเศษอาจ
จัดการเรียนเป็นกลุ่มย่อยศึกษาเฉพาะกรณีขึ้นได้ 6) ภายหลังจากการฝึกปฏิบัติได้ระยะหนึ่ง จะต้อง
จัดประชุมกลุ่มขึ้นอีกเพื่อประเมินความก้าวหน้า และวางแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 7) ดาเนินการซ้า
ตามกระบวนการเดิม จนกว่าประเด็นการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 8) จัดทาเอกสารเพื่อบรรยาย
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
เรียนรู้จากการปฏิบัติได้ผลดีที่สุด
2) กาหนดกลุ่ม (The Group or Set) เพื่อร่วมกันเรียนรู้
3) ก าร ตั้ ง ค าถามและ ไ ตร่ ต ร อ ง (The Questioning and Reflective
Process) เพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์ของบุคคล
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4) การนาไปปฏิบัติ (Commitment to taking Action) ทาให้เกิดการเรียนรู้
ที่ย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เรียนรู้มาก
5) การยึดมั่นในการเรียนรู้ (The Commitment to Learning) การเรียนรู้
จากการปฏิบัติก็เท่ากับการบรรลุยังเป้าหมายของงาน และเป็นการพัฒนาบุคคลและองค์กร
6) การเรียนรู้เป็นตัวสอน (The Learning Coach) การให้การเรียนรู้เป็นตัว
สอนที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการที่ดี ผ่านการตั้ง ถามและการไตร่ตรอง
สะท้อนผล
ดังนั้น จึงสรุปขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ดังนี้
1) ขั้ น ก าหนดปั ญ หา ระบุ ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ ใ น
ระหว่างปฏิบัติจริง
2) ขั้นคิดไตร่ตรองถึงประสบการณ์ สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น โดยการเรียนรู้
ร่วมของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
3) ขั้นวางแผน ตามความรู้ความเข้าใจร่วมกันที่เกิดขึ้นใหม่จากการเรียนรู้
4) ขั้นนาไปปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ในระหว่างการปฏิบัติผู้เรียน
อาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
5) ประเมินผลการเรียนรู้ว่าผลที่ได้รับเป็นไปตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้หรือไม่ หากผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่พอใจก็สรุปผลเพื่อนาไปใช้ในคราวต่อไป
2.5.3.6 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นทฤษฎีที่เน้นถึงบทบาทของประสบการณ์ที่มีต่อ
การเรียนรู้ Argyris and Shon (1974, 1978 อ้างใน Kolb, 1984) กล่าวว่า เป็นการเรียนรู้จากสภาพ
จริง ที่ทาให้บุคคลเข้าใจสถานการณ์ เกิดการค้นพบสิ่ง ใหม่ที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เป็นกระบวนการที่ ก่อให้เกิดการพัฒนาคน การพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ
ทักษะของกลุ่มขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างทักษะใหม่ (Johnson and Johnson, 2006)
Kolb and Fry (1975 อ้ า งใน Smith, 2001) ได้ เ สนอว่ า การเรี ย นรู้ แ บ บเ ชิ ง
ประสบการณ์ 4 ขั้นตอน ซึ่งวงจรการเรียนรู้นี้สามารถเริ่มขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้และควรเกิดเป็นวงจร
ที่ต่อเนื่อง ดังภาพที่ 2.16
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ภาพที่ 2.16 แนวคิดการเรียนรู้ของ Klob
ที่มา : 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 สิ่ ง ที่ ไ ด้ จาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ พิจารณาในมิติต่าง ๆอย่างรอบคอบ
3) การสร้างแนวคิด (Abstract Conceptualization: AC) รวบรวมประมวล
ความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์สังเกต ให้เป็นแบบแผนแนวคิด
4) การทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation: AE) การนาเอาสิ่งที่คิด
วิเคราะห์ สังึเคราะห์ได้ ไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะสะท้อนเป็นประสบการณ์
2.5.3.7 การเรียนรู้จากการนาตนเอง (Self-Directed Learning) หมายถึงการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เห็นความสาคัญของการเรียน สามารถกาหนดเป้าหมาย วางแผน ดาเนินการเรียนรู้และประเมินผลได้
ด้วยตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จาก
การนาตนเองจะทาให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการถูกชักนาจากผู้อื่น เนื่องจากผู้เรียนมีเป้าหมาย
แรงจุงใจในการเรียนรู้และมีแนวโน้มจะสามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (Hiemstra, 2003;
Knowles, 1975)
นอกจากนี้ Knowles (1975) อธิบายถึงลักษณะของผู้ที่เรียนรู้จากนาตนเอง ประกอบด้วย
1) มีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ในการนาตนเอง
2) มีความเข้าความต้องการของตนเอง
3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างและเข้าใจถึงการเรียนรู้ผ่านบุคคล ซึ่งเขา
เหล่านั้นจะช่วยถ่ายทอดความรู้ให้ได้
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4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการ ในการเรียนรู้อย่างสมจริงโดย
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น
5) มีความเข้าใจถึงจุดประสงค์ในการเรียน วิธีการเรียนรู้ และการประเมินผล
6) มีความสามารถในการเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้มาจากผู้สอนให้
เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ตนเองเข้าใจ
7) มีความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล หรือผู้รู้ได้
8) มีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้
9) มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาผลของข้อค้นพบต่ าง ๆไปใช้
อย่างเหมาะสม
Skager (1978) ได้อธิบายลักษณะของผู้เรียนจากการนาตนเองไว้ ดังนี้
1) เป็นผู้ยอมรับตนเอง (Self-acceptance) มีทัศนคติที่ต่อตนเองและการเรียนรู้
2) เป็นผู้มีการวางแผนการเรียน (Planfulness) รู้ว่าต้องการเรียนอะไร รู้ว่าเรียน
เพื่ออะไร และรู้ว่าต้องเรียนอย่างไร
3) มีแรงจูงใจภายในตนเอง (Intrinsic Motivation)
4) มีการประเมินผลตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถที่ประเมินระดับ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติของตนเองได้ ทั้ง นี้ควรได้รับการประเมินจากผู้อื่นด้วยและผู้ เรียนจะต้ อ ง
ยอมรับ ซึ่งการประเมินผลภายนอกว่า ถูก ต้องก็ ต่อ เมื่ อ ผู้ประเมินมีความคิ ดอย่างอิ สระและการ
ประเมินสอดคล้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นจริงอยู่ในขณะนั้น
5) การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ (Openness to Experience) เพื่อให้เกิด การ
เรียนรู้
6) ความยืดหยุ่น (Flexibility) มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้
7) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง ซ฿งจะ
ทาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
Guglielmino (1977 อ้ า งถึ ง ใน นริ น ทร์ บุ ญ ชู , 2532) ได้ ท าการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของลักษณะบุคคลที่เรียนรู้จากการนาตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ ดังนี้
1) การเปิ ด โอกาสต่ อ การเรี ย นรู้ (Openness to Learning Opportunities)
เพื่อให้ได้มุมมอง ความคิด ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
2) การมีแนวคิดของตนเองว่าเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as an
Effective Learner) เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อยู่เสมอ
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3) การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and Independence
in Learning) สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ได้ และสามารถคิดค้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
4) การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง (Acceptance for One’s
Own Learning) สามารถยอมรับผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองได้ไม่ว่าจะอย่างไรก้ตาม
5) ความรักในการเรียน (Love of Learning) มีความกระตือรือร้นใหฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่
เสมอ
6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สามารถคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่ อยอดได้
ด้วยตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องได้รับการบอกหรือชี้แนะ
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
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน จดบันทึก วาด
ภาพหรือปฏิบัติตาม
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้จากการนาตนเอง
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของ Knowles (1975);
Skager (1978) และ A. Tough (1979) เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสรุ ปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้จากการนาตนเอง มีได้แก่
(1) การยอมรับตนเอง กล่าวถึง ทัศนคติที่ผู้เรียนมีต่อตนเอง ความเชื่อมั่นใน
ตนเองว่าสามารถเรียนรู้ได้ และมีทัศคติที่ดีต่อการเรียนรู้
(2) แรงจูงใจภายใน ความต้องการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความสนใจใครรู้ เติม
เต็ ม ในสิ่ ง ผู้ เ รี ย นยั ง บกพร่ อ งในความรู้ ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ์ ไม่ ใ ช่ ก ารจู ง ใจด้ ว ยสิ่ ง ของหรือ
ค่าตอบแทน
(3) การวางแผน การเรี ย นรู้ด้ วยตนเอง ผู้ เ รี ย นจะต้อ งมี ความตระหนักและ
รับผิดชอบต่อแผนการเรียนของตน โดยตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ กาหนดเป้าหมายในการ
เรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ความรู้ เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม และสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้
(4) ความพร้อม ผู้เรียนมีความพร้อมทั้ง ร่างกาย จิตใจและทัศนคติ สามารถ
รับมือกับอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ได้
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(5) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง มีความ
เป็นอิสระไว้วางใจกัน ให้เกียรติ เคารพในกฎเกณฑ์ร่วมกันเคารพในความเป็นมนุษย์ร่วมกัน รวมไปถึง
การสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆได้โดยสะดวก
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้ระดับบุคคล เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้บุคคลมีความรู้
ทักษะ คุณลักษณะผ่านการเรียนรู้แบบจากเชิงประสบการณ์(Experiential Learning) การเรียนรู้แบบ
จากการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้แบบจากการนาตนเอง (Self-Directed Learning) โดย
การเรียนรู้ทั้ง 3 มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้แ บบผู้ใหญ่ที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคคลสามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์และ
การจัดประชุม…………………………………………..
ปัจจัยบุคคลในบริบทของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
สมรรถนะสามารถกาหนดได้ว่าเป็นความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะและความรู้ที่จะทาให้การปฏิบัติง านที่รับผิดชอบอยู่มีประสิทธิภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
เพิ่ ม ขึ้ น (Baum, Deery, and Hanlon, 2009; Eric Soderquist, Papalexandris, Ioannou, and
Prastacos, 2010) สมรรถนะจึงต้องมีการกาหนดมาตรฐานที่วัดได้ และจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมของบริบ ทองค์ ก ร (Jotikasthira, 2015) ส าหรั บ บริ บ ทของอุต สาหกรรมการจัด
ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุม ได้มีการกาหนดสมรรถนะที่พึง
ประสงค์โดยการศึกษาของสมาคมส่งเสริม การจัดประชุมนานาชาติ(ไทย) ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็น
สมรรถนะหรือความรู้ความสามารถของบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจั ด
ประชุมพึงมี จึงเป็นเป้าหมายขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัดประชุม ในการพัฒนาบุคลากร
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัด ประชุมให้มี สมรรถนะที่พึง ประสงค์ โดยสมรรถนะส่วนบุคคลที่ จ ะ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีนอกจากความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นแล้ว ยังต้องประกอบด้วยบุคลิกภาพ
กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทนมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายและสามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้และ
พัฒนาต่อได้ (Beaulieu and Love, 2005; Phelan and Mills, 2010) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบุคคล
ที่อุตสาหกรรมการจัดประชุมมองหาในตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจาเป็น ต้องสามารถทางานได้ ใน
ระบบท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหรือในระบบขององค์กรแบบลักษณะ Pulsating Organization
(Ferdinand and Kitchin, 2017) นอกจากนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการจัดประชุมยังมองหา
บุคคลที่มีความสนใจในอาชีพอย่าแท้จริง โดยความสนใจในอาชีพ (Career Anchor) เกิดจากบุคคล
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มองภาพของตนเองที่ เ หมาะสมกั บ อาชี พ โดยพิ จ ารณาจากภายในตนเอง (Internal careers)
เกี่ยวข้องกับความต้องการ ความรู้ความสามรถของตนเอง การเข้าใจตนเอง (Self-concept) ว่ามี
ความสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมหรื อ งาน ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง เป้ า หมาย คุ ณ ค่ า และแนวโน้ ม ที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จในการทางาน ในขณะที่การมองภาพของงานภายนอก (External Careers) บุคคลจะ
พิจารณางานที่ทาตามลาดับสายงานในองค์กร ถูกกาหนดโดยองค์กร สังคม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
(Edgar Schein, 1990 อ้ า งใน Ferdinand and Kitchin, 2017) ส าหรั บ บุ ค คลที่ ส นใจท างานใน
อาชีพอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการและสามารถทางานได้อย่างมั่นคงจะมองว่าอาชีพใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม มีความท้าทาย เป็นงานที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทางานอย่าง
เต็มที่ (Weber and Ladkin, 2011)
ทั้งนี้สมรรถนะส่วนบุคคลเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะที่พึงประสงค์
อย่างไรก็ตามจาเป็นต้องมีองค์ประกอบของมิติขององค์กรสนับสนุนด้วยเช่นกัน
ปัจจัยกลุ่มในบริบทของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
บริ บ ทการท างานของอุ ต สาหกรรมไมซ์ แ ละอี เ ว้ น ท์ ที่ พ บเจอกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์อยู่เสมอ ความแตกต่างของการจัดงานต่าง ๆล้วนเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งเป็น
โอกาสที่จะทาให้พนักงานในองค์กรหรือสมาชิกทีมได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา และอาจเป็นโอกาสในการค้นพบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ของ
Kolb’s learning cycle (1984) เป็นแนวคิดการเรียนรู้ของทีมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับการทางานไมซ์และอีเว้นท์ โดยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือปัญหาเพื่อการเพื่อ
แก้ไข และป้องกันการเกิดปัญหา (Bladen, Kennell, Abson and Wilde, 2012) การเรียนรู้แบบ
ทีมเพื่อแก้ไขปัญหามีความสาคัญและจาเป็นอย่างมาก เพราะจะทาให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อ ๆ
ไป ดังนั้นความสามารถขององค์กรจะแตกต่างจากคู่แข่งขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของทีมและการกระตุ้น สนับสนุนให้พนักงานในทีมหรือ องค์กรเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
(Bowdin et al., 2010) ดังภาพที่ 2.17
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ภาพที่ 2.17 แนวคิดการเรียนรู้ของ Kolb
ที่มา : Kolb, 1984
1) การรับรู้ประสบการณ์ (Concrete Experience)
2) การสังเกตอย่างลึกซึ้ง ใคร่ครวญพิจารณา (Observation and Reflective)
3) การรวบรวมเป็ น หลั ก การ คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละวางแผน (Abstract
Concept)
4) การนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Active Experimentation)
ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี (มปป.) อธิบายถึงรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอน จากประสบการณ์ที่ไ ด้พบเจอมานาไปสู่การสังเกต ใคร่ครวญ
พิจาณาอย่างลึ กซึ่งจะเกิ ดรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบหลากหลายมุม มอง (Diverge) โดยรับฟัง ความ
คิดเห็นจากหลายมุมมองเพื่อให้เห็นปัญหา มองภาพรวมทั้งหมดและวิเคราะห์จุดย่อย ขั้นตอนจากการ
สังเกตและพิจารณาไปสู่การสรุปรวมเป็นหลักการ วางแผนเพื่อพัฒนาจะเกิดการเรียนรู้แบบซึ มซับ
(Assimilate) โดยใช้เหตุผล ประสบการณ์มาศึกษาพิจารณาเพื่ อเลือกแนวทางที่ดีที่สุด หรือสร้าง
แนวคิดใหม่ ระหว่างการนาแนวความคิด ไปปฏิบัติใช้จริงในสถานการณ์ใหม่ จะเกิดการเรียนรู้แบบ
สรุปรวม (Converge) โดยจัดระบบความคิด ข้อมูลวิเคราะห์เหตุผล ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
ต่ า ง ๆ และในขั้ น ตอนการได้ รั บ ประสบการณ์ จ ากการน าไปใช้ จ ะเกิ ด การเรี ย นรู้ แ บบปรั บ ตั ว
(Accommodator) โดยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ใหม่ นาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์
ใหม่
ดังนั้น ปัจจัยในระดับกลุ่มที่มีผลต่อสมรรถนะเกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีมที่เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ของทีมเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทาให้พนักงานในองค์กรมีการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ อีก
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ทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศแห่ งการเรียนรู้ อันจะนาไปสู่การมี สมรรถนะของพนักงานตามที่องค์กร
คาดหวัง
ปัจจัยองค์กรในบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์
2.6.3.1 วัฒนธรรมองค์กรในบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุมบริบทของ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (2558) กล่าวถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุม ได้แก่ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ(Economic turndown) การ
คานึงถึงความยั่งยืน (Sustainability and green meeting) ประกอบกับธรรมชาติการทางานของผู้
จัดงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม มีความเปลี่ยนแปลงหลากหลายตามความวัตถุประสงค์ในการ
จัดงานของลูกค้าหรือกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมองค์กรจึงต้องสามารถปรับตัวได้
เพื่อสอดคล้องการการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ Pulsating Organization หรือลักษณะเฉพาะใน
การทางานของอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์ กุญแจสาคัญในการใช้วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการทางาน
หรื อ สมรรถนะของพนั กงานควรให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ลั ก ษณะและเป้ าหมายองค์ ก ร (Tharp,
2009) Schein (2010) กล่ า วว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก รของธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมไมซ์ แ ละอี เ ว้ น ท์ มี
องค์ประกอบที่สาคัญที่จะสะท้อนความเป็นตัวตน ได้แก่ 1) ความเชื่อและการตั้งสมมติฐาน (Beliefs
and assumptions) หมายถึง รู้ว่า องค์กรทาอะไร, องค์กรต้องการอะไร และใครคือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 2) คุณค่า (Values) อะไรคือสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียต้องการ อะไรคือมาตรฐานของการให้บริการ
หรือมาตรฐานของพนักงาน ทาอย่างไรให้พนักงานในองค์กรมีความเห็นพ้องต้องการ และอะไรคือสิ่งที่
องค์กรต้องการเติบ โตไปข้ างหน้ า 3) บรรทัดฐาน (Norms) พฤติกรรม การสื่อสาร มีปฏิสัมพั น ธ์
ระหว่างกันภายในองค์กร Schein (2010) อธิบายถึงการทางานของวัฒนธรรมองค์กรในธุรกิจไมซ์และ
อีเว้นท์ ดังภาพที่ 2.18

ภาพที่ 2.18 การทางานของวัฒนธรรมองค์กรในธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์
ที่มา: Bladen, Kennell, Abson and Wilde, 2012 ประยุกต์จาก Schein, 2010
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จากภาพกล่าวได้ว่าธุรกิจผู้ให้บริการจัดประชุมหรืออีเวนท์ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กร โดยธรรมชาติการทางานของธุรกิจ
หรือสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย จนยากที่จะใช้คาจากัดความของวัฒนธรรม
องค์กรได้ (Parent and MacIntosh, 2013) แต่อย่างไรก็ตามการวางเป้าหมายองค์กรเพื่อเติบโต
บรรลุผลสาเร็จ ย่อมเป็นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ทุกธุรกิจต้องการ สิ่งที่สามารถหล่อหลอมบุคคลใน
องค์กรจึงควรเป็นการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม การให้บริการ การส่งมอบสินค้าและบริการที่ ตรง
ความต้องการและเกิดความพึงพอใจต่อลู กค้าจึง เป็นหัวใจสาคัญ แม้ว่าการจัดงานต่าง ๆจะมีความ
แตกต่างเพียงใด (Van der Wagen and White, 2015) ดังนั้นการอธิบายถึงประเภทของวัฒนธรรม
องค์กรในธุรกิจผู้ให้บริการจัดประชุมหรืออีเวนท์สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของ Cameron and
Attington (1996 อ้ า งใน อั จ ฉรา เมฆสุ ว รรณ (2560) กล่ า วถึ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ร(Corporate
culture) แบ่งประเภทของ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) วัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วม (Clan Culture) หมายถึงวัฒนธรรมที่
เป็นมิตรในการทางาน มีความเห็นพ้องต้องตรงกัน เป็นพวกพ้องเดียวกันรักสามัคคีบุคคลในองค์กร มี
ความจงรักภักดีต่อ องค์กร (Deshpandé and Farley, 2004) ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาบุคคล
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวและความสาเร็จทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กร รวมทั้งสร้างบรรยากาศองค์กรที่
ดูแลใกล้ชิด เสมื อนครอบครัว สไตล์ผู้นาแบบMentor หรือ facilities (Cameron and Freeman,
1991; Deshpandé et al., 1993)
2) วัฒนธรรมแบบการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (Adhocracy Culture) วัฒนธรรม
ที่ไม่หยุดนิ่ง มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง เผชิญกับความท้าทาย มีการปรับตัว สร้างนวัตกรรม
มีความเป็นผู้ประกอบการ ให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม และสไลต์ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มุ่ง เน้นการเติบโตและพัฒนาขององค์กรเพื่อไปสู่ความสาเร็ จ (Cameron and Freeman, 1991;
Deshpandé et al., 1993)
3) วัฒนธรรมเน้นสายการบังคับบัญชา (Hierarchy Culture) วัฒนธรรมที่ให้
ความสาคัญกับความเป็นทางการในการทางาน มีกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติง านชัดเจน เช่น
วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ
4) วัฒนธรรมแบบการตลาด (Market Culture) วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นค่านิยม
การทางานเชิงรุก มีการแข่งขันภายในองค์กรสูง มุ่งผลลัพธ์ความสาเร็จตามเป้าทางการตลาด การ
บริการลูกค้า กลยุทธ์ด้านราคา การแข่งขันทางการตลาด และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้
ก้าวทันตลาดหรือคู่แข่ง ผู้นามีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Cameron and
Freeman, 1991; Deshpandé et al., 1993)
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จากประเภทของวัฒนธรรมองค์กรที่กล่าวข้างต้นทาให้สมาชิกขององค์กรมีแนวโน้ม
ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมการท างานตามลั กษณะของวัฒนธรรมองค์ ก ร (Cameron and Quinn, 2011)
รวมทั้งมีผลต่อพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลากร (Strese,
Meuer, Flatten, and Brettel, 2016)
2.6.3.2 โครงสร้างองค์กรสาหรับองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์
จากการศึกษาแนวคิดและรูปแบบโครงสร้างองค์กรและผนวกกับบริบทขององค์กรที่
ให้บริการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ โดยธรรมชาติการทางานขององค์กธุรกิจ ไมซ์และอีเว้นท์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานหรือสภาพแวดล้อมภายนอกและต้อ งทางานร่วมกับบุคคลจานวนมาก
โครงสร้างองค์กรสาหรับองค์กรธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ จึงให้ความสาคัญกับความยืดหยุ่นในการทางาน
เนื่องจากลักษณะของงานที่มีความแตกต่างและต้องทางานร่วมกับหลายภาคส่วน Hanlon and Jago
(2009) จากการศึกษาที่ผ่านมาอีเว้นท์ใหญ่ระดับโลก (Mega-event) เช่น โอลิมปิก ได้วางผัง องค์กร
ในการท างานตามลั กษณะโครงสร้ า งองค์ กรเฉพาะที่ จั ดตั้ ง ขึ้น ตามสั ญ ญาว่ า จ้ างจั ด งาน เรี ย กว่า
Pulsating Organization หมายถึง เกิดจากความผันผวนไม่แน่นอนของแรงงานในแต่ละช่วงเวลาของ
การทางาน (Naquin and Holton, 2003) ซึ่ง ช่วงระยะเวลาในการทางานไมซ์และอีเว้นท์ ได้แก่
ก่ อ นวั น งาน (Pre-event), ช่ ว งเวลาที่ จั ด งาน (During the event) และหลั ง จบงาน (After the
event) (Hall, 1995; Ancona et al., 1996 and Slack, 1997 อ้ า ง ใ น Baum et al., 2009)
ลักษณะการทางานเป็นทีมหรือ องค์กรที่สามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ตามความเหมาะสม เช่นในการ
จั ด งาน Australoan Open Tennis Championships เป็ น การท างานในลั ก ษณะนี้ (Van der
Wagen and CARLOS, 2005) ในโครงสร้ า งการท างานแบบ Pulsating Organization จึ ง
จาเป็นต้องมีผู้ทางานหลัก (Core team) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสาคัญที่สุดที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานและสามารถดูแลควบคุมการทางานของผู้ปฏิบัติงานในระดับอื่น ๆได้ เช่น ผู้ว่าจ้างชั่วคราว
อาสาสมัคร เป็นต้น (Ferdinand and Kitchin, 2017) การทางานแบบ Pulsating Organization
ผู้นาองค์กรหรือทีมต้องพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์อ ยู่เสมอ ระบบการ
ท างานต้ อ งสนั บ สนุ น การท างานที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง (Hall, 1995; Ancona et al., 1996 and
Slack, 1997 อ้างใน Baum et al., 2009) โครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นเอื้อต่อการสื่อสาร (Hanlon
and Jago, 2000) การประสานงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรบุคคลในการทางานแต่ละ
ช่วงเวลา โดยมีฝ่ายย่อยต่าง ๆที่รับผิดชอบงานเป็นหลักและสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดจานวน
สมาชิกที่ทางานในทีมได้ระหว่างระยะเวลาที่ดาเนินงานตามเงื่อนไขสัญญา การทางานของแต่ละฝ่าย
เป็นส่วนย่อยหนึ่งของภาพรวมใหญ่ของงานซึ่งมีอิสระในการบริหารจัดการงานในส่วนของตนให้เป็นไป
ตามข้ อ ตกลง และท างานประสานร่ว มกัน กับ ฝ่ า ยอื่ น ๆเพื่ อ ประกอบเป็ นภาพรวมใหญ่ ของงาน
นอกจากนี้ รู ป แบบการท างานแบบ Pulsating Organization ยั ง แบ่ ง เป็ น Regular rhythm และ
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Single pulse organizations ซึ่งมีความแตกต่างกันที่ช่วงเวลาความถี่ในการจัดงานหรือความถี่ใน
การจัดงานที่มีลักษณะเดียวกัน เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในการทางานของพนักงาน อย่างไรก็ตาม
แม้การจัดงานจะมีความถี่เพียงใดการให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทางาน
ของพนักงานก็ยังคงมีบทบาทสาคัญ
G Bowdin, Allen, O’Toole, Harris, and McDonnell (2011) กล่าวถึง ลักษณะ
โครงสร้างองค์กรทั่วไปในองค์กรธุรกิจMICE and Events
(1) ลักษณะองค์กรอย่างง่าย (Simple Structure) ไม่มีความซับซ้อนมาก มี
ความยื ด หยุ่ น สู ง แต่ มี ข้ อ จ ากั ด คื อ พนั ก งานอาจไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะในงานเพราะทุ กคน
จาเป็นต้องทางานได้หลากหลาย (Multi-Skills) อีกทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถอาจไม่ได้ทางานที่
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ การตัดสินใจมีความล่าช้าเนื่องจากเป็นการรวมอานาจไว้ที่ผู้บริหารสูง สุ ด
สอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างองค์กรทั่วไปแบบโครงสร้างแนวราบ
(2) ลักษณะองค์กรแบ่งตามหน้าที่งาน (Functional Structure) ซึ่งกาหนด
ตามขอบเขตงานที่จาเป็นของแต่ละองค์กร หรือเรียกว่าเป็นรูปแบบของการจัดการโครงการ (Project
Management) มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการแผนงานจากขอบเขตงาน องค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับรูปแบบการทางานขององค์กรธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ ที่เป็นการทางานประสาน
ร่วมกันกับฝ่ายอื่น ๆเพื่อประกอบเป็นภาพรวมใหญ่ของงาน การแบ่งงานเป็นฝ่ายต่าง ๆทาให้มีความ
รับผิดชอบและทางานอย่างเต็มความสามารถ สาหรับงานอีเว้นท์ที่มีความซับซ้อนขึ้น โครงสร้าง
องค์ ก รก็ จ ะซับ ซ้อ นขึ้ นและยัง ครอบคลุ ม ภาระงานต่ า ง ๆตามการแบ่ ง ฝ่ า ยงาน ข้ อ ดี ข องการจัด
โครงสร้างองค์กรแบบแบ่งตามหน้าที่คือจะทาให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ห รื อ มี
เฉพาะได้อย่างเต็มที่และเรียนรู้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากการทางานจนเชี่ยวชาญมากขึ้น อีกทั้งยังได้มีการ
เรียนรู้ร่วมกับทีม นอกจากนี้การแบ่งฝ่ายรับผิดชอบยังทาให้มีประสิทธิภาพในการทางานอย่างเต็มที่
สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้และลดความซับซ้อนในการทางานเนื่องจากมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบชัดเจน รูปแบบองค์กรลักษณะนี้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่ายตามขนาดของอี
เว้นท์ โดยแต่ละฝ่ายสามารถเพิ่มหรือลดจานวนของพนักงานได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม
ข้ อ เสี ย อาจเกิ ด ปั ญ หาในการสื่ อ สารที่ มี ค วามเข้ า ใจไม่ ต รงกั น ของแต่ ล ะฝ่ า ย (Hill, Stahl, and
Roffman, 2007) จึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี เช่น การหมุนเวียนพนักงานทั่วไป (Multiskills) ไปทางานในฝ่ายที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารแต่ละฝ่าย หรือการจัด
ประชุม ร่วมกันพนักงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเป็นหนึ่ง เดียวกันในการ
ทางานร่วมกัน (Bladen, Kennell, Abson, and Wilde, 2012) ดังภาพที่ 2.19
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ภาพที่ 2.19 ลักษณะองค์กรแบ่งตามหน้าที่งานของบริษัทออแกไนเซอร์
ที่มา: ประยุกต์จาก Bladen et al., 2012
นอกจากนี้การเจาะจงในความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ยังได้มีการใช้เทคนิค Work
Breakdown Structure (WBS) หมายถึง การลาดั บงานย่ อย ๆเป็นเทคนิ คในการสื่อ สารระหว่ า ง
ทีมงาน supplier และ Stakeholder ที่ใช้สาหรับการจัดการในงานไมซ์และอี เว้นท์ โดยการสร้าง
ล าดั บ งานย่ อ ยที่ จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ประเภทของงานซึ่ ง สามารถควบคุ ม ได้ ทั้ ง ระยะเวลาและการใช้
ทรัพยากร (Lester, 2007) จัดทาเอกสารที่เป็นลายลักษณ์ชัดเจนและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องซึ่ง
จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในขอบเขตและหน้าที่ EMBOK ได้กล่าวถึงการจัดลาดับงานย่อย ๆ
ซึ่งมีความสาคัญต่อโครงสร้างการทางานทาให้เข้าใจหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน
(Bladen et al., 2012) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ม ากนั ก
(Ferdinand and Kitchin, 2017)
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ภาพที่ 2.20 Work Breakdown Structure (WBS)
ที่มา: Bladen et al., 2012
(3) Programme –based matrix Structure ลั ก ษณะโครงสร้ า งองค์ ก ร
แบบเมตทริก มีผู้บังคับบัญชา 2 ฝั่ง คือผู้บังคับบัญชาหน้าที่งานทั่วไปและผู้บังคับบัญชางานเฉพาะ
โปรเจค การรับคาสั่งจากสองทางทาให้เกิดปัญหาสับสนในการตัดสินใจของพนักงานและการสื่อสารที่
ไม่ ถู ก ต้ อ ง จึ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนอย่ า งชั ด เจนในบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา อย่ า งไรก็ ตาม
Bladen, Kennell, Abson and Wilde (2012) กล่าวถึงความล่าช้าในการตัดสินใจสาหรับโครงสร้าง
องค์ ก รแบบเมตทริ ก เพราะต้ อ งใช้ เ วลามากกว่ า ในการปรึ ก ษากั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า มพื้ น ที่ ง านที่
รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมีผู้บังคับบัญชามากกว่า 1คน

ภาพที่ 2.21 Matrix Event Organization
ที่มา: ประยุกต์จาก Bladen et al., 2012

158
Project Management เป็นการทางานแบบโครงสร้างคล้ายเมตทริก ซึ่ง มี
การแบ่งช่วงระยะของการดาเนินงานโครงการ แต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน O'toole and Mikolaitis (2002) กล่าวถึงข้อดีของการทางานแบบการจัดการโครงการ ทา
ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้จ ากปัญ หาที่ เกิด ขึ้นจากประสบการณ์ การท างานต่ าง ๆที่ผ่านมา เป็น
รูปแบบของการทางานเป็นทีมที่มีการแบ่งปันข้อมูลความรู้และมีการจัดการข้อมูลความรู้ที่ดี การ
ทางานต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่การทางานร่วมกับ
ฝ่ายอื่น ๆในทีมโครงการแต่ยังเป็นการทางานร่วมกับผู้ให้บริการ (Supplier)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder)
(4) Multi-organizational or network structure สาหรับองค์กรขนาดเล็ก
ซึ่งมีความจาเป็นต้องทางานร่วมกับผู้ให้บริการจากภายนอก (Out Source) อย่างไรก็ตามผู้จัดงาน
(Event Organizer / Management) จะเป็นผู้ประสานงาน ดูแลจัดการเป็นศูนย์กลางหลักในการ
ทางานร่วมกับผู้ให้บริการจากภายนอกอื่น ๆ เช่น สถานที่จัดงาน (Venue) การตลาด (Marketing
Consultant) หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (Security Organization) เป็นต้น
จากการศึกษาโครงสร้างองค์กรทาให้เห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
และการมอบอานาจจากผู้บังคับบัญ ชา โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมการจั ด
ประชุมต้องเอื้อต่อบทบาทของของผู้บัง คับบัญ ชาในการสนับ สนุนการทางานของพนักงานให้ บรรลุ
เป้าหมายเป็นส่วนสาคัญในการยกระดับการทางานของพนักงาน (Bladen et al., 2012) โดยการ
มอบอานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) สร้างความใกล้ชิดในการทางานเพื่อเป็นที่ปรึกษาและ
ขวัญกาลังใจในการทางาน (Van der Wagen and White, 2015) เป็นผู้สอน ผู้ปลูกฝัง ความคิ ด
เป็นโค้ชให้คาแนะนาปรึกษาแก่พนักงาน (Werner and DeSimone, 2009) มีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ และเป็นผู้นาเชิงรุก (Proactive leader) (Pielichaty, Els, Reed, and Mawer, 2016)
ลักษณะเหล่านี้สาหรับการทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างองค์กร
แบบ Project management หรือ Program–based matrix Structure ซึ่งเป็นการทางานแบบทีม
ที่สามารถเปิดโอกาสให้พนักงานหรือสมาชิกในทีมสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ทาให้
เกิดการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทางานต่าง ๆที่ผ่านมาร่วมกัน มีการสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามรูปแบบโครงสร้างเช่นนี้
มีผู้บังคับบัญชามากกว่า 1 คน อาจมีความล่าช้าในการตัดสินใจ การมอบอานาจให้กับสมาชิกในทีม
จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณา
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ ไมซ์และ
อี เ ว้ น ท์ มี ค วามคล้ า ยกั น โดยเป็ น ทั้ ง รู ป แบบของ การแบ่ ง หน้ า ที่ (Function) แบบข้ า มสายงาน
(Metrix)และการจั ด การโครงการ ( Project Management) หรื อ Program –based matrix

159
Structure ควรเป็นการประยุกต์โครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ Bladen, Kennell, Abson and Wilde
(2012) กล่าวถึงรูปแบบการทางานแบบแบ่งหน้าที่และโครงการ (Function and project) จะนาไปสู่
การทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ Kinicki and Williams (2003) ที่กล่าวถึง
รู ป แบบโครงสร้ า งการท างานตามแนวคิ ด สมั ย ใหม่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มและ
เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กรจึงควรมีความยืดหยุ่น มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการทางาน
การประสานงานและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าและพนักงานได้เรียนรู้ร่วมกันทางานร่วมกัน
เป็นทีม เพื่อประสิทธิภาพในการทางาน จึงกล่าวได้ว่า โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับธุรกิจการจัด
ประชุมมีอิทธิพลต่อการทางาน การเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน

สรุป ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
จากการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเรียนรู้ แนวคิดสมรรถนะ ทฤษฎีพฤติกรรม
องค์กรและการเรียนรู้ขององค์กร สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ดังแสดงในตารางที่ 2.21
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การเรียนรูแ้ ละพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้
การพัฒนาสมรรถนะของบุคคล กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบหนึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความสามารถหรือมีสมรรถนะในการทางานสอดคล้องกับตาแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
Thomas N Garavan, McGuire, and O’Donnell (2004) กล่าวถึง เป้าหมายในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรระดับบุคคลว่า เป็นการพัฒนาเน้นที่ตัวมนุษย์หรือตัวบุคคลให้มีแรงจูง ใจใน
การเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัวบุคคลจะมีความรู้ความสามารถใน
การทางาน สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็มีความพึง
พอใจในงานหรืออาชีพที่ทาจึงต้องพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าและมีความสุขในการ
ทางาน เห็นได้ว่าเป้าหมายที่ องค์กรต้องการในการพัฒนาระดับบุคคลคือ ต้องการให้ บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่องาน พึงพอใจ รักในงานที่ทา ส่งผลให้บุคคลต้องการพัฒนาตนเองให้สามารถทางานหรือ
อาชีพที่ทาอยู่ได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้บุคคลนาพาตนเองไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา พร้อมทั้งมี
ขวัญกาลังใจจากความสุขในการทางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลมีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นการพัฒนาจากส่วนย่อยที่เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า
ดังนั้น องค์กรจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จะต้องเกิดความร่วมมือทั้งจากตัว
บุคคลและการสนับสนุนจากองค์กร กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจะสาเร็จไม่ได้หาก
ขาดความร่วมมือจากทุกฝ่าย
สาหรับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกับการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับบุคคล จากการทบทวนงานวิจัยและทฤษฏีต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยหลักที่จะทาให้บุคคลมีสมรรถนะ
ที่พึง ประสงค์ คือ การถ่ายทอดความรู้หรือการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ ดัง ที่กล่าวข้างต้น โดย
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ที่มีผลต่อการมีสมรรถนะของบุคคล ซึ่งเป็นการ
พัฒนาบนพื้นฐานการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม
2.8.1.1 การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้ (Competency-Based
Learning: CBL)
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ(2548) อธิบายถึงการพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้
(CBL) นั้น เริ่มจากการกาหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวัง (Result) พิจารณาว่าผลลัพธ์ที่
คาดหวังนั้นเกิดจากผลที่ได้(Output) ซึ่งมาจากพฤติกรรมของบุคคล(Behaviors) ซึ่งเป็นพื้นฐานมา
จากสมรรถนะ (Competencies) ของบุคคล ดังแสดงในภาพที่ 2.22
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ภาพที่ 2.22 การออกแบบและปรับใช้ Competency-Based Learning (CBL)
ที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548
นอกจากการพั ฒ นาสมรรถนะบนพื้ น ฐานการเรี ย นรู้ (Competency-Based
Learning: CBL) แล้วนั้น ในบางกรณียังต้องนาการอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะ(Competency-Based
Training: CBT) มาควบคู่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณสมบัติหรือทักษะ ความรู้ของบุคคลที่จาเป็นเฉพาะ
หน้าที่ เช่น ทักษะจาเป็นที่ยังบกพร่อง การบูรณาการทั้ง การพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานการเรียนรู้
(CBL) และการอบรมบนพื้นฐานสมรรถนะ (CBT) สามารถนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องบน
พื้นฐานของสมรรถนะตาแหน่งงานและการเรียนรู้ (Competency-Based Performance) ซึ่ง เป็น
เป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง 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 โดยอธิบายถึง รูปแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานของ 70:20:10 Learning
Model ซึ่งให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาผ่านประสบการณ์ 70% การเรียนรู้และพัฒ นา
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งภายนอกและภายในองค์กร 20% และการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมการ
ฝึกอบรม 10% เน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์ จ าก
สถานที่ทางานจริง โดยใช้ช่องการทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งผลที่ ได้จากการเรียนรู้ คือผลการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ พ นั ก งานท าได้ จ ริ ง (Performance Centric Role) (อาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพั น ธุ์ , 2559)
แนวคิ ด การพั ฒ นาสมรรถนะบนพื้ นฐานการเรี ยนรู้ ยัง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การอธิ บ ายของ
Nordhaug (1993) กล่าวถึงขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะจาเป็นต้องประกอบ
ไปด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทางการ (Formal Learning) กับการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Informal
Learning) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Wick, Pollock, and McK (2006) อธิบายถึงแนวคิด

164
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Result) ที่องค์กรคาดหวัง
นอกจากการกาหนดเป้าหมายขององค์กรแล้วนั้น ผู้บริหารและฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้ องให้
ความสาคัญกับการออกแบบการเรี ยนรู้ผ่านประสบการณ์ (Design the Complete Experience) ที่
เป็นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง ผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Drive
Learning Transfer) ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทางาน
การพั ฒ นาสมรรถนะบนพื้ น ฐานการเรี ย นรู้ (Competency Based Learning )
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นทั้ ง ในมิ ติ ข องการอบรม (Training) และการพั ฒ นา
(Development) โดยนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (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 การฝึกอบรมทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ในส่วนการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ(Informal Learning) 20% ซึ่งเป็นการเรียนรู้และ
พั ฒ นาผ่ า นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น ผู้ อื่ น ถู ก จั ด ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Collaborative Learning) และ การเรี ย นรู้ ท างสั ง คม (Social Learning) และ 70% เป็ น การ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติงานจริง ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
(Experiential Learning) และการเรียนรู้จากการทางาน (Workplace Learning) ดังภาพที่ 2.23

ภาพที่ 2.23 แนวคิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Multi –Layer Learning Model)
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2559
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จากภาพที่ 2.23 การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบนพื้ นฐานการเรี ยนรู้ (Competency
Based Learning ) 70:20:10 ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย (Multi –Layer
Learning Model ) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดังนี้
1) การเรี ย นรู้ แ บบผู้ ใ หญ่ (Adult Learning) การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น การชี้นา
สาหรับผู้ที่มีวุฒิภาวะการรับรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้เหตุผลชี้ให้เห็นและเข้ าใจถึง
ความสาคัญและประโยชน์ของสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เน้นการร่วมแชร์ประสบการณ์ ที่สาคัญบทบาทของ
ผู้สอนต้องเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
เรียนรู้ต่าง ๆ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551)
2) การเรียนรู้แบบเป็นทางการ (Formal Learning) การเรียนรู้อย่างมีแบบ
แผน เหมาะสาหรับกลุ่มผู้เรียนจานวนมาก มีการกาหนดระยะเวลา กิจกรรมเนื้ อหาการเรียนชัดเจน
ตามหลักสูตรหรือมาตรฐาน มีคู่มือการเรียนรู้ ได้แก่หลักสูตรการอบรบ การเรียนรู้ในชั้นเรียน
3) การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Informal Learning) รูปแบบการเรียนรู้
ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้โดยดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา เช่น การค้นพบ การ
สนับสนุนผลงาน การส่งเสริมให้ความร่วมมือ การช่วยหรือให้บริการตนเอง และการเรียนรู้แบบ
ทันเวลา ไม่มีการบีบบังคับผู้เรียนสามารถเลือกในสิ่งที่ตนต้องการเรียนรู้
4) การเรียนรู้แบบผสม (Blended Learning) การเรียนรู้ที่ผสมรู ป แบบ
ระหว่างการเรียนรู้แบบมีปฏิสัม พันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (Face-to-Face Learning) และ การ
เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีหรืออนไลน์ (Online Learning) Radames Bernath (2012) การเรียนแบบ
ผสมผสาน หมายถึ ง โปรแกรมทางการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารผสมผสานระหว่ า งการเรี ย นรู้ จ ากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning กับการสอนในชั้นเรียน สาหรับการเรียนรู้แบบผสมในองค์กรนั้นมัก
กล่าวถึงการอบรมในหลักสูตรกับการเรียนรู้นอกเหนือการอบรมหรือเรียกว่าการเรียนรู้เสมือนห้อ ง
อบรมจริง เช่น E-learning (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2559)
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) รูปแบบการเรียนรู้
ที่อาศัยกระบวนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการพูดคุย
ให้กาลังใจให้คาปรึกษา เนื้อหาโครงสร้างการเรียนสามารถปรั บและยืดหยุ่นได้ โดยเน้นการเรียนรู้
ร่วมกันแบบที ม (Sangahl, 2009) ซึ่ง ผู้สอนจะเป็นผู้ เอื้ ออ านวยและชี้แนะให้ ผู้เรียนได้มองเห็ น
ทางออกของปัญหานั้น ๆการเรียนรู้แบบความร่วมมือยังมีส่วนในการกระตุ้นการใช้ความคิดวิเคราะห์
(Daniels and Walker, 2001)
6) การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการ
สังเกตการณ์กระทาของผู้อื่น และนาพฤติกรรมหรือวิธีการมาปรับใช้กับผู้เรียนเอง ในการเรียนรู้ทาง
สังคมจึงต้องประกอบด้วย (1) ผู้เรียนที่มีความพร้อมและสนใจ (2) บรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
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เกิดการเรียนรู้ และผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และ (3) ผลการจากกระทาผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมต่อไป
หากผลการกระทาเป็นบวก และจะหยุดหรือละเว้นหากเป็นในเชิงลบ
7) การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ (Experiential Learning) รู ป แบบการ
เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก จาการได้ทดลองด้วยตนเอง และการปรับใช้ในชีวิตจริง
8) การเรียนรู้จากการทางาน (Workplace Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่
เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการทางานบนพื้นฐานของคุณลักษณะ (Competency) เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถทางานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สาคัญที่สุด โดยผู้วิจัยศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นของการเรียนรู้จาการทางาน ดังนี้
การเรียนรู้จากการท างาน (Workplace Learning) มีหลายการศึก ษาให้
ความหมาย
Billett (1993a) มองว่าเป็นการได้มาซึ่ง ความรู้แ ละทักษะและถือว่ า เป็ น
หน้าที่การมีส่วนร่วมในงานที่แท้จริงด้วยการสนับสนุนและคาแนะนาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
ผู้อื่นที่มีทักษะมากกว่า Billett ระบุการเรียนรู้สามรูปแบบ ได้แก่ ความรู้เกี่ย วกับขั้นตอน, ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ และการจัดการคุณค่าและทัศนคติ
Mansfield (1991) อ้างใน Smith (2003) ได้พัฒนารูปแบบความสามารถ
ของงานระบุทักษะที่เกี่ยวข้องในสี่ด้านของความสามารถ ได้แก่ งานหรือทักษะทางเทคนิค, ทักษะการ
จัดการงาน (การวางแผนการตัดสินใจการจัดลาดับความสาคัญ), ทักษะการจัดการฉุกเฉิน (การจัดการ
เหตุการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่ค าดคิด เกินขอบเขตของคาแนะนาประจา) และ ทักษะบทบาทและ
สิ่ง แวดล้อม (ความเข้าใจการท างานและการใช้ง านทางกายภาพองค์ก รและสภาพแวดล้อ มทาง
วัฒนธรรม)
Levy (1987) เอารู ป แบบการเรี ย นการสอนของการเรี ย นรู้ จ ากสถานที่
ทางานโดยมุ่งเน้นที่โครงสร้างและกระบวนการเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงานกับบทบาทการ
ทางาน ได้แก่ การจัดโครงสร้างการเรียนรู้ในที่ทางาน, การฝึกอบรมในที่ทางานหรือโอกาสการเรียนรู้
ที่เหมาะสม และระบุและให้โอกาสการเรียนรู้นอกสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
Cunningham (1998) การเรียนรู้จากการทางานเป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้าง
ให้ความสาคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสังคม เช่น การช่วยเหลือให้คาปรึกษา
กล่าวได้ว่า การเรียนรู้จากการทางานจึงเป็นการสร้างรูปแบบความคิด ที่มี
ต่องาน เพื่อรู้ เข้าใจ คิดต่อยอด ประยุกต์ใช้ได้ รู้วิธีการ รู้วัตถุประสงค์ และตัดสินใจได้ (Gott, 1989)
สอดคล้องกับแนวคิดระดั บ ความรู้ ของ Bloom et al. (1956) จาเป็นต้องอาศัยรูปแบบของการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น Instrumental การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภาพ การเรียนรู้แบบโต้ตอบ Dialog มุ่งเน้นที่องค์กรของแต่ละบุคคลและ
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สถานที่ในองค์ก ร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สะท้อ นความเข้าใจของผู้เรียน (Self-reflective
learning) ในการทางานและกระตุ้นคาถามเกี่ยวกับ ตัวตนและความต้องการในการเปลี่ยนแปลง
ตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการมองตนเองและความสัมพันธ์ของพวกเขา (Mezirow,
1991)
การเรียนรู้จากการทางานได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย Hart (2018) อธิบาย
ถึงการพัฒนาของการเรียนรู้ในสถานที่ทางานจากการอบรมในห้องเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยตนเองของบุคคล ดังนี้
การเรียนหรืออบรมในเรียน (Classroom Training) วิธีการดั้ง เดิมในการ
เรียนรู้จากสถานที่ทางานคือการพาผู้คนออกจากงานประจาวันและฝึกฝนพวกเขาในห้องเรีย นแยก
ต่างหากเช่นเดียวกับที่โรงเรียน ในความเป็นจริงนี่คือรูปแบบของการฝึกอบรมที่มักจะจัดขึ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานสาหรับการฝึกอบรมประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด ข้อดีอย่างหนึ่งของการฝึกอบรมในชั้นเรียนที่
แตกต่างคือประสบการณ์ทางสังคมที่ผู้เข้า ร่วมสามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและต่อหน้ า ผู้
ฝึกสอนหรือผู้สอน อย่างไรก็ตามมีข้อเสียหลายประการในการฝึกอบรมประเภทนี้ ซึ่งรวมถึงความจริง
ที่ว่าทุกคนจะต้องอยู่ในห้องเรียนในเวลาเดียวกันและต้องดาเนินการในจังหวะเดียวกัน สาหรับบางคน
การฝึกอบรมประเภทนี้ที่บ่อยเกินไปมักจะถือว่าเป็น "วันหยุด" จากงานประจาวัน การทางานและการ
เรียนรู้ในหลาย ๆ กรณีถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างแยกจากกัน แม้ว่าการฝึกอบรมในชั้นเรี ยนจะ
ยังคงดาเนินต่อไปในหลายองค์กร ในขณะเดียวกันหลายนองค์กรก็ย้ายเข้าสู่ขั้นต่อไปของการเรียนรู้ใน
สถานที่ ท างานซึ่ ง การฝึ ก อบรมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น ที่ รู้ จั ก หรื อ การเรี ย นรู้ ผ่ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี
กระบวนการนี้โดยอัตโนมัติ การเรียนรู้จากการทางานในที่สุดจะนาไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาด้วย
ตนเองของบุคคล
การอบรมแบบ E-Learning แบบเดิมที่มีเพียงเนื้อหาสาระ สาหรับพนักงาน
มักมีแนวโน้มทาให้ผู้ เรียนเบื่อหน่ าย จากการนั่ง เรียนผ่ านหน้าจอและระบบออนไลน์ซึ่ง ขาดการ
กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การเรียนรู้แบบE-learningจึงต้องปรับรูปแบบให้
น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย โดยผสมผสานการเรียนรู้แบบในห้องเรียนที่ ได้พบเจอมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน (Face-to-Face) และการเรียนแบบออนไลน์ เรียกว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน
(Blended Learning)
การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) ด้วยการเพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดีย
เราเห็นว่าเว็บมีวิวัฒนาการในโซเชียลเว็บ (ก่อนหน้านี้ เรียกว่าเว็บ 2.0) และการเกิดขึ้นของค าเช่น
ธุรกิจเพื่อสังคม และการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) ในกรณีของการเรียนรู้ทางสังคม สาหรับ
หลาย ๆ คนนี่หมายถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการฝึกอบรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการให้ผู้คนมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในหลักสูตรออนไลน์ อย่างไรก็ตามในหลายองค์กรตระหนักดีว่าการเรียนรู้ทาง
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สังคมจริงในที่ทางานเกิดขึ้นเมื่อพนักงานแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ง ของงานประจาวันของพวกเขา และนี่เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในการทาความเข้าใจการเรียนรู้ใน
สถานที่ทางานซึ่งนาเราไปสู่การเรียนรู้ในสถานที่ทางาน
การเรียนรู้ในสถานที่ทางาน (Workplace Learning) มีความความแตกต่าง
กับ 4 รูปแบบข้างต้น ในขั้นนี้ใช้ เครื่องมือชุดใหม่ในการออกแบบจัดส่งและจัดการการฝึกอบรม แต่
เป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับวิธี บุคคลเรียนรู้ที่ทางานและบทบาทใหม่ ของการเรียนรู้และพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของผู้เรียนและ
โลกที่เปลี่ยนไปของการทางาน นอกจากนี้ Hart (2018) ยังกล่าวถึงการเรียนรู้จากการทางานแบบเดิม
(Traditional Workplace Learning) ซึ่งเป็นการดาเนินงานโดยองค์กรที่มาบทบาทในการเรียนรู้และ
พัฒนา ให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะ การแก้ไขปัญหา มุ่งพัฒนางานในปัจจุบันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในองค์กร เพิ่มเติมจากนี้ การเรียนรู้จากการทางานควรอัพเดทและให้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรม มีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ที่
เป็นประโยชน์ในการทางานและมีความสุขในการเรียนรู้ และการทางาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการ
ท างานที่ ไ ด้ รั บ การต่ อ ยอดไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ แ บบมื อ อาชี พ คื อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว บุ ค คลเอง (SelfDirected) อย่างต่อเนื่อง
ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า การเรี ย นรู้ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการ (Workplace Learning) ให้
ความสาคัญกับการเรียนรู้จากสภาพแวดล้ อมการทางาน เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม บทบาทขององค์กรยังสามารถเป็นผู้ให้การสนับสนุนและเอื้ออานวยให้การเรียนรู้เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ควรปรับใช้ตามรูปแบบขององค์กรและผู้เรียน การเรียนรู้ควรให้ความสาคัญที่สุด
สาหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมการทางาน ทั้งนี้การอบรมหรือการเรียนรู้แบบ
เป็นทางการยังสามารถมีบ ทบาทในการพัฒนาสมรรถนะแต่ เป็น สัด ส่วนที่น้อ ยลง การศึ กษาของ
Center of Workplace Learning โดย Hart (2018) พบว่า บทบาทงานที่ทาประจาวันทาให้เกิดการ
เรี ย นรู้ สู ง สุ ด และการเรี ย นรู้ จ ากชั้ น เรี ย นช่ ว ยเกิ ด การเรี ย นรู้ ต่ าที่ สุ ด ได้ เ พี ย งข้ อ มู ล และความรู้
สอดคล้องกับหลายการศึกษาซึ่งเสนอสัดส่วนของการเรียนรู้ 70:20:10 ประกอบด้วย การเรียนรู้โดย
ประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านบุคคล และการเรียนจากการอบรม ตามภาพที่ 2.13 ข้างต้น ดังนี้
1) การเรียนรู้โดยประสบการณ์ (Learn by Experience) 70% ของการ
เรียนรู้เป็นรูปแบบที่เน้นการทางานจริง ซึ่ง จะส่ง ผลต่อผลสาเร็จของงานที่จะเกิดขึ้นจริง และการ
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่
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(1) การติ ด ตามสั ง เกตแม่ แ บบ (Job Shadowing/ Observation/
Role Model) การติดตามบุคคลที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นต้นแบบเพื่อสังเกตพฤติกรรมการทางาน
เช่น การติดตามสังเกตหัวหน้างาน การทางานกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายใน
(2) คู่ มื อ แนวทางการท างาน (Job Manuals) การเรี ย นรู้ จ าก
การศึกษาคู่มือในการทางานเพื่อเข้าใจกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(3) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้ง ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร (Knowledge Sharing) การรวมกลุ่มของบุคลากรภายในองค์กร หรือ การรวมกลุ่ม
ของพั น ธมิ ต รภายนอกองค์ ก ร เช่ น บริ ษั ท คู่ ค้ า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์การทางาน นอกจากนี้การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กรยังรวมถึงการค้นหาปัญหาและวิธีการแก้ไขในการ
ทางาน
(4) การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบการท างานของตนเอง (SelfReflection Note) เป็นวิธีการสารวจความบกพร่องและการพั ฒนาของตนเองในการทางาน ทั้งใน
ด้านของทัศนคติ พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน
(5) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การหมุนเวียนบทบาทการ
ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้กระบวนการทางานและเป็นการเรียนรู้เพื่อค้นหาความสามารถ ความถนัดของ
ความชอบของบุคลากร อีกทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
(6) การมอบหมายงานที่ ท้ า ทาย (Stretch Assignment) เช่ น การ
รับผิดชอบโครงการพิเศษ การรับผิดชอบงานข้ามสายงาน การนพเสนอหรือการติดต่องานกับผู้อาวุโส
หรือบุคคลสาคัญซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ เช่น ความ
เป็นผู้นา ความกล้าตัดสินใจ
(7) การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Community Activities) เพื่อการสร้าง
ปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยการให้สมาชิกร่วมกันผิดชอบในกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
เป็นได้ทั้งกิจจกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงหรือโดยอ้อม
(8) การดูง านนอกสถานที่ (Site Visits) เช่น ดูง านในองค์กรที่ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติและนามาประยุกต์กับการปฏิบัติงาน
(9) การเยี่ยมเยือนลูกค้า (Customer Visits) เพื่อเรียนรู้พฤติกรรม
ของลูกค้า สารวจความต้องการความคาดหวัง หรือปัญ หาของลูกค้ าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กระบวนการทางานหรือการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้ งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร
และลูกค้า
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(10) การประยุกต์จากแนวทางปฏิ บั ติที่ ดี (Apply Best Practices)
เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีนามาประยุกต์กับการปฏิบัติงาน
(11) การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง (On the job Learning) การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงระหว่างการทางาน
2) การเรียนรู้ผ่านบุคคลอื่น (Learn by Others) 20% ของการเรียนรู้
เน้นไปที่รูปแบบของการใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน ได้แก่
(1) การสอนแนะ(Coaching)ภายในองค์กร เพื่อจุดประกายให้เกิด
การเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีหรือมีแรงขับเคลื่อนในการทางาน โดยผู้สอนเป็นได้ทั้งผู้บังคับบัญชา หัวหน้า
หรือเพื่อร่วมงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการสอนแนะได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายของการเรียนรู้
(2) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การพูดให้คาปรึกษาคุยระหว่างพี่
เลี่ยงและบุคคลที่พี่เลี้ยงต้องดูแลโดยเน้นเรื่องของจิตใจ อารมณ์ และการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน
(3) การขอค าแนะน า (Seeking Advice) และการให้ ค าปรึ ก ษา
(Counseling) โดยการขอคาแนะนาผู้รู้เช่น หัวหน้างาน เพื่ อนร่วมงาน ที่ปรึกษาองค์กร ซึ่งสามารถ
ขอคาแนะนาหรือให้คาปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บการทางาน ปัญหาที่เกิดจากการทางานและ
เรื่องที่ผู้ขอคาแนะนายังไม่มีความรู้หรือประสบการณ์
(4) การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แบบไม่ เ ป็ น ทางการและการสรุ ป งาน
(Informal Feedback and Work Debrief) โดยการให้ข้อมูลจากการทางานหรือผลการทางานใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่นภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบข้อดี ข้อบกพร่องหรือพัฒนาการ
ของตนเองเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
(5) การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360องศา (360 Degree Feedback)
การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและผลการปฏิ บั ติ ง านจากบุ ค คลรอบด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ลูกค้า ตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา เป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้จุดดี
จุดด้อยของตนเองและนาไปใช้พัฒนาพฤติกรรมและการทางาน
(6) การเข้าร่วมทดสอบและผลจากการประเมิน (Learning and
Development Assessment) การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทดสอบ เช่ น การทดสอบระดั บ ความรู้ การ
ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางานซึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมกับศูนย์ทดสอบภายนอกองค์กรหรือ
การทดสอบภายในองค์กร ผลจากการทดสอบสามารถเป็นเครื่องชี้วัดถึงขีดความสามารถของบุคคล
นอกจากนี้การประเมินผลจากพฤติกรรมการทางานภายในองค์กรยังสามารถเป็นข้อมูลในการนาไปใช้
เพื่อพัฒนาตนเอง
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(7) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม (Learning through
Team/Network) คือการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายสมาชิกภายในองค์กรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดใน
สิ่งที่สนใจร่วมกัน โดยสามารถซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในองค์กรและการทางาน
(8) การเข้าร่วมการเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอก (External
Network) การเข้าร่วมกับกลุ่มเครือข่ายภายนอกองค์กร เช่น สมาคมที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานขององค์กร
3) การเรี ย นรู้ โ ดยการฝึ ก อบรม 10% ของการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบน
พื้นฐานการเรียนรู้ ได้แก่
(1) การฝึ ก อบรมการเข้ า ร่ ว มสั ม มนา และอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ภายในองค์กร (In-House Training) หมายถึงหลักสูตรการฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่องค์กรจัดขึ้นให้กับบุคลากรในองค์กร
(2) การฝึ ก อบรมการเข้ า ร่ ว มสั ม มนา และอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ภายนอกองค์ ก ร (Public Training) หมายถึ ง การส่ ง บุ ค ลากรในองค์ ก รเข้ า รับ การอบรมร่ วมกับ
สถาบันภายนอกองค์กร
(3) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์และสื่อออนไลน์
(4) ก าร เข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต ร ที่ ไ ด้ รั บ ประก าศนี ย บั ต ร รั บ รอง
(Certification Program) การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว 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
สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดหรือเพิ่มเติมเป็นความรู้สามารถนามาใช้
กับการทางานได้
(6) การอ่านหนังสือ คู่มือค้นคว้าหาความรู้ (Reading) เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในด้านต่าง ๆและความรู้ที่สามารถนามาใช้กับการทางานได้
จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบนพื้นฐานการเรียนรู้( Competency
Based Learning) เพื่อให้ผลการเรียนรู้และการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายคุณลักษณะที่องค์กร
คาดหวังและบรรลุเป้าหมายองค์กร รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบนพื้นฐานการเรียนรู้จาเป็นต้องมี
ความสอดคล้องกับบริบทของสภาพแวดล้อมขององค์กรที่แปรเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมขององค์กร
ดัง นั้นจึงต้องศึกษาถึงสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการพัฒนาคุณ ลักษณะบน
พื้นฐานการเรียนรู้
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2.8.1.2 การเรียนรู้ในบริบทการทางานของอุตสาหกรรมการจัดประชุม
การเรียนรู้ที่สาคัญของการทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม คือการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การทางาน เรียนรู้ระหว่างการทางาน ทั้งการเรียนรู้แบบบุคคลคนเดียวและการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม บริบทการทางานของอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์มีการพบเจอกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์อยู่เสมอ ความแตกต่างของการจัดงานต่าง ๆล้วนเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่ง
เป็นโอกาสที่จะทาให้พนักงานในองค์กรหรือสมาชิกทีมได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหา และอาจเป็นโอกาสในการค้ นพบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สอดคล้ องกับแนวคิดการเรียนรู้
ของ Bladen et al. (2012) ได้เสนอแนวทางการเรียนรู้ของทีมที่สอดคล้องกับการทางานโดยกล่าวถึง
แนวคิดการเรียนรู้ของ Kolb’s learning cycle (1984) เป็นแนวคิดการเรียนรู้ของทีมที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการและอีเว้นท์ โดย
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือปัญหาเพื่อการเพื่อแก้ไข และป้องกันการเกิดปัญหา ดังนี้

ภาพที่ 2.24 แนวคิดการเรียนรู้ของ Kolb
ที่มา: Kolb, 1984 อ้างใน Bladen et al., 2012
1) การรับรู้ประสบการณ์ (Concrete Experience) จากการทางานที่ได้พบ
เจอมา ทั้งปัญหา การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน ล้วนเป็น
สิ่งที่บุคคลและทีมควรมีการถ่ายทอดร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
2) การสั ง เกตอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ใคร่ ค รวญพิ จ ารณา ( Observation and
Reflective) ในปัญหาและประสบการณ์ใหม่ต่าง ๆ ร่วมกันคิดแล้วหาวิธีการ
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3) การรวบรวมเป็ น หลั ก การ คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละวางแผน
(Abstract Concept) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้อย่างเหมาะสม
4) การนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Active Experimentation) ทดลองใช้
วิธีการที่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่
แนวคิดการเรียนรู้ของKolb สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบทีมเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งมี
ความส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งมาก เพราะจะท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาต่ อ ๆไป ดั ง นั้ น
ความสามารถขององค์กรจะแตกต่างจากคู่แข่ง ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และพัฒนาอย่า งต่อเนื่องของทีม
และการกระตุ้ น สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานในที ม หรือ องค์ กรเรีย นรู้ แ ละพั ฒนาอย่ า งสม่ าเสมอ (GAJ
Bowdin, Getz, and Wunsch, 2010)
2.8.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะบนพืน้ ฐานการเรียนรู้
Paloniemi (2006) "Experience, competence and workplace learning",
Journal of Workplace Learning ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในบริบทของการทางาน เก็บ
ข้อมูลจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง พบว่า ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีบทบาทมีส่วน
ร่วมในการทางานในทีมและองค์กร เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้พนักงานมีสมรรถนะ จึงควรส่งเสริมการ
เรียนรู้บนพื้นฐานสมรรถนะ work-based learning ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นแหล่ง ของ
สมรรถนะที่ดี (Tikkanen and Kujala, 2000) ที่ควรพิจารณาในการคัดเลือก และส่งเสริมพัฒนา
Billett (2001) Learning through work : workplace affordances and
individual engagement ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสร้ า งโอกาสในการเรี ย นรู้ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กเข้ า ร่วม
กิจกรรมภายในองค์กรของบุคคล การเรียนรู้จากการทางานการเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งจะหล่อหลอมให้
เกิดการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกายภาพและสังคมแวดล้อม ปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิด
การเรียนรู้จากการทางานได้แก่ เป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรที่ทาให้พนักงานคุ้นชินต่อการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การตั้งเป้าหมายการมุ่งไปสู่เป้าหมาย และงานที่
เอื้อต้องการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อ การรับรู้ของพนักงานสภาพแวดล้อมจะกระตุ้นในพนักงานรู้สึ กต้อง
พัฒนาตนเองจึงต้องให้ความสาคัญในประเด็นของความสัมพันธ์ภายในองค์กรและโอกาสการเข้าร่วม
กิจกรรม จากการศึกษาพบว่า องค์กรควรเตรียมความพร้อมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ บรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุก ๆมิติ ได้แก่ 1) การพัฒนาที่เหมาะสมและการดาเนินงานในสถานที่ทางานเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ (2) การออกแบบการเรียนรู้ในที่ทางานโดยคานึงถึงเพื่อความต้องการขององค์กร ตลอด
ถึงความพร้อมของทั้งผู้เรียนและผู้สอนหรือผู้ชี้แนะ (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่ายผู้ที่กาลัง
เรียนรู้และนาทางการเรียนรู้ และ (4) การเลือกและการเตรียมการที่เหมาะสมคู่มือการเรียนรู้
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การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความสาเร็จ ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ
ขององค์กรให้เป็นระบบ สามารถที่เข้าถึงได้ง่าย มีกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จน
สามารถสรุปสาระความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
2.8.2.1 ประเภทของความรู้
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ (2558) กล่าวถึงการศึกษาของ Collins (2010); PascualLeone, Grafman, and Hallett (1994) และ Masters (1992) ได้แบ่งประเภทของความรู้เป็น 2
ประเภท ดังนี้
1) ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่สั่งสมจาก
ประสบการณ์ ซึ่งยากต่อการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม เช่น ความเชี่ยวชาญ ภูมิปัญญา
กระบวนการ
2) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่เป็นเหตุผล เป็นลาย
ลักษณ์อักษร สามารถบรรยายถ่ายทอดได้ชัดเจน เช่น ทฤษฏี คู่มือ ฐานข้อมูล
2.8.2.2 แนวคิดการจัดการความรู้
ประพนธ์ ผาสุขยืด (2550) อธิบายแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักการ “โมเดล
ปลาทู” ดังนี้

ภาพที่ 2.25 โมเดลปลาทู
ที่มา: ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2550
1) ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) คือ วิสัยทัศน์ของการจัดการ
ความรู้ เป็นการกาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัด
ประชุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นมืออาชีพ ตามกรอบสมรรถนะที่องค์กร
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และอุตสาหกรรมการจัดประชุมต้องการ คือ สามารถนาข้อมูล ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการทางานได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่องาน
2) ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาหรับการจัดการความรู้ โดยมุ่งหวังจัดการให้เกิดเหตุปัจจัย และสิ่งแวดล้อมที่จะ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและพร้อมที่จะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน
3) ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) คือ ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอยู่
ในคลังความรู้ โดยความรู้ที่ ถูก จั ดเก็บ ต้ องเป็น ความรู้ที่ จ าเป็น มีความสาคัญ และสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายในการจัดการ ด้วยการวางระบบในการจัดเก็บ มีการจัดหมวดหมู่ รวมถึงมีระบบที่ทาให้ผู้ใช้
สามารถสืบค้น และค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ความรู้ที่ จัดเก็บไว้ไ ด้สะดวก
เอื้ออานวยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ง่ายขึ้น รวมถึงต้องมีการตรวจสอบ ปรับปรุงให้ความรู้ที่ถูก
จัดเก็บในคลังความรู้มีความถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกันนี้ควรมีการระบุถึงแหล่งข้อมูล ซึ่งได้แก่
ผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลสาหรับการติดต่อ เป็ นต้น ส่วนหางปลาจึง เปรียบได้กับเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการความรู้สอดคล้องกับ
2.8.2.3 กระบวนการจั ด การความรู้ Nonaka and Takeuchi (1995) อธิ บ ายถึ ง
กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักการของ ประกอบด้วย
1) Socialization (S) การแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit
Knowledge ของผู้ที่สื่อสารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เช่น หัวหน้างานสอน
งานให้ลูกน้อง
2) Externalization (E) การแปลง Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit
Knowledge เช่น ลูกน้องเมื่อเรียนรู้วิธีทางานจากหัวหน้าแล้ว จดบันทึกความรู้หรือเขียนเป็นรายงาน
ความรู้ คนอื่น ๆ ก็สามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ต่อไป
3) Combination (C) ก า ร ส ร้ า ง Explicit Knowledge จ า ก Explicit
Knowledge ด้วยการรวบรวมความรู้ประเภท Explicit Knowledge จากแหล่งต่าง ๆ มาสร้างเป็น
Explicit Knowledge ใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการทางาน เช่น หัวหน้างานทาการรวบรวมความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งนอกและในองค์กร รวมทั้งความรู้ที่มีอยู่เดิมมาสรุปเป็นความรู้ใหม่และเผยแพร่ หรือ
ทาการเรียบเรียงความรู้จากภาษา ต่างประเทศ
4) Internalization (I) ก า ร แ ป ล ง Explicit Knowledge ม า เ ป็ น Tacit
Knowledge โดยการนาความรู้เ ชิง ทฤษฎีไ ปสู่ การปฏิบั ติง าน ทาให้เกิด ความรู้ เ พิ่ม เช่น หัวหน้ า
งานค้นคว้าศึกษาวิธีทางานจากเอกสารต่าง ๆ นามาปรับใช้กับงานของตนเองจนเกิดทักษะและความ
ชานาญในเรื่องนั้น เกิดเป็น Tacit Knowledge ของตน ซึ่งสามารถจะบันทึกออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Externalization) หรือแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ (Socialization) ต่อไป
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เมื่ อ ด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นและสร้ า งความรู้ 2 ประเภทนี้ ไ ปจนครบรอบ
Socialization – Externalization – Combination – Internalization ความรู้ จ ะสู ง ขึ้ น อี ก ระดั บ
หนึ่ง สี่กระบวนการนี้สามารถเกิด ต่อไปได้เรื่ อย ๆ ทาให้ความรู้ในองค์กรสูง ขึ้น อย่างไม่ สิ้น สุด มี
ลักษณะเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI model จากกระบวนการดังกล่าวนาไปสู่
เครื่องมือหรือวิธีการในการสร้าง จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดังภาพที่ 2.26

ภาพที่ 2.26 Knowledge Spiral Model
ที่มา: Nonaka and Takeuchi, 1995
การจัดความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะต้องจัดรูปแบบการผสมผสาน การรวบรวม
ความรู้ การจัดระบบข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนความรู้การถ่ายโอนความรู้ และการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเป็น กระบวนการการจัดการความรู้ขององค์กร เป็นกระบวนการที่ส่ง เสริมให้ บุคลากรใน
องค์กรเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (M. J. Marquardt, 2011) ซึ่งประกอบไปด้วย
1) การแสวงหาความรู้ (Acquisition) การแสวงหาความรู้จากแหล่งภายใน
องค์กร เช่น ข้อมูลสินค้าและบริการขององค์กร ข้อมูลจากการทางาน เช่น ข้อมูลลูกค้า โครงการของ
ลูกค้าประเภทต่าง ๆ ข้อมูลซัพพลายเออร์ประเภทต่าง ๆ และข้อมูลหน่วยงานผู้สนับสนุน เป็นต้น
ข้อมูลความรู้จากการอบรมภายในองค์กร จากการถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร การแบ่งปัน
ความรู้ในทีม เป็นต้น และการแสวงหาความรู้จากแหล่งภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและสมาคม
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2) การสร้างความรู้ (Creation) การสร้างความรู้ใหม่จากการทดลอง ศึกษา
ค้นว้า หรือการค้นพบวิธีการทางานใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากใน
องค์กร ทั้งนี้การสร้างความรู้อาจมาจากประสบการณ์ที่พบเจอจากการทางาน กิจกรรมที่สร้างความรู้
เช่น การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ทาให้เกิดการนาความรู้มาใช้และใช้ ทักษะการตั้งคาถามในสิ่งที่ยังไม่รู้ จะ
นามาซึ่งความรู้หรือแนวทางใหม่ (Action Learning) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ( Systematic
Problem Solving) เป็นการเรียนรู้จากปัญ หา โดยการวิเคราะห์กระบวนการ ใช้หลักความรู้ ที่มี ใน
วางแผนแก้ ไ ขปั ญหา การทดลอง (Experimentation) และการเรี ย นรู้จ ากประสบการณ์ ใ นอดีต
(Learning from Past Experience) เรียนรู้จากปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3) การจัดเก็บความรู้ (Storage) โดยการแยกแยะข้อมูลความรู้อย่า งเป็ น
ระบบ จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารออนไลน์ (Online) หรือออฟไลน์ (Offline) ที่เข้าถึงได้สะดวก
และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ในการทางานหรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ข้อมูลรายงานความสาเร็จของ
การจัดงานประชุม
4) การวิ เ คราะห์แ ละการท าเหมื องความรู้ (Analysis and Data Mining)
การใช้ระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เช่น สถิติเกี่ยวกับกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุมประเภทต่าง ๆ
5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Transfer and Dissemination) ภายใน
องค์ ก ร เช่ น การฝึ ก อบรมโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ การแบ่ ง ปั น ความรู้ภ ายในที ม หรือ ภายในองค์ กรจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
6) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Application and Validation) การนาความรู้มา
ใช้ในการทางาน สามารถดึงข้อมูลจากเหมืองข้อมูล หรือนาความรู้จากการได้รับจากการถ่ายทอด
หรือจากแหล่งต่าง ๆ มาเชื่อมโยงในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2554)
กล่าวถึงการสรุปหัวใจสาคัญของการจัดการความรู้ สอดคล้องกับ Dalkir (2005) ประกอบด้วย การ
สร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการใช้ความรู้ ดังภาพที่ 2.27
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ภาพที่ 2.27 กระบวนการจัดการความรู้
ที่มา: Dalkir, 2005
การศึกษาของ Hertlein and Smolnik (2012) กล่าวถึงการนาสมรรถนะมาใช้ใน
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึง ประสงค์ โดยการสนั บสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งนาแนวคิดการจัดการความรู้มาเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้ถูกให้ความสาคัญในการพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เนื่องจากองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ของทรัพยากร
มนุษยในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน กิจกรรมการพัฒนาส่วนใหญ่จึง
สอดคล้องและสนับสนุนการทางาน (สุกัญญา รัศมีธรมมโชติ , 2548) มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่สร้างองค์
ความรู้ขึ้นเองและรับ ความรู้ จากภายนอก เพื่อนามาปรับใช้ ในการปฏิบั ติง านขององค์กรให้ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2549)
2.8.3.1 ปัจจัยที่นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
1) โครงสร้างที่เหมาะสม (Appropriate Structure) การออกแบบโครงสร้าง
องค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ใ นกระบวนการท างานทั้ ง การเรี ย นรู้ แ บบส่ ว นบุ ค คลแ ละแบบกลุ่ ม
(Bennett and O'Brien, 1994; Robbins and Coulter, 2003) M. Marquardt and Reynolds
(1994) ควรมี ลั ก ษณะโครงสร้ า งองค์ ก รแบบองค์ ร วม (Holistic Structure) มี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง
เช่นเดียวกับ Peter M Senge (1990) กล่าวในกฎของการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ความคิดเชิง
ระบบ (Systems Thinking) เป็นการมองภาพองค์รวมเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน สามารถคิด
วิเคราะห์ ในเชิงเหตุผลได้ และเข้าใจถึงระบบการทางานทั้งหมดที่ต่างมีความสาคัญและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ
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2) วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ร (Corporate Learning Culture)
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พัฒนาตัวบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Peter M Senge, 1990) เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการมีสัมพันธภาพในลักษณะต่างพึ่ง พาอาศัยกัน สร้าง
ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กร มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Holton and
Kaiser, 2000; Robbins and Coulter, 2003) รวมทั้ง มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการทดลองทาสิ่งใหม่
ๆ เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองแก่ทุกคนในองค์กร
(M. Marquardt and Reynolds, 1994; Werner and DeSimone, 2011)
3) ผู้นาองค์กร (Leader) เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
องค์กรและส่งเสริมกิจ กรรมต่าง ๆในการเป็น องค์กรแห่ง การเรี ยนรู้ รวมทั้ง การมีปฏิสัมพั น ธ์ กั บ
พนั ก งานในการท าเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ภายในองค์ ก ร (Bennett and O'Brien, 1994;
Robbins and Coulter, 2003; Werner and DeSimone, 2011)
4) กลยุ ท ธ์ (Stratergy) เป็ น การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ (Action learning) ควบคู่ไปกับการทางาน โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุนมากกว่าจะ
เป็ น ผู้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ (Marquardt and Reynolds, 1994 ; Bennett and Brien, 1994
and Kaiser, 2000)
5) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นความคิดเห็นร่วมกัน (Shared Vision) ของคนใน
องค์ ก รเพื่ อ สนั บ สนุ น สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตซึ่ ง รวมถึ ง พั น ธกิ จ อั น จะเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านมุ่ ง สู่ เ ป้ า หมาย (Marquardt and Reynolds, 1994) สอดคล้ อ งกั บ Peter M Senge
(1990) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision Building) คือสร้างเป้าหมายร่วมกัน โดยบุคลากรใน
องค์กรต่างร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเป้าหมายของตนเองที่ สอดคล้องกั บทิ ศ ทางการขับ เคลื่อ นไปสู่
เป้าหมายของทีมหรือองค์กรร่วมกัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและองค์กร อีกทั้ง
สามารถเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่ความสาเร็จ
6) บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ส นั บ ส นุ น (S u p p o r t i v e Atmosphere)
Marquardt and Reynolds (1994) เป็นบรรยากาศที่สนับสนุนจุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณ ภาพ
ชีวิตในการทางาน การส่งเสริมให้พัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Senge, 1990 and Bennett
and Brien, 1994)
7) การทางานเป็นทีมและแบบเครือข่าย (Teamwork Networking) เป็นสิ่ง
ที่องค์กรตระหนักถึงความร่วมมือในการทางานเป็นทีมและเครือข่าย (Marquardt and Reynolds,
1994) การเรียนรู้ของ คือการรวบรวม องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของแต่ละบุคคล ผ่านการ
ถ่ายทอด เรียนรู้ภายในทีม เพื่อให้เกิดผลรวมขององค์ความรู้ที่จะสามารถส่งเสริมพัฒนาให้การทางาน
เป็นทีมก้าวไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามสาหรับการพัฒนาทีมยังมีความแตกต่างระหว่ าง
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การเรียนรู้ของทีมและ การสร้างทีม โดยเป็นการเน้นการเพิ่มทักษะของสมาชิกในทีม เป็นการปรับ
ทิศทางของการทางานในทีมให้ไปในแนวเดียวกัน เพื่อ ความเป็นเอกภาพ ทาให้การทางานมีความ
ต่อเนื่องอย่างลงตัว (Senge, 1990)
8) การเพิ่มอานาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การเปิด
โอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจแก้ปัญ หาด้วยตนเอง หรือร่วมมือระหว่างกัน
กระจายความรับผิดชอบภายในทีม (Marquardt and Reynolds, 1994 and Bennett and Brien,
1994) การสนับสนุนภาวะผู้นาที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัย ทั ศน์
(Robbins และ Coulter, 2005)
9) การสร้ า งและถ่ า ยโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer)
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสร้าง นวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี ต่าง ๆ จากทุก
หน่วยงานภายในองค์กร (Marquardt and Reynolds, 1994; Werner and DeSimone, 2009)
มีการจัดการข้อมูลข่าวสารระบบเปิดและระบบจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการจัดการความรู้ ไม่ปิดกั้นข้อมูล
ข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ และมีความถูกต้อง (Robbins and Coulter, 2005) รวมถึงเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ (Learning Technology) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
และในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง (Marquardt and Reynolds, 1994)
10) การมุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) องค์กรให้ความ สาคัญกับการบริหารเชิง
คุณภาพโดยรวมเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Marquardt and Reynolds, 1994 and Bennett
and Brien, 1994)
11) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) คาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
(Marquardt and Reynolds, 1994)
การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ บุคลากรได้พัฒนาคุณลักษณะของตนเอง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและการทางาน M. J. Marquardt (2011) โดยเป็นการเรียนรู้ บน
พื้นฐานคุณลักษณะ (Competency-Based Learning: CBL) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาบุคคลในระยะยาว
เพื่อให้บุคคลเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองนาไปสู่พฤติกรรมที่จะทาให้ผลการทางานออกมาตามที่องค์กร
คาดหวัง
2.8.3.2 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Senge (1990) ได้
เสนอแนวคิ ด แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู้ ประกอบด้ ว ยวิ นัย 5 ประการ (The Fifth
Discipline) คือ
1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) บุคคลจะต้องมีความมุ่งมั่นไปสู่ความเป็น
เลิศเพื่อในทุก ๆ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ การคิด และการกระทา การเรียนรู้ คือ การมีปฏิภาณไหวพริบ
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และความเพียรพยายามในการใฝ่รู้จนเข้าสู่โลกอาชีพแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
เนื่องจากภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์นี้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ เป็นโลกของเศรษฐกิจยุคใหม่ (Knowledge Based Economy) จาเป็นต้องเรียนรู้ให้ทันการและต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
และการเรียนรู้นี้จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคคลบรรลุถึงซึ่ง ความเป็นเลิศนี้ได้
2) รูปแบบวิธีการคิ ดและมุมมองที่เ ปิ ดกว้ าง (Mental Models) คือ แนวความคิ ด
มุมมอง วิธีการคิด และความเข้าใจของคนเราในแต่ละเรื่องเป็นประสบการณ์ที่ได้รับการสั่งสมมาตั้งแต่
เด็ โดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว รวมถึงการเรียนรู้จากสถาบัน ครูอาจารย์ องค์กร และเพื่อนร่วมงาน
Mental Models นี้จะเป็นพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Quotient-EQ) และจะมี
ผลต่อเรื่องราวงานหรือกิจกรรมใดในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่ง จะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ต่อการที่เราจะ
ตัดสินใจกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลลัพธ์จากรูปแบบวิธีคิดอาจสะท้อนออกมาได้ 3 ลักษณะ คือ
1) เจตคติ (Attitude) หมายถึ ง ท่ า ที ห รื อ ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลต่ อ สิ่ ง ใด สิ่ ง หนึ่ ง ที่ แ สดงออกหรือ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์หนึ่ง ๆ อาจเป็นการแสดงออกทางกาย เช่น ปฏิกิริยาตอบโต้หรือทางอารมณ์
เช่น สีหน้า 2) ทัศนคติ (Viewpoint/Perception) หมายถึง “แนวความคิดเห็น” เป็นส่วนหนึ่งของ
รูปแบบวิธีคิด 3) กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง กรอบความคิด แนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติตาม ๆ
กันไปจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
3) การสร้ า งวิ สั ยทั ศ น์ ร่วมกัน (Shared Vision) เป็ น ภาพในอนาคตที่ ป รารถนาให้
เกิ ด ขึ้ น ในองค์ ก รที่ ทุ ก คนในองค์ ก รมีร่ ว มกั น และมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท าให้ ก ลายเป็ น จริ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ร่วมนี้
ก่อให้เกิดคุณค่าภายนอก คือ ให้ทราบทั่วกันว่าเรามุ่ง สร้างผลสาเร็จอะไรให้เกิดแก่องค์กรและเกิ ด
คุณค่าภายใน คือ มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจ ความยึดมั่น ความเป็นส่วนหนึ่งหรือความผูกพันให้เกิดแก่
สมาชิกในองค์กร การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันใน องค์กรจะมีส่วนเสริมสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยเปรียบเสมือนหางเสือเรือที่ขับเคลื่อนไปสู่จุดหมาย
4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
เป็นกลุ่มในองค์กรโดยอาศัยความรู้และความคิดของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความฉลาด
รอบรู้และความสามารถของทีมให้ เกิดผลมากกว่ าการอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคล องค์กร
แห่ง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ การรวมพลังของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นการรวมตัวของ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง สมาชิก ในทีมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่ง ต่าง ๆ ร่วมกันโดยอาศัยสื่ อข้ อ มู ล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์ซึ่ งกันและกันอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ การเรียนรู้เป็นทีม
ช่วยให้สมาชิกในองค์กรมีประสบการณ์กับสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองที่หลากหลายทาให้ขยายขอบเขตของ
การรับรู้ มีความเข้าใจ ที่แหลมคมและมีการพัฒนาตนเอง
5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) การคิดอย่างเป็นระบบเป็นหัวใจของ
การเรียนรู้และมีส่วนสาคัญต่อการสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ และนามาซึ่งการพัฒนาแบบยั่งยืนของ
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บุ ค คลในองค์ ก ร การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบเป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ ที่ ไ ด้ ม าจาก
Personal Mastery ให้ต่อเนื่องเป็นระบบ สมาชิกทุกคนในองค์กรต้องยอมรับการคิ ดอย่างเป็นระบบ
และสานึกอยู่เสมอว่าการดาเนินการ ใด ๆ จะส่งผลต่อองค์กรเสมอ การดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
สิ่งใดต้องมองในลักษณะภาพรวมเสมอ การที่แต่ละคนมีแนวคิดแบบองค์รวมจะทาให้เกิดทัศนวิ สัย
การมองผลงานได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้เห็นรูปแบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นวิธีคิดที่ใช่อธิบาย
พฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้
บทบาทขององค์กรในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาในบริบทของอุตสาหกรรมการ
จัดประชุม..........
จากปัจจัยองค์กรดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นบทบาทขององค์กรในการส่งการเรียนรู้และ
พัฒนา ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้และพัฒนาจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตระหนักรู้ได้ถึง เป้าหมาย
ความสาคัญหรือความจาเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา Jenkin et al (1998 อ้างใน ชัชวาล อรวงศ์
ศุภทัต, 2552) การจูงใจเป็นกระบวนการสาคัญ ที่ช่วยส่ง เสริมให้พนักงานแสดงพฤติ กรรมตามที่
องค์กรต้องการและผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงเป็นสาเหตุให้พนักงานมีแรงจูงใจ
หรือมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ Yan (2005) กล่าวถึงแรงจูงใจในการ
พัฒนาสมรรถนะมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติหรือความพึงพอใจต่องานที่ทา หากบุคคลมีทัศนคติหรือ
การรับรู้เกี่ยวกับงานที่ดีบุคคลก็จะมีแนวโน้มสนใจพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการทางาน จึง
เป็นบทบาทขององค์กรในการสนับสนุนและสร้างการรับรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.8.4.1 การสร้างการรับรู้ความสามารถของบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก ซึ่ง
เป็นตัวกาหนดแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา Gibson, Ivancevich, and Konopaske (2000)
กล่าวว่า บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนเองอยู่ในระดับสูง “ฉันรู้ว่าตนเองมีความสามารถทาให้
งานสาเร็จตามเวลาและมีคุณภาพ”จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนามากกว่าบุคคลที่
รับรู้ความสามารถตนเองในระดับต่า “ฉันคิดว่าตนเองไม่สามารถทางานได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
และไม่ มี คุ ณ ภาพ” (Gibson, Ivancevich and Konopaske, 2000) ดั ง นั้ น การสร้ า งการรั บ รู้
ความสามารถของบุคคลด้วยการจูงใจด้วยคาพูด เช่น การชื่นชม การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงานจะช่วยให้บุคคลรับรู้ถึงความสามารถในการทางานและความสามาถในการเรียนรู้และ
พัฒนาของตนเอง
2.8.4.2 การสร้างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร จากการศึกษาทัศนคติและความ
พึงพอใจต่องาน แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติขององค์กรซึ่งมีส่วนให้พนักงานมีความ
พึงพอใจในงานและสามารถเป็นแรงจูงใจในการทางานได้ ทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
(Perceived Organizational Support) เป็นการรับรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้คุ ณค่าของ
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องค์กรที่มีต่อการทางาน ผลงาน และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในองค์กร การรับรู้ของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรมีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทางาน และความเป็นอยู่ในการทางานด้านต่าง ๆ การ
สนับสนุนจากองค์กรแสดงให้พนักงานเห็นถึงความใส่ใจ ให้การยอมรับ ให้ความสาคัญขององค์กรที่มี
ต่อพนักงาน ซึ่งพนักงานจะมีความคาดหวังการปฏิบัติที่ดีจากองค์กร การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
ในเชิ ง บวกจึ ง มี ผ ลให้ พ นั ก งานมี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร พนั ก งานมี ค วามตั้ ง ใจในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น และลดอัตราการลาออกหรือขาดงาน (Kurtessis et al., 2017)
วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนสาคัญต่อการสร้างการรับรู้การสนุบสนุนจากองค์กร
(1) การสนับสนุนความก้ าวหน้า ในงาน ความก้าวหน้าในหน้ าที่ การงาน
หมายถึง พนักงานรับรู้ถึงเส้นทางในสายงานที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ทาให้มีเป้าหมายในการทางาน
หรือพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น จากการศึกษาของ V. McCabe (2001) เกี่ยวกับทัศนคติและเส้นทาง
อาชีพในอุตสาหกรรมการจัดประชุม พบว่า พวกเขามองหาความก้าวหน้าในอาชีพ องค์กรควรใช้กล
ยุทธ์ในการสื่อสารให้พนักงานรับรู้ถึง เงื่อนไขที่จะเติบโตในการทางานอย่างชัดเจน ทั้งเป้าหมายใน
ระยะสั้น ระยะยาว และควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพราะความก้าวหน้าใน
อาชีพมีความสาคัญต่อการตัดสินใจในการทางาน การมีความภักดีต่อองค์กร อย่างไรก็ตามพวกเขา
ยั ง คงมี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ท างานในอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม เพราะเป็ น งานที่ ท้ า ทาย
ความสามารถและน่าสนใจ สอดคล้องกับ Geoff Beers (2017) กล่าวว่าการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประสานงานในโครงการจะทาให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชี่ยวชาญและเข้าใจภาพรวมของการทางาน
และเป็ น เส้ น ทางความก้ าวหน้า ในการก้า วไปสู่ ตาแหน่ง งานที่ สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น กลยุท ธ์ ใ นการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานนอกจากการสื่อสารถึงเป้าหมายในการทางาน การเปิดโอกาสใน
การเรียนรู้และพัฒนาแล้วนั้น การให้ค่าตอบแทนที่เพิ่ มขึ้น หรือรางวัลก็เป็นอีกกลยุ ทธ์ที่ จ ะเป็ น
แรงจูงใจในการทางานและพัฒนาตนเองของพนักงาน
นอกจากนี้เมื่อบุคคลรับรู้ถึงโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพแล้ว หากบุคคลรับรู้
ถึงความสามารถในอาชีพของตน จะยิ่งเป็นการส่งเสริมในบุคคลมีความตั้งใจในการทางานและพัฒนา
ตนเอง
(2) การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและ
โดยอ้อมส่งผลให้พนักงานรับรู้ถึงการลงทุนที่ องค์กรมีให้แก่พนักงาน สามารถรับรู้ได้ถึงการเห็นคุณค่า
ความสาคัญและการพัฒนาเติบโตในสายงาน การสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะ
งาน เกี่ยวข้องกับงาน การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียมพร้อมในการทางานที่ท้าทายขึ้น และ
การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาที่สอดคล้ องกับความสนใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การอบรม การ
เรียนรู้ร่วมกันแบบทีม การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น
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(3) การสนับสนุนการทางานการมอบหมายงานที่มี ความท้ าทาย Ladkin
and Weber (2010) แรงจูงใจที่ทาให้พนักงานเลือกทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม เพราะ
ความท้าทายของงาน ได้พบปะผู้คน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานมีความสนุกน่าสนใจไม่จาเจ ซึ่ง
ความท้าทายได้แก่ (Environment Demand) เช่นสภาวะการแข่งขันในการทางาน และ (Customer
Demand) ความคาดหวังของลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการทางานภายใต้แรงกดดัน
ซึ่งเป็นลักษณะของงานที่มีความท้าทาย (Job Challenge) สอดคล้องกับ การศึกษาของ Vivienne
McCabe (2001) พนักงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมมีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในอุตสาหกรรม
นี้ เพราะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถและน่าสนใจ สภาพแวดล้อมการทางาน ความมั่นคงในงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้การสนับสนุนใพนักงานมีอิสระในการทางาน
จะทาให้พนักงานรับรู้ถึงการมีอานาจในการควบคุมการทางานของตนได้ เช่ น การบริหารจัดการเวลา
การมอบอานาจตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่ง แสดงถึง การได้รับความไว้วางใจจากองค์กร (Rhoades and
Eisenberger, 2002)
(4) การสนับสนุนบรรยากาศความสัมพันธ์ภายในองค์กร การสนับสนุนจาก
หั ว หน้ า งาน (Rhoades and Eisenberger, 2002) Kottke and Sharafinski (1988) กล่ า วถึ ง
มุมมองของพนักงานในการพิจารณาหัวหน้าเกี่ยวกับการให้คุณค่ากับพนักงานและงานที่พวกเขาทา
โดยหัวหน้างานเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กรที่จะมีผลต่อพนักงานในด้านการประเมิน และการ
ควบคุมผลงาน ส่งผลให้พนักงานมีความกังวลในเรื่องการได้รั บคุณค่าในด้านของผลงาน และการมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การได้เป็นที่ยอมรับหรือไม่ในสายตาของหัวหน้างานสามารถบ่งบอกได้ถึงการ
รับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน เมื่อพนักงานรับรู้ว่าหัวหน้างานมีการสนับสนุนจะส่งผลให้พนักงาน
มีทัศนคติทางบวกกับหัวหน้างาน และส่งผลไปถึงการรับรู้ว่าองค์กรสนับสนุน และมีทัศนคติทางบวก
แก่องค์กรเช่นเดียวกัน (มาลิณี อ้นวิเศษ, 2554 อ้างในอัมพิกา สุนทรภักดี, 2559)
(5) การสนับสนุนคุณภาพชีวิตในการทางาน Rhoades and Eisenberger
(2002) กล่าวถึงการสนับสนุนจากองค์กรด้านคุณภาพชีวิตในการทางานที่เกี่ยวข้องกับความเครียดใน
บทบาทหน้าที่ ซึ่งเป็นสภาวะที่พนักงานรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการได้ เช่น การได้รับมอบหมายงานที่
มากเกินไป การถูกกาหนดด้วยระยะเวลา การได้รับบทบาทที่ไ ม่ชัดเจน ซึ่งความเครียดในบทบาท
หน้าที่ส่งผลทางลบต่อการรั บรู้การสนับสนุนจากองค์กร สอดคล้องกับ Weber and Ladkin (2011)
กล่าวถึง การทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมเป็นงานที่มีความเครียดสูงและผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับสมดุลชีวิตแลการทางาน ซึ่งพบว่า การขาดสมดุลชีวิตในการทางานเป็นสาเหตุ
หลั ก ที่ ท าให้ เ กิ ด การลาออกจากงาน องค์ ก รควรให้ค วามส าคั ญ กับ ความยื ด หยุ่ นในการท างานที่
สามารถสอดคล้องกับสมดุลชีวิตและการทางานได้ (Work-Life Balance) เช่น ความยืดหยุ่นด้านเวลา
ในการทางาน การทางานนอกสถานที่ 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
การมอบรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเป็นการสร้างการรับรู้ว่า องค์กรเห็นคุณค่าของพนักงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง ซึ่ง รางวัลจะได้เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบั ติ ง านที่ดี การจ่า ย
ค่าตอบแทนหรือมอบรางวัลด้วยความยุติธรรมยิ่ง ทาให้พนักงานรับรู้ถึงการสนับสนุนองค์กรอย่ างดี
(Rhoades and Eisenberger, 2002) ค่าตอบแทนและรางวั ล จูง ใจ การให้ค่าตอบแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
หรือรางวัลก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่จะเป็นแรงจูงใจในการทางานและพัฒนาตนเองของพนักงาน (McCabe,
2001) เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว , กิจกรรมพัฒนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานและการมีปฏิสัมพันธ์ กับ
สั ง คม เป็ น ต้ น (Carrasquer and Martin, 2005 อ้ า งใน Cegarra-Leiva et al., 2012; Hughes
and Bozionelos, 2007)
ผลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร เมื่อพนักงานรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
พนักงานย่อมมีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับองค์กรโดยการแสดงพฤติกรรมที่ดี และมีพฤติกรรมการ
คงอยู่ในองค์กร ซึ่งในทางตรงกันข้ามหากพนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรต่าพนักงานจะ
ไม่แสดงความพยายามในการทางานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร มุ่งที่จะแสวงหาองค์กรใหม่
เกิดพฤติกรรมการตั้งใจในการลาออก และลาออกจากงานในที่สุด ผลของการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรตามที่ Rhoades and Eisenberger (2002) กล่าวถึงผลการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กรใน
เชิงบวก ได้แก่ ความยึดมั่นในองค์กร (Organizational Commitment) พนักงานจะยึดมั่นผูกพันกับ
องค์กรทางด้านจิตใจ, ความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับงาน (Job-related affect) ประกอบด้วย ความพึง
พอใจในงาน (Job Satisfaction) และอารมณ์ด้านบวกในการทางาน (Positive mood at work),
การมีส่วนร่วมในการทางาน (Job Involvement) ให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของ
องค์ ก ร, ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Job Performance) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้น และ ความ
ต้องการในการคงอยู่ในองค์กร (Desire to remain with organization)
ดังนั้น สรุปได้ว่า บทบาทขององค์กรในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาและสร้าง
การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์กร เป็นการตอบสนองความต้องการของพนักงานในการทางานซึ่งจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อัน
จะนามาซึ่งการให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรีย นรู้และพัฒนาขององค์กรมากขึ้น การเป็นบุคคลใฝ่
เรียนรู้ เป็นผลทาให้บุคคลมีสมรรถนะในการทางานหรือมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามที่องค์กรปรารถ

186

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยบุคคลในการพัฒนาสมรรถนะ
Jalilah Ahmad and Daud (2016) ศึ ก ษาการก าหนดสมรรถนะส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานควรมีบุคลิกภาพเชิงรุกที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ (Independent) มี ค วามมั่ น ใจกล้ า แสดงออก(Assertive) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Social Responsibility) มี ป ระสบการณ์ ท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Savvy) และ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี
(Interpersonal) สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของแรงงานในปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งการผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
บุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive Personality)
Beaulieu and Love (2005) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “Characteristics of a Meeting Planner:
Attributes of an Emerging Profession” คุณลักษณะของผู้วางแผนการจัดประชุมที่เป็นคนรุ่นใหม่
ควรมีทักษะหลักขององค์กร รวมถึงทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีการยืดหยุ่นในการทางาน
ตลอดจนการมีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนและมีความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สังเกตได้
ยากจากสัมภาษณ์หรือคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน และทักษะเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นจากการเรียนหรือ
ฝึกอบรมได้ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคล แต่กลับเป็นสิ่งที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ
ในการทางานมากกว่าความรู้หรือทักษะการทางานที่สามารถฝึกฝนได้
Phelan and Mills (2010) ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง “An Exploratory Study of Knowledge,
Skills, and Abilities (KSAs) Needed in Undergraduate Hospitality Curriculums in the
Convention Industry” จากการศึกษาพบว่าความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นต้องบรรจุใน
หลักสูตรการบริการในอุตสาหกรรมการจั ดประชุม ซึ่ง ตรงกับคุณลักษณะที่ฝ่ายทรัพยากรบุ ค คล
ต้องการ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ในการวางแผน การทางานอย่างมืออาชีพ จรรยาบรรณในการทางาน
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสม และความสามารถในการวางแผนจัดการตนเอง
Elkin (1990) ใ น ก า ร ศึ ก ษ า “ COMPETENCY-BASED HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT – MAKING SENSE OF THE IDEAS” พบว่าสมรรถนะทั่วไปในตัวบุคคลที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กรเป็นสมรรถนะพื้นฐานที่จะสามารถพัฒ นาต่อยอดให้สูง ขึ้นได้
ผ่านการทางานและการเรียนรู้พัฒนาอื่น ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกลุ่มในการพัฒนาสมรรถนะ
กิตติยา อินทกาญจน์ (2553) ในการศึกษา “การเรียนรูระดับบุคคลและระดับกลุ่มขององคกร
: กรณีศึกษา องคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ” พบว่า 1) แนวทางการปฏิบัติขององคกรตาม
ปัจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการ เรียนรู ขององคกร 7 ปจจัย ไดแก กลยุทธ โครงสราง วัฒนธรรม การ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย สภาพแวดลอม แรงจูงใจ และผูสงเสริมการเรียนรู 2) กิจกรรมที่สนับสนุนให
เกิดการเรียนรู ของ องคกรนั้นมีกิจกรรมที่สนับสนุน ใหเกิ ดการเรียนรู ของลูก คาภายในและลู ก ค
าภายนอก 3) ระดับ บุคคล บุคคลมีรูปแบบการเรียนรูจากการนาตนเองอยูในระดับสูง โดยมีลักษณะ
เปนบุคคลที่เปด ใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรักที่จะเรียน
มองอนาคต ในแงดี มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน มีทักษะที่จาเปนในการเรียนรู และแกป
ญหา และ เชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได และ 4) ระดับกลุ่ม ทีมมีรูปแบบการเรียนรูเปนทีมคือ ทีม
มีการ ปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ไดรับการเพิ่มอานาจ มีการสรางพลังของกลุม สรางสรรค
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหมและการประสานงาน มีบทบาทและการถายทอดวิธีการปฏิบัติตอทีมอื่น ๆ มี การ
สรางความไววางใจกันในการปฏิบัติและบอกขอเท็จจริงตอกัน สรางความรูสึกปลอดภัยเมื่อ ตองเผชิญ
ความเสี่ยง การใหอภัยกันและการใหกาลังใจ นอกจากนี้ทีมมีรูปแบบการสื่อสารในการเรียนรูเปนทีมด
วยการสนทนาและการอภิปราย อีกทั้งมีพฤติกรรมการเรียนรู ดวยการเรียนรูสภาพ ความเปนจริงในป
จจุบันและการเรียนรู ในวิธีการปฏิบัติ สาหรับทักษะที่สาคัญ ของสมาชิกในการ เรียนรู เปนทีมคือ
ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการคิดเชิงวิเคราะห และทักษะการทางานเปนทีม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปัจจัยองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะ
Strese, Adams, Flatten and Brettle (2016) ศึ ก ษาในหั ว ข้ อ “Corporate culture and
absorptive capacity: The moderating role of national culture dimensions on innovation
management”เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ (Absorptive
Capacity) พบว่ า วั ฒ นธรรมแบบเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นา (Adhocracy Culture) มี อิ ท ธิ พ ลในการ
สนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรแบบการตลาดและเน้นสาย
บังคับบัญชาขัดขวางการเรียนรู้ของบุคคล
Berg and Chyung (2008) ในการศึกษา “ Factors that influence informal learning in
the workplace” สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการที่
สาคัญคือ ความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การสนับสนุน การเรียนรู้
ของบุ ค คลเป็ น ส่ ว นเล็ ก ๆที่ ส าคั ญ ขององค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ 1) ความสนใจ 2) การเข้ า ถึ ง ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ 3) บุคลิก 4 )ความเป็นมืออาชีพ 5) ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 6) ความพอใจในงาน
7) ลักษณะงาน 8) บรรยากาศการทางาน 9) ความใกล้ชิดทางกาย 10) รางวัลหรือตัวเงิน
Billett (2004) "Workplace participatory practices: Conceptualising workplaces as
learning environments" สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานที่ทางาน มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่ ว มในการเรี ย นรู้ การจู ง ใจหรื อ ผลั ก ดั น ให้ บุ ค คลเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอย่ า งเต็ ม ใจ ด้ ว ยการสร้ าง

188
สภาพแวดล้อมอย่างตั้งใจ กล่าวคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร การร่วมกันสนับสนุน
บรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจากad-hoc ที่เป็นวิธีการเรียนรู้กระตุ้นความคิด
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” ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนสมดุลชีวิตและการท างาน
การใส่ใจสมดุลชีวิตและการทางานจะช่วยเติมเต็มให้การทางานมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มพนักงาน
จะพึงพอใจต่องานและองค์กรมากขึ้น ความสมดุลในงานชีวิตเป็นการให้อิสระในการทางานอาจจะ
เป็นการบูรณาการทั้งงานและชีวิตส่วนตัวไว้ด้วยกัน และอนุญาตให้พนักงานได้พัฒนาคุณภาพชีวิ ต
(Felstead, Jewson, Phizacklea, and Walters, 2002)
Antonacopoulou (2 0 0 0 ) ใน ก าร ศึ ก ษา “ Employee development through selfdevelopment in three retail banks” การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานขององค์กรถือ
เป็นหนึ่งในการดูแลใส่ใจพนักงาน การพัฒนาพนักงานที่ได้ผลที่สุดแบ่งได้เป็น 1. การพัฒนาตนเอง
(Self Development) 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) ซึ่งเกิดจากความต้องการ
ของพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนา ความสนใจเรียนรู้และพัฒนาจะเป็นตัวนาไปสู่การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้วยความเต็มใจและเกิดประสิทธิผลสูง สุด จึง เป็นโจทย์สาคัญ ของ
องค์กรที่จะต้องหาทางว่าทาอย่างไรพนักงานจะตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้และสนใจพัฒนา
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) การสนับสนุนที่เกี่ยวกับงานและไม่เกี่ยวกับงาน การ
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และสถานการณ์ที่สนับสนุนการพัฒนา มีส่วนช่วยให้พนักงานเกิด
ความเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพื่อความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง การรับรู้ประโยชน์ในการพัฒนาและการรู้ความสามารถตนเองนาไปสู่ ทัศนคติที่ดีใน
การพั ฒ นา ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจในการพัฒนา และแสดงออกด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ว มในการพัฒนา
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงานเป็นตัวสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา กระตุ้นให้เกิด
การรับรู้ถึงประโยชน์และผลที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา และยังส่งผลทางอ้อม
ต่อทัศนคติและความตั้งใจในการเรียนรุ้และพัฒนา แนะนาให้ องค์กรควรสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กรซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับงาน
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Rowold and Kauffeld (2008) ในการศึ ก ษา “Effects of career-related continuous
learning on competencies” เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมพร้อมเติบโตในสายงาน
การพัฒนาแบ่งได้เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ การรับรู้เป้าหมาย เส้นทางโอกาสเติบ โตใน
อาชีพ มีอิทธิพลต่อความต้องการและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒ นา องค์กรมีส่วนช่วยสาคัญใน
การสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาสมรรถนะ การศึกษาพบว่าการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการได้ ผ ล
มากกว่า ทาให้พนักงานได้เรียนรู้ประสบการณ์และสามารถพร้อมทางานในตาแหน่งใหม่ได้ดีกว่า
Hameed and Waheed (2011) กล่ า วถึ ง ในการศึ ก ษา “Employee Development and
Its Affect on Employee Performance A Conceptual Framework” ซึ่งพบว่า ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์กรที่สนับสนุน, ทัศนคติของผู้บริหารที่สนับสนุน , และโอกาสในการเติบโตในงาน กิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนา เช่น การโค้ช ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่พบเจอในการทางาน, การประเมิน360องศา,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาอื่น ๆ
Ladkin and Weber (2010) อธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะงานที่ มี ค วามท้ า ทาย แรงจู ง ใจที่ ท าให้
พนักงานเลือกทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมเพราะ ความท้าทายของงาน ได้พบปะผู้คน ได้ใช้
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ งานมี ค วามสนุ ก น่ า สนใจไม่ จ าเจ ซึ่ ง ความท้ า ทายได้ แ ก่ ( Environment
Demand) เช่ น สภาวะการแข่ง ขันในการท างาน และ (Customer Demand) ความคาดหวั ง ของ
ลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการทางานภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นลักษณะของงานที่มี
ความท้าทาย (Job Challenge)
Vivienne McCabe (2001) อธิ บ ายถึ ง พนั ก งานในอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม มี ค วาม
ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ท างานในอุ ต สาหกรรมนี้ เพราะเป็ น งานที่ ท้ า ทายความสามารถและน่ า สนใจ
สภาพแวดล้อมการทางาน ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน
Heromi et al. (2016) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานบุคลิกภาพ
เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของบุคลิกภาพและภาระงาน(Task) และในการศึกษานี้ใช้บุคลิกภาพเป็น
เกณฑ์เลือกบุคคล, การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Peer support) มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับการ
แบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะร่วมกัน ซึ่งการมีสมรรถนะของ
บุคคลเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมเช่ นกัน ช่วยเกื้อกูลกันให้ทางานได้ดีขึ้น และยังมีผลต่อความพึง
พอใจในงาน พึงพอใจในระบบ ลดความเครียด, สมดุลชีวิตและการทางาน เป็นประเด็นที่สาคัญในการ
วัดสมรรถนะ และมีความสาคัญในการรักษาพนักงาน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
Saeed and Asghar (2012) ได้ศึกษาในหัวข้อ “Examining the Relationship between
Training, Motivation and Employees Job Performance – The Moderating Role of Person
Job Fit” พบว่า คุณสมบัติของบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้และพัฒนา
และการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมตามที่องค์กรปรารถนา
Priyadarshini and Dave (2012) ได้ ศึ ก ษา กล่ า วถึ ง การพั ฒ นาสมรรถนะ จ าเป็ น ต้ อ ง
วิเคราะห์ทั้ง องค์กร งาน และบุคคล Organizational-Job-Person (OJP) เพื่อให้การเรียนรู้มีความ
สอดคล้อง
ธนพล รุ่งเรือง และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2558) ได้ศึกษาในหัวข้อ “คุณลักษณะบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์และความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม” ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย (1) ด้านการบอกต่อเชิงบวก จานวน 5 ตัวแปร ดังนี้
เชาวน์ปัญญา, ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ, ทักษะการประสานงาน, ความมีจิต
บริการ, ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ ก าร
แข่งขัน (2) ด้านการกลับมาใช้บริการซ้า จานวน 3 ตัวแปร ดังนี้ ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ
และมีตรรกะ, ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้ องการ เป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจัยความสาเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ, เชาวน์ปัญญา (3) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้อง จานวน 4 ตัวแปร ดังนี้ ทักษะต้นทุนกาไรเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัยความสาเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ,
ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทางาน, ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
วัชราภรณ์ สุรภี และ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
คุณลักษณะของบุคลากรในอุตสาหกรรม การจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ของประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะหลัก 2) คุณลักษณะตามตาแหน่ง คือ
เจ้าหน้าที่ ประสานงานขายและให้บริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และ 3) แนว
ทางการพัฒนา คุณลักษณะของบุคลากร พบว่า ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่คุณลักษณะ
หลัก คือ 1) ด้านคุณลักษณะ เช่น มีจิตบริการ 2) คุณลักษณะตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขายและ
ให้บริการลูกค้า คือ ด้านทักษะ เช่น มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 3) คุณลักษณะตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการ คือ ด้านทักษะมี เช่น ความเป็นผู้นา และ 4) แนวทางพัฒนาบุคลากร เช่น จัด
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
TICA and TCEB (2014) หรือ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ(ไทย) และสานักงาน
ส่ง เสริม การจัดประชุม และนิทรรศการ จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติง าน ผู้ประสานงานและผู้
วางแผนปฏิบัติการไมซ์(ไทย) ซึ่งมีส่วนของมาตรฐานคุณลักษณะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม
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ในตาแหน่งของผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการการจัดประชุม ซึ่งดาเนินการศึกษาวิจัยโดย
มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ในหัวข้อ “การระบุคุณลักษณะสาหรับผู้
ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์”
ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ (2560) ได้ศึกษาในหัวข้อ “คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ข องบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมไมซ์ ” พบว่ า ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
คุณลักษณะด้านความพร้อมและความเต็มใจในการบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์
และด้านความเอาใจใส่ในการบริการ ตามลาดับ สาหรับตาแหน่ง งานที่ยัง ขาดแคลน พบว่า โดย
ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ยังขาดแคลนตาแหน่งพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน อาทิ
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจไมซ์อย่างแท้จริง ทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง และความสามารถด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี รองลงมาคือ ตาแหน่งผู้จัดการ อีเว้นท์ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบ
สูง การทางานไม่มีเวลาที่แน่นอน และตาแหน่งนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ สาหรับแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ควรมีการอบรมหลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศโดยเน้ น
ภาษาอังกฤษเป็นหลักและภาษาอื่น ๆ ที่จาเป็น รองลงมาคือ อบรมด้านการมีจิตบริการ และด้าน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั

วิธีการวิจัย
การศึกษา“กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจการจัด
ประชุม : กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research Method) โดยมุ่ง ศึกษาบริบทงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม และ
สมรรถนะของผู้ ป ระสานงานในปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน โดย
การศึกษาในบริบทของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ทาการเก็ บข้อมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้จัดการโครงการซึ่งเป็นระดับหัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการประสานงานการจัดประชุม และผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลทุติยภูมิทาการรวบรวมข้อมูลจาก
การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดสมรรถนะ พฤติกรรมองค์กรในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ และสังเคราะห์ตามบริบทงานของผู้ประสานงานในธุร กิจให้บริการ
จัดประชุมมืออาชีพ จึงได้มาซึ่งปัจจัยองค์ประกอบและกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
ที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ประกอบด้วย ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามุ่งเน้นหาเหตุผลของกระบวนการที่ก่อ นให้เกิดผลลัพธ์ภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่เป็นจริงทางธุรกิจ (Yin, 2003) โดยกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้เพื่อ ให้ได้ข้อค้นพบ
เกี่ยวกับองค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม และสังเคราะห์
นาไปสู่กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพต้องอาศัยทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิด (Paradigm) ซึ่งเป็นขั้นตอน
และแนวทางในการทางานที่ช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจกับสภาพการณ์ที่ต้องการศึกษา (นิศา ชูโต, 2548)
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยแสดงกรอบแนวทางการวิจัย ดังภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวทางการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย ประยุกต์จาก นิศา ชูโต, 2548
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาเชิงคุณภาพสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างเพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key
Informants) แบบหลายกลุ่ม (Dimensional Sampling) จากประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญใน
สายงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและสมาคม
โดยแบ่งประชากรที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยหรือมิติตามโครงสร้างของอุตสาหกรรมการจัดประชุมตาม
ประเด็ น ที่ ต้ อ งการศึ ก ษา พิ จ ารณาเลื อ กผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การศึ ก ษา (Direct
Stakeholder) ใช้เกณฑ์จากเนื้อหา ความเชี่ยวชาญ ความเกี่ย วข้องกับประเด็นการวิจัย ด้วยวิธีการ
คัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่ างแบบเจาะจงกลุ่ มเป้ าหมาย (Purposive Sampling) จากนั้นใช้วิธีการเลื อ ก
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยอาศัยการแนะนาจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้เก็บข้อมูลไป
แล้ว ดังนี้
ประชากรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ ข องประเทศไทย (Thailand MICE Directory) โดยส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (สสปน.), สมาคมส่งเสริม การจัดประชุม นานาชาติ (ไทย) และ Marshall Cavendish
Business Information (2016)
3.3.1.1 การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากหลักเกณฑ์ความ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เป็นผู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์และ
การจัดประชุม มีประสบการณ์และเข้าใจบริบทการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุมและบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ 2) เป็นผู้เกี่ยวข้องในการทางานด้านประสานงานการจัดประชุม เช่น ผู้จัดการ
โครงการ ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าของผู้ประสานงาน และผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง 3) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ดังนั้น
ในการเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มีจานวนกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจงรวม 16 ราย
3.3.1.2 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ เมื่อทาการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แนะนาผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆในอุตสาหกรรมการจัดประชุมที่คาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลตามแบบ
คาถามสัมภาษณ์ที่ได้สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมู ลหลัก จากนั้นผู้ วิจัยนามาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ค วาม
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย อีกครั้ง หากมีความคลอดคล้องจึงทาการติดต่อขอ
อนุญาตเข้าสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์จากวิธีการลูกโซ่ได้แนะนาผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอื่น ๆ
อีก ผู้วิจัยจะดาเนินพิจารณาตามที่กล่าวข้างต้น และหยุดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่เมื่อได้ข้อมูล
ที่เพียงพอ ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มีจานวนกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบลูกโซ่รวม
9 ราย
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งหรื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ จ ากการทั้ ง 2 วิ ธี ข้ า งต้ น ประกอบด้ ว ย
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน การประสานงาน ในธุรกิจให้บริการจัดการจัดประชุม
มืออาชีพ ที่มีการทางานประสานร่วมกันกับลูกค้า, ออแกไนเซอร์ ซัพพลายเออร์ และการประสานงาน
ในองค์กร โดยเลือกจากการเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรจากธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ 17
ราย และ ผู้เชี่ย วชาญในการจัดประชุม ที่ไ ม่ ใช่ PCO 2 รายผู้เชี่ยวชาญด้านอุต สาหกรรมไมซ์ จ าก
หน่วยงานภาครัฐและการศึกษา 3 ราย และผู้ได้รับรองมาตรฐาน 3 ราย ดังนี้
1) ธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ
(1) บริษัท ไวด์บลู จากัด
(2) บริษัท ออพติมั่ม กรุ๊ป จากัด
(3) บริษัท ซิตี้นีออน จากัด
(4) บริษัท เพอ์เฟค คอนเคชั่น จากัด
(5) บริษัท ไมซ์ เมเนจเม้นท์ จากัด
(6) บริษัท อัพเปอร์ อีเว้นท์ จากัด
(7) บริษัท แพลนโนวา จากัด
(8) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น จากัด
(9) บริษัทสตรีมอีเว้นท์ เอเชีย จากัด
(10) บริษัท อิมแพคเมเนจเม้นท์ จากัด
(11) บริษัท วีเอ็นยู จากัด
(12) บริษัท การะเกด เอนเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
(13) ศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการ ไบเทค
(14) บริษัท คีเนส (เอเชีย) จากัด
(15) บริษัท ปิโก้ (ประเทศไทย) จากัด
(16) ศูนย์การจัดประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2) ผู้เชี่ยวชาญในการจัดประชุมที่ไม่ใช่ PCO
(1) ผู้จัดประชุมมืออาชีพอิสระ (Freelance)
(2) ที ม จั ด งานประชุ ม ภายในองค์ ก ร ( In-House conference
Organizer Team)
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(1) สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
(2) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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(4) ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ เชียงใหม่
(5) ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ ขอนแก่น
(6) โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 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 ท ข อ ง อุ ต ส า หก ร ร ม
นิทรรศการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากบริษัทจัดนิทรรศการมืออาชีพ (PEO) 4 ราย ที่เป็น
สมาชิกของสมาคมการจัดนิทรรศการแห่งประเทศไทย การเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ การเก็บ
ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 21 คน และ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 18
คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งขาย 5 คน ผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งหัวหน้า 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 า หั 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
วัตถุประสงค์ที่ 1 ใช้การทบทวนวรรณกรรม, วัตถุประสงค์ที่ 2 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่จาก
Convention and Exhibition Center (COEX) 1 คน ผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ และ
โรงแรมที่ มี บ ริ ก ารห้ อ งจั ด งาน 2 คน และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3 ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเก็ บ ข้ อ มู ล
แบบสอบถาม 250 พนักงานจากบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ 130 คน ศูนย์ประชุม 50คน, โรงแรมที่มี
การจัดงานประชุม (Convention Hotel) 30 คนและเจ้าหน้าที่จากสมาคม 45 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยรูปแบบคาถาม
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured selection interview) เพื่อเป็นคาถามปลายเปิ ด
ให้กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในการสัมภาษณ์เชิง ลึกเป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามเจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ
โดยใช้รูปแบบคาถามปลายเปิด ซึ่งแบ่งการสัมภาษณ์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมในธุรกิจ
จัดประชุมมืออาชีพ ดังนี้
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1) บริบทของงานและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในปัจจุบันของ Project
Coordinator
1.1) ขอบข่ายงานของ Project Coordinator ของการให้บริการจัดประชุม ใน
ความคิดเห็นของท่านมีบทบาทอย่างไร
1.2) ปัจจุบันสมรรถนะการทางานของ Project Coordinator ในการให้บริการ
จัดประชุมเป็นอย่างไร
1.3) ความคิ ด ของท่ า น คิ ด ว่ า Project Coordinator ในการให้ บ ริ ก ารจั ด
ประชุม ที่มีสมรรถนะเป็น มืออาชีพ (สมรรถนะที่พึงประสงค์) ควรเป็นอย่างไร
1.4) ปั ญ หา/ข้ อ จ ากั ด ในพั ฒ นาสมรรถนะผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม /
บุคลากรในองค์กรของท่านที่พบเจอ
2) ท่ า นคิ ด ว่ า ปั จ จั ย อะไรบ้ า งที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของ 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) กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ของ Project Coordinator
เป็นอย่างไร
3.1) ตามแนวทางของหน่วยงานของท่านหรือความคิดเห็นของท่าน คิดว่า
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ Project Coordinator ในการให้บริการจัดประชุม
ควรเป็นอย่างไร
3.2) องค์กรของท่านทาอย่างไรบ้างในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงาน
การจัดประชุม และผลเป็นอย่างไร
3.3) องค์กรของท่านมีการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้ประสานงานการ
จัดประชุม หรือบุคลากรอย่างไรบ้าง
4) ข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติ ยภูมิ
โดยการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีสมรรถนะ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริ บ ทของอุ ต สาหกรรมไมซ์ แ ละการจั ด ประชุ ม และบริ บ ทงานของต าแหน่ ง ประสานงานใน
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อุตสาหกรรมการจัดประชุม การเก็ บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิง ลึกกับผู้ ให้ ข้อมู ล ส าคั ญ
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม เป้ า หมาย 1) ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสายงานการจั ด ประชุ ม (Project Management
Department) ที่ มี ก ารท างานเป็ น ที ม ท างานร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า , ออแกไนเซอร์ ซั พ พลายเออร์ แ ละ
ผู้สนับสนุน ทั้งในระดับหัวหน้าหรือผู้ จัดการ(Project Manager) และระดับปฏิบัติการที่ทาหน้าที่
รับผิดชอบการประสานงานโครงการ (Project Coordinator) 2) ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จาก
ภาครัฐและการศึกษา 3) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดประชุม (CMP) 4) ผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดประชุมที่ไม่ใช่บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิง ลึก และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participative Observation) ดังนี้
1) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากแหล่ ง ข้ อ มู ล เน้ น การสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คลส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายจานวนน้อย เพื่อสารวจบริบทของงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานของผู้ประสานงาน
ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อสถานการณ์และการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประสานงานการจัดประชุม การสัมภาษณ์เชิง ลึกจะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจและเห็นภาพรวมพร้อ มทั้ง
รายละเอียดของบริบทงาน สถานการณ์เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ และความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะที่
มีต่อสถานการณ์และกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม
ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ บรรยากาศการสัมภาษณ์ที่จะช่วยผู้ให้สัมภาษณ์ในการตอบคาถามอย่าง
ผ่อนคลาย ชัดเจนและตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้คาถามปลายปิดหรือคาถามชี้นาไปสู่คาตอบที่ ผู้
สัมภาษณ์ต้องการ อย่างไรก็ตามคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนามาใช้เพียงอธิบายเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เจาะจงเกี่ยวข้องเท่านั้น เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนน้อย
และไม่ใช่การสุ่ม
2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิ จัยได้เข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ ในการอบรมเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เพื่อก้าวสู่การทางานใน
ต าแหน่ ง ผู้ ป ระสานงานของอุ ต สาหกรรมไมซ์ แ ละการจั ด ประชุ ม จั ด โดยฝ่ า ยพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ สานักงานส่งเสริมการจัด การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) ร่วมกับสมาคม
ส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ(ไทย), และศูนย์เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ (Isan MICE Academic
Cluster) โดยศูนย์ความเป็นเลิศอุตสากรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI) และคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเข้าร่วมสังเกตการณ์ครั้งนี้ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ
ที่บัณฑิตในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์พึงมี ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบคาถาม
สัมภาษณ์และสรุปผลการศึกษา
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการประมวลข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณลักษณะ
(Qualitative Data Analysis) ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการทบทวน
วรรณกรรมและการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐม
ภูมิจากการสัมภาษณ์ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยสมบูรณ์ยิ่ง ขึ้น โดยผู้วิจัยได้ทาตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Classification) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์
โดยการทาดัชนีข้อมูล (Indexing) แยกเป็นหมวดหมู่ (สุภางค์ จันทวนิช, 2554) ซึ่งควบคู่ไปกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการลงรหัส เป็นการลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ให้ได้หมวดหมู่ข้อมูลที่สาคัญ
และการแสดงข้อมูล (Data Display)ที่เป็นคาให้สัมภาษณ์ประกอบเป็นหลักฐาน สรุปออกมาเป็น
ข้อสรุปชั่วคราว (นิศา ชูโต, 2548)
2) การตีความสร้างข้อสรุป (Conclusion Interpretation) ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อสรุปชั่วคราว
ที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูลเป็นข้อสรุปประเด็น ต่าง ๆ ไปสู่ข้อมูลทางทฤษฎี (Holsti, 1969 อ้างใน
นิศา ชูโต, 2548) โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Inductive) คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
ตีความ ให้เหตุผล สร้างข้อสรุป
3) การตรวจสอบข้อ มู ลและทฤษฎี (Verification) ตรวจสอบความหน้ า เชื่ อถื อโดยวิ ธี ก าร
ตรวจสอบสามเส้า ด้านทฤษฎี (Theory triangulation) จากการทบทวนวรรณกรรมได้มาซึ่งแนวคิด
การวิจัยการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ผู้วิจัยทาการตรวจสอบกับข้อมูลที่สรุปได้จากการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ และท าการตรวจสอบกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งในปั จ จั ย การพั ฒ นา
สมรรถนะพร้อ มทั้ ง งานวิจั ย ที่ เ กี่ย วข้ อ ง โดยเป็ น การยื นยั นว่า ข้ อสรุ ป ได้ จ ากการวิเ คราะห์ข้ อมูล
สัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนแนวคิดในการวิจัย
4) การเขียนสรุปผล (Conclusion) จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสังเคราะห์เพื่อให้ได้ซึ่ง
แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม ตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 3 โดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive)ในลักษณะของ
การเล่ า เรื่ อ ง (Narrative) สิ่ ง ที่ ค้ น พบ เช่ น บริ บ ทและสถานการณ์ ก ารท างานในปั จ จุ บั น , ระดั บ
สมรรถนะปัจจุบันที่มีอยู่ของผู้ประสานงานการจัดประชุม, ปัญหา ข้อจากัด และองค์ประกอบปัจจัยใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นต้น จากนั้นผู้วิจัยทาการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ไปสู่การนาเสนอข้อมูลที่เป็น กระบวนการ
การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ในบริษัทจัดประชุ มมืออาชีพ ใน
ที่สุด

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจ
การจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้รูปแบบคาถามกึ่งโครงสร้าง กลุ่มเป้าหมายจานวน 25
คน คัดเลือกผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัทให้บริการจัดประชุมมือ
อาชีพ (Professional Conference Organizer: PCO) และบริษัทอื่น ๆที่เป็น PCO แต่ไม่เต็มรูปแบบ
เช่น ฟรีแลนซ์ออแกไนเซอร์ แผนกจัดงานประชุมในองค์กรใหญ่ บริษัทอีเว้นท์ และ ฝ่ายจัดงาน
นิทรรศการและแสดงสินค้า (Professional Exhibition Organizer PEO) ของศูนย์การจัดประชุมและ
แสดงสินค้า สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม (สสปน.) และผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้จัดงานประชุมมือ
อาชีพ (Certified Meeting Professional : CMP) โดยกาหนดหมายเลขรหัสผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ผู้ให้ข้อมูล
รหัสผู้ให้ข้อมูล
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09

หน่วยงาน
บริษัท ไวด์บลู จากัด
บริษัท ออพติมั่ม กรุ๊ป จากัด
บริษัท ซิตี้นีออน จากัด
บริษัท เพอ์เฟค คอนเคชั่น จากัด
บริษัท ไมซ์ เมเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท อัพเปอร์ อีเว้นท์ จากัด
บริษัท แพลนโนวา จากัด
บริษัท เทคซอส จากัด
บริษัทสตรีมอีเว้นท์ เอเชีย จากัด

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
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หน่วยงาน
P10
ฝ่ายจัดการโครงการและนิทรรศการ อิมแพค
เมเนจเม้นท์ จากัด
P11
บริษัท วีเอ็นยู จากัด
P12
บริษัท การะเกด เอนเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
P13
ฝ่ายการจัดประชุมและนิทรรศการ ศูนย์การ
จัดประชุมและนิทรรศการ ไบเทค
P14
บริษัท คีเนส (เอเชีย) จากัด
P15
บริษัท ปิโก้ (ประเทศไทย) จากัด
P16
ฝ่ายจัดประชุมมืออาชีพ ศูนย์การจัดประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์
P17
ฝ่ายจัดประชุมมืออาชีพ ศูนย์การจัดประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์
O01
ผู้จัดประชุมมืออาชีพอิสระ
O02
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น จากัด
G01

G02

G03
C01

C02

ตาแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ
ผู้ประสานงานการขาย
ผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ผู้อานวยการฝ่ายจัดประชุมมือ
อาชีพ
ผู้ประสานงานการจัดประชุม

ผู้จัดประชุมมืออาชีพอิสระ
ผู้ประสานงานโครงการจัด
ประชุม
สานักงานส่งเริมการจัดประชุมและ
ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมและ
นิทรรศการ (สสปน.)
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
ไมซ์
ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ ขอนแก่น ผู้อานวยการและอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
ไมซ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์
คณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Certified Meeting
Professional (CMP)
ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ เชียงใหม่ ผู้อานวยการและผู้เชี่ยวชาญ
Certified Meeting
Professional (CMP)
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รหัสผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงาน
C03
โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายไมซ์และอี
เว้นท์ และผู้เชี่ยวชาญ
Certified Meeting
Professional (CMP)

ที่มา: ผู้วิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการดาเนินงานวิจัยที่ได้กาหนด สามารถวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูลโดยผู้วิจัยจัดทาการใส่รหัสผู้ให้สัมภาษณ์และแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ประเด็นการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ประเด็นข้อสรุป

ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ
PCO

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา

4.1.1 บทบาทของตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม
4.1.1.1 ผู้ประสานงานเป็น P02, P03, P06, G01
ตาแหน่งเริ่มต้นของการ
P09, P15
ทางานในอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมหรือในPCO
4.1.1.2 บทบาทเป็นตัวกลาง P01, P02, P03, G01, G02,
ในการประสานงาน
P04, P05, P06, G03
P07, P08, P09,
P10, P11, P12,
P13, P14, P15,
P17
4.1.1.3 ทาการประสานงาน P01, P04, P08, G02, G03
ตามระดับตาแหน่ง ตาม
P09, P12, P13,
คาสั่งของ Project
P14, P15, P17
manager

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน
CMP

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่ PCO

C02

C01, C02, O01, O02
C03

C03
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ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ
PCO

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน
CMP

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่ PCO

4.1.2 ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุม
4.1.2.1 การติดตามความ
P02, P03, P04, G03
C01, C03 O01, O02
คืบหน้าของงาน
P05, P07, P08,
ประสานงานในทุกขั้นตอน P11, P12, P13,
ของการจัดงาน มีความ
P14, P15, P17
ยืดหยุ่นในการทางาน
4.1.2.2 การสืบค้นข้อมูล
P01, P10, P12,
O02
P14, P15, P17
4.1.2.3 การกระจายและ
P02, P03, P07,
C01, C03 O02
รวบรวมข้อมูล
P11, P12, P14,
P15
4.1.2.4 สนับสนุนการทางาน P02, P03, P04
G03
C03
ของทีม
,P05, P06,P11,
P14, P15
4.1.3 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงาน
4.1.3.1 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมพึงประสงค์
1) ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน P05, P06, P08 G02, G03 C01, C02, O01
เกี่ยวกับ องค์กรและบทบาท ,P13, P14
C03
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
2) ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ P03, P04, P05, G02, G03 C01, C02, O01
เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ P14, P17
C03
และการจัดประชุม
3) ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ P01, P02, P03, G02, G03 C01, C02, O01, O02
เกี่ยวกับลูกค้า และโครงการ P05, P06, P08,
C03
ของลูกค้า
P13, P14, P17
4) ทักษะการสื่อสาร
P04, P05, P06, G01, G02, C01, C02, O01, O02
P09, P10, P12, G03
C03
P13, P14, P15
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ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ
PCO

5) ทั ก ษะการเข้ าสั ง คมและ P01, P04, P06,
การสร้างเครือข่าย
P15
6) การมีความอดทน
P01, P03, P04,
P06, P07, P08,
P09, P10, P12,
P13, P14, P15
7) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ P02, P08, P09,
ในการสื่อสาร
P14, P15, P16
8) มีทศั นคติที่ดีต่องาน
P06, P07, P09,
P10, P12, P14,
P15, P16
9) ทั ก ษะการวางแผนและ P04, P05, P06,
การคิดอย่างเป็นระบบ
P08, P10, P12,
P14, P15, P16
10) ความรู้ด้านการเงินและ P02, P04, P10
ความสามารถในกา รลด ,P15
ค่าใช้จ่าย
11) ทักษะการสืบค้นข้อมูล P04, P05, P06,
P10, P12, P13,
P14, P17
1 2 ) ทั ก ษ ะ ก า ร ท า ง า น P02, P03, P12,
เลขานุการและงานเอกสาร P14, P15, P16
13) ทักษะความสามารถใน P04, P05, P08,
การคิด วิเคราะห์ พิจารณา P10, P12, P14,
ข้อมูล เหตุการณ์อย่างมีเหตุ P16
มีผล
14) ทักษะการแก้ไขปัญหา P02, P04, P05,
P06, P07, P08,

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน
CMP

G01, G02, C03
G03
G01, G03

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่ PCO

O01
O01

G01, G02, C03
G03
O01

G01, G02, C02
G03

O01, O02

C02, C03 O02

C02

O01

C03

G01

C02, C03 O01, O02
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ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ
PCO

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน
CMP

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่ PCO

P09, P10, P12,
P13, P14, P15
15) ทักษะการปรับ ตัว การ P03, P04, P06, G01, G02 C02
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
P07, P08, P10,
P12, P14, P15,
P16
16) ความเต็มใจให้บริการ P01, P04, P10, G01
C03
O02
P12, P16
4.1.4 ปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม
4.1.4.1 ทัศนคติของ
P01, P02 , P03, G01
C01
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกับ
P04, P06, P09,
ลักษณะงาน
P10, P14, P15
ขาดความอดทน
4.1.4.2 การขาดแคลน
P01, P05, P06,
C01
O01
ผู้ปฏิบัติงานประสานงานการ P07, P09, P10,
จัดประชุมที่มีคุณภาพ
P12, P13, P14,
P16
ห า ก เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ต้ อ ง ก า ร P03, P04, P06,
C02, C03
บุคลากรมีประสบการณ์ หรือ P07, P09, P10,
เป็นบัณฑิตMICE
P12, P14, P15,
P16
4.1.4.3 ข้อจากัดอื่น ๆ
1) จานวนและโอกาสเติ บ โต P01, P02, P03,
C01, C02,
ของ PCO
P04, P10, P16
C03
2) ลั ก ษณะงานที่ ค่ อ นข้ า ง P01, P02, P05,
หนั ก งานเยอะกว่ า จ านวน P06, P12
คนท าให้ ไ ม่ มี เ วลาไปเข้ า
หลักสูตรอบรม
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ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ
PCO

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา

4.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
4.2.1 ปัจจัยบุคคล
4.2.1.1 ทัศนคติ
P01, P02, P03, G01
P04, P05, P06,
P07, P08, P09,
P10, P11, P12,
P13, P14, P16
4.2.1.2 ความรู้และทักษะใน P11, P13, P15, G02
การทางาน
P16
4.2.1.3 แรงจูงใจ
P01, P02, P03,
P04, P05, P07,
P09, P10, P11,
P12, P13, P14,
P15, P16
4.2.1.4 บุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก P03, P04, P06, G02
และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
P07, P08 ,P09,
P10, P11, P12,
P13, P14, P15,
P16
4.2.1.5 Generation Yและ Z P02, P03, P04,
P05, P06, P09
P14,
4.2.2 ปัจจัยกลุ่ม
4.2.2.1 การทางานเป็นทีม P01, P02, P03,
P04, P05, P06,
P07, P08, P09,
P10, P11, P12,

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน
CMP

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่ PCO

C01,
C02, C03

O01, O02

C01,
O01
C02, C03
C01, C03

C01

C01, C03

O01, O02
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4.2.2.2 ให้ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร

ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ
PCO

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน
CMP

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่ PCO

P13, P14, P15,
P17
P01, P02, P04,
P06, P12, P14,
P15

4.2.3 ปัจจัยองค์กร
4.2.3.1 วัฒนธรรมองค์กร
1) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ P01, P02, P03,
ทางานเป็นทีม
P04, P05, P06,
P07, P08, P09,
P10, P11, P12,
P13, P14, P15,
P17
2) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ P03, P04, P05, G01, G03
สนับสนุนจากองค์กรในการ P07, P09, P10,
เรียนรู้และพัฒนา
P11, P12, P13,
P14, P15, P16
3) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ P01, P04, P06,
ตอบสนองความต้องการของ P16
ลูกค้า
4.2.3.2 เป้าหมายองค์กร
P03, P10, P11,
P16
4.2.3.3 โครงสร้างและขนาด P01, P02, P04,
องค์กร
P05, P06, P10,
P12
4.2.3.4 ลักษณะของงาน
P01, P03, P06, G01
P04, P10, P17,

C01, C03

C01,C02,
C03

C02
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ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ
PCO

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา

4.2.3.5 การสนั บ สนุ น จาก
องค์กร
1) การสนับสนุนจากองค์กร P03, P04, P05, G01, G03
ในการเรียนรู้และพัฒนา
P07, P09, P10,
P11, P12, P13,
P14, P15, P16
2) การสนับสนุนจากองค์กร P05, P06, P09,
ในการสร้างแรงจูงใจสาหรับ P14, P15
การเรียนรู้และพัฒนา
4.2.3.6 ปัจจัยภายนอก
1) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและ P01, P03, P04,
ความต้องการของลูกค้า
P05, P06, P09,
P10, P12, P15
,P11
2) ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลาย P05, P06, P10,
เออร์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความ P15
เคลื่อนไหว การพัฒนาสินค้า
และบริการ
3) ข้ อ มู ล คู่ แ ข่ ง ขององค์ ก ร P04, P06, P10,
และความเคลื่ อ นไหวของ P14, P15
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัด
ป ร ะ ชุ ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ด้ า น
เทคโนโลยี กระแสความ
สนใจในอุ ต สาหกรรมไมซ์
และการจัดประชุม

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน
CMP

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่ PCO

C01,C02,
C03

C01

O01, O02

O01, O02

C01

O01, O02
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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, G02, G03 C02, C03
P04, P06, P08,
P09, P10, P11,
P12, P13,P14,
P15, P16
2) Best Practice
P02, P04, P08,
P13
3) Team learning
P01, P02, P04, G03
P06, P07, P08,
P10, P11, P12,
P14, P16
4) Empowerment
P01, P02, P03, G03
P04, P05, P06,
P07, P08, P09,
P11, P14, P16
5) การสร้างความสัมพันธ์ที่ P04, P10, P12,
ดีภายในทีมและองค์กร
P14, P16
6) เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ มี P02, P04, P07, G01
ประสบการณ์จากการทางาน P09, P10, P11,
การร่วมงาน การศึกษาดูงาน P16
ที่หลากหลาย
7) เอื้ออานวยการทางานให้ P03, P11, P14,
O01
สะดวกขึ้น
P16
4.3.1.2 การประเมินการ
P03, P04, P06,
ทางาน
P10, P12, P13,
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4.3.1.3 การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง
4.3.1.4 การอบรมเพื่อ ให้ ไ ด้
มาตรฐานเพื่ อ ให้ เ ป็ น สากล
ยกระดับอุตสาหกรรม สร้าง
ความเชื่อมั่น
4.3.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
4.3.2.1 การปรับการทางาน
กับคนรุ่นใหม่
4.3.2.2 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ข อ ง
ภาครั ฐ มิ ติ ก ารเรี ย นรู้ แ ละ
พั ฒ นาสมรรถนะความเป็ น
มื อ อาชี พ ของบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัด
ประชุม

ผู้จัดการโครงการ/
ผู้ประสานงานของ
PCO

ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐและ
การศึกษา

ผู้ได้รับรอง
มาตรฐาน
CMP

P02, P16

G01

C01, C02,
C03

P03, P16

G01, G03

C02, C03

P02, P03, P04, G01
P10, P14
P02, P03
G01, G03

ผู้เชี่ยวชาญที่
ไม่ใช่ PCO

C01

O01

C01

O01

ที่มา: ผู้วิจัย

ผลการวิเคราะห์บริบทงานและสถานการณ์เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้
ประสานงานบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
บทบาทของตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม
การทางานโดยทั่วไปในการจัดงานประชุมรูปแบบต่าง ๆของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพหรือ
บริษัทอีเว้นท์ เป็นงานทางานแบบโครงการ (Project Management) กล่าวคือ เรียกงานประชุม
รูปแบบต่าง ๆ เช่น Conference Convention Event ว่าโครงการ (Project) ซึ่งมีระยะเวลาของ
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กระบวนการทางานแต่ละโครงการสั้นยาวแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทประสานงานจึงเรียกว่า ผู้
ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
ตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม เป็นตาแหน่งเริ่มต้นของการเข้ามาทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดงานต่าง ๆในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เพราะเป็ นตาแหน่งที่ได้เรียนรู้ เห็นภาพการทางานใน
มิติต่าง ๆ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาจากตาแหน่งนี้ต่อยอดไปสู่ตาแหน่งสูงขึ้นได้
โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P09 กล่าวว่า
“...คนใหม่ นักศึกษาจบใหม่ที่เริ่มเข้ามาทางานเค้าต้องเรียนรู้งานจากการเป็นผู้
ประสานงานก่อน เพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์ที่จะเชียวชาญได้
มากขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
“...การเริ่ ม ต้ น ท างานในอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม เริ่ ม จากการเป็ น คน
ประสานงาน คอยช่วยเหลือ ซัพพอร์ทโปรเจคเมเนเจอร์ ซัพพอร์ททีมซึ่งเขาจะซึม
ซับความรู้ ทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09, 2561)
บทบาทสาคัญของผู้ประสานงานการจัดประชุมคือการเป็นตัวกลางการประสานงานระหว่าง
สมาชิกภายในทีมกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และช่วยอานวยความสะดวกให้การ
ทางานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
“...ผู้ประสานงานเป็นคนสาคัญ ที่จะช่วยโปรเจคเมเนเจอร์ (Project Manager)
ช่ ว ยซั พ พอร์ ท ที ม ให้ ท างานได้ เ ร็ ว ขึ้ น ง่ า ยขึ้ น งานจะราบรื่ น หรื อ ไม่ ก็ อ ยู่ ที่ ผู้
ประสานงาน (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P08, 2561)
“...ผู้ประสานงานเป็นคนกลางสาคัญที่จะทาให้งานราบรื่นเพราะเขาต้องคุยกับทุก
ๆ ฝ่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561)
“...ผู้ประสานงานจึงเป็นคนกลางในการประสานงานกับทุก ๆฝ่ายให้กับที ม ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ประสานงานจะเป็นตัวกลางในการประสานงานและช่วยเหลือการทางาน
ของทีม แต่ในการประสานงานที่สาคัญ หรือการสื่อสารกับผู้มีอานาจตัดสินใจโดยตรงของฝั่งลูกค้า
ซัพพลายเออร์ หรือภาคส่วนต่าง ๆ จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการโครงการซึ่ง มีอานาจตัดสินใจสูง กว่ า
ส่วนผู้ประสานงานนั้นติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย กล่าวได้ว่าเป็นการสื่อสาร
ตามระดับตาแหน่งเดียวกัน ตามที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 และ P09 กล่าวว่า
“...ผู้ประสานงานไม่ได้ดีลกับลูกค้าที่มีอานาจตัดสินใจโดยตรงแต่เป็นหน้า ที่ของ
โปรเจคเมเนเจอร์...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
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“...ส่วนใหญ่เราจะไม่ให้ผู้ประสานงานคุยกับลูกค้าคนที่มีอานาจตัดสินใจโดยตรง
เพราะเขายังไม่มีประสบการณ์พอในการเจราจาต่อรองหรือบางทีอาจไม่เหมาะสม
ในเรื่องของตาแหน่งความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09, 2561)
ดังนั้น บทบาทของผู้ประสานงานการจัดประชุม จึง มีความสาคัญ ในการเป็นตัวกลางการ
สื่อสารกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
เกิดความเข้าใจของผู้ร่วมงานในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายการทางานในแต่ละโครงการ
ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุม
ลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม นับเป็นงานบริการที่ต้องค้นหาสิ่งที่ตอบสนอง
ความต้องการและช่วยเหลือ อานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทางานภายใต้ความกดดันข้อจากัดเวลา
และการเปลี่ยนแปลง การทางานเป็นทีมและต้องพบปะผู้ คนมากมาย ในขณะเดียวกันก็มี ค วาม
ยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่ทางานบ้าง
“...งานประชุมทุกงานมีความแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า นั่นเป็นสิ่งที่
คนทางานตรงนี้ ผู้ประสานงานต้องเข้าใจ รับมือให้ได้ พยายามที่สุดเพื่อตอบโจทย์
ลูกค้า บางครั้งก็เป็นที่ปรึกษา ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)
“...ลักษณะงานเราต้องทางานร่วมกับคนเยอะ จึงไม่จาเป็นว่าจะต้องประจาทางาน
อยู่ที่ออฟฟิสทุกวัน ต้องไปหาลูกค้าบ้าง ทางานที่บ้านบ้าง เวลาเข้างานก็ไม่ไ ด้ว่า
ต้องตอกบัตร แต่ที่สาคัญคืองานต้องประสานต่อเดินไปได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04,
2561)
ขอบข่ายหน้าที่ของผู้ประสานงานในการประสานงานตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน วันที่จั ด
งาน และหลังจัดงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและทางานร่วมกับหลายภาคส่วน หน้าที่
การประสานงานจึงแบ่งได้เป็นหลายมิติตามที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการประสานงานกับภาค
ส่วนต่าง ๆ และหน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ โดยรับคาสั่งงานจากหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการ (Project
Manager) และรวมไปถึงการสนับสนุนการทางานอื่น ๆของทีม
“...ตาแหน่งผู้ ประสานงานเป็น คนที่ต้ องประสานงานทุก รูป แบบในทุก ขั้ น ตอน
ตั้งแต่ ก่อนเริ่มงาน ระหว่างการเตรียมงาน วันงาน และหลังจบงาน ทั้งเรื่องสถานที่
การคัดกรองข้อมูล การทา pre-register การหาข้อมูลและsourcesต่าง ๆ เป็นต้น
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส O1, 2561)
“...หน้าที่ในการประสานงานนอกจากต้องพูดคุย พบเจอกันกับผู้คนแล้ว ยังต้องทา
เอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบบงานเลขานุการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
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“...ต้องใช้การสื่อสารด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ การทาจดหมาย ส่งอีเมล์
และการทาเอกสารสื่อสารกับบุคคลในระดับต่าง ๆ ก็เป็นหน้าที่ของคนประสานงาน
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)
4.1.2.1 การติดตามความคืบหน้าของงาน
หน้าที่ของผู้ประสานงานในการติดตามความคืบหน้าของงาน ซึ่งมีความสาคัญ ต่อ
ความราบรื่นในการทางานแต่ ละขั้นตอน ผู้ประสานงานต้องโน้มน้าวหรือเร่งรัดประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆเพื่อให้งานดาเนินไปตามขั้นตอน เช่น ติดตามงานจากซัพพลายเออร์ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ
P05 กล่าวถึง
“...ติดตามงานในกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบ สามารถให้คาตอบกับ
Project Manager และลู ก ค้ า ได้ ถึ ง ปัญ หาและกระบวนการด าเนินงานที่ เกิดขึ้น
และสามารถปิดงานให้จบได้ทันตามเงื่อนไขเวลาที่กาหนด สาคัญที่สุดคือการทางาน
ตาม timeline ได้สมบูรณ์ที่สุด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
“...ต้องวางแผนการทางานของตัวเองให้เข้ากับ time line ของงาน ให้เวลาทางาน
แล้วมันราบรื่นไม่มี ส่วนใดล่าช้าติดขั ด เพราะฉะนั้น การตามงาน อัพเดทความ
คืบหน้าอยู่เสมอสาคัญมากแล้วต้องอัพเดทรายงานให้กับทีม กับลูกค้าด้วย...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P05, 2561)
4.1.2.2 การสืบค้นข้อมูล
หน้าที่การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆที่จาเป็นในการประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หรื อ ตามที่ ผู้ จั ด การโครงการมอบหมาย การสื บ ค้ น ข้ อ มูล มี ค วามจ าเป็ นในการท างาน เนื่ อ งจาก
กระบวนการทางานต้องใช้ข้อมูลหลากหลายในขั้นตอนต่าง ๆของการจัดเตรียมงาน เช่น ข้อมูลเพื่อ
นาเสนอลูกค้า, ข้อมูลในการให้คาแนะนาแก่ลูกค้า , ข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้เป็นโจทย์ในการทางาน
และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น
“...ผู้ ป ระสานงานของแต่ ล ะที ม ต้ อ งหาข้ อ มู ล ต่ า ง ๆที่ จ าเป็ น เพื่ อ เอามาท า
content เช่น เทรนด์อุตสาหกรรม เทรนด์โลก เทรนด์ตลาดต้องประสานงานกับทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมซึ่ง เป็นปรึกษาในการจัดงานเพื่อขอข้อมูลเชิง ลึก
เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
“...การสืบค้นข้อมูลจาเป็นมาก เพราะเราจะต้องมีฐานข้อมูลอยู่ในมือเพื่อที่จะตอบ
หรือต่อรองได้ทัน มันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
“...หน้าที่ของผู้ประสานงานไม่ใช่แค่รู้ข้อมูลอย่ างเดียวแต่ต้องสามารถให้ข้อมูล
คาแนะนาแก่ลูกค้าในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P17, 2561)
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สาหรับในด้านของการจัดประชุมเชิงวิชาการ ผู้ประสานงานและทีมงานของบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ จาเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานที่จั ดเพื่อความราบรื่นใน
การทางานและประสานงานร่วมกับสมาคมหรือผู้รับผิดชอบในด้านวิชาการ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ
มากกว่า
“... ในส่วนของการสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการไม่ไ ด้เป็นหน้าที่ของผู้ประสานงาน
โดยตรง งานวิ ช าการในระดั บ ผู้ ป ระสานงานไม่ต้ อ งลงลึ ก เกี่ ยวกับ การเงินและ
วิชาการมากนัก...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
“...เราไม่ได้ทาข้อมูลวิชาการเอง100% เพียงแค่หาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและ
ปรึกษากับทางสมาคม บริษัทที่เป็นเกี่ยวข้อง แต่เราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เชิงวิชาการของงานนั้น ๆที่จัดบ้าง เช่น คาศัพท์เทคนิค ประเด็นที่กาลังถูกพูดถึง...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
4.1.2.3 การกระจายและรวบรวมข้อมูล
นอกจากการสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทางานแล้ว ผู้ประสานงานยังมีหน้าที่
ในการแจ้งและกระจายข้อมูลต่าง ๆที่ได้ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆให้สมาชิกในทีมรับทราบ เพื่อ
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแจ้งให้ทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทาเอกสารบันทึก
ข้อความ การแจ้งข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลในที่ประชุม นอกจากนี้ต้องแจ้งข้อมูลอัพเดทจากทีมให้กับ
ลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือผู้สนับสนุนอื่น ๆรับทราบ ผู้ประสานงานจึง เป็นตัวกลางในการสื่ อ สาร
ระหว่างสมาชิกในทีมและภาคส่วนอื่น ๆ
“...ผู้ประสานงานต้องเป็นคนกลางในการอัพเดทข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆเร็วที่สุดใน
ทีม กระจายให้คนในทีมรู้ เช่น ลูกค้าต้องการขยายเวลาจัดประชุม เราต้องแจ้งไป
ยังทุกฝ่ายในทีมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น หรือคนในทีมต้องการข้อมูลอะไรก็มา
ถามจากเรา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
“...ผู้ประสานงานต้องติดตามผู้จัดการโครงการไปประชุม ทารายงานสรุปการจัด
ประชุม และนาข้อมูลที่ได้จากมากแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆในทีมรับทราบ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส C01, 2561)
4.1.2.4 สนับสนุนการทางานของทีม
หน้าที่อื่น ๆของผู้ประสานงาน เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการทางานของทีม การ
ช่วยเหลือเพื่อให้งานขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นตามเวลาที่กาหนด ผู้ประสานงานจึงค่อนข้างมีงานอืน่
ๆที่หลากหลาย เช่น การช่วยเหลืองานอื่น ๆของทีมหรือสมาชิกในทีมในเวลาที่จาเป็น
“...ผู้ประสานงานมีหน้าที่สนับสนุนการทางานของผู้จัดการโครงการและทีมหรื อทา
งานตามที่คาสั่งของผู้จัดการโครงการ เช่น การติดตามโปรเจคเมเนเจอร์ไปพบปะ
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ลูกค้า การไปช่วยเหลือทีมอื่น ๆหากเกิดเหตุการณ์งานล้นมือมาก ๆหรือขาดคนใน
วันจัดงานจริง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
อย่ า งไรก็ ต ามหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การท างานของที ม ผู้ ป ระสานงานมี ค วาม
แตกต่างตามขนาดองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่การประสานงานของผู้ประสานงาน โดยองค์กรขนาด
เล็กผู้ประสานงานต้องทางานหลากหลายในทางกลับกัน องค์กรขนาดใหญ่จะมีการแบ่งหน้าที่ข องผู้
ประสานงานอย่างชัดเจน
“...องค์กรเล็กผู้ประสานงานจะค่อนข้างทางานหลากหลาย Multi task มาก ต้อง
ประสานงานกับทุก ๆฝ่ายในองค์กร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)
“...องค์กรใหญ่เรามีการแบ่งงานแบ่งทีมอย่างชัดเจน เช่น หน้าที่ในส่วนของ sales
หน้าที่การเงิน ผู้ประสานงานก็จะมีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P10, 2561)
จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า หน้าที่ของผู้ประสานงานการจัดประชุมเกี่ยวข้องกับการอานวยความ
สะดวกในการทางานให้กับทีม การทางานระหว่างทีมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นงานที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความใส่ใจอย่าง
รอบคอบในรายละเอียดของกระบวนการทางานต่าง ๆ และทางานหลากหลายตามความซับซ้อนของ
แต่ละโครงการและขนาดขององค์กร ผู้ประสานงานการจัดประชุม จึงต้องมีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมในการทางานเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานใน
ธุรกิจให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์
เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั นสามารถแยกประเด็ น ได้ ดั ง นี้ สมรรถนะของผู้ ป ฏิบั ติ ง านต าแหน่ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุม ที่บริษัทจัดประชุ มมืออาชีพต้องการ, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ,
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม
4.1.3.1 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมพึงประสงค์
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บั น พบว่ า สมรรนถะหรื อ ความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถและคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ทางานตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุมที่บริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพให้ความสาคัญ ดังนี้
1) ความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับ องค์กรและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การรับรู้และเข้าใจบทบาทขององค์กร สินค้าและบริการขององค์กร รวมถึงกระบวนการทางานของ
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องค์กร และบทบาทหน้าที่ที่ตาแหน่งของตนรับผิดชอบ โดยเข้าใจถึงกระบวนการทางาน การส่งต่อ
งาน และอื่น ๆที่เกีย่ วข้องกับงาน
“...การเป็นผู้ประสานงานที่ดีต้องสามารถคิดต่อยอดงานได้ ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อ
ใคร ใช้สื่อช่องทางใด รู้รายละเอียดในการติดตามงาน เช่น ติดต่อกับท่านใดไว้
รายละเอียดเป็นอย่างไร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์และลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การจัดงานต่าง ๆ ความเชื่อมโยงของภาคส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
“...การจัดประชุมก็เป็นส่วนหนึ่งของไมซ์ เพราะฉนั้ นคนเป็นผู้ประสานงานก็ต้องมี
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับไมซ์ เพราะงานมันเชื่อมโยงกัน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04,
2561)
3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการของลูกค้าและโครงการที่
รับผิดชอบอยู่ กล่าวถึง การมีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า สิ่งที่ ลูกค้าให้ความสาคัญ
ในการจัดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะขั้นตอนของการจัด การ
จัดประชุม การจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ และความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในด้านการตลาด
คู่แข่ง กระบวนการตัดสินใจ เข้าใจภาพรวมแนวคิด (Concept/ Theme) ของงานหรือโครงการที่
รับผิดชอบและความเกี่ยวข้องในการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยผู้ใหสัมภาษณ์รหัส P17, O1
และP02 กล่าวถึงความสาคัญของการรู้จักลูกค้าและความต้องการของลูกค้า ดังนี้
“...ต้องรู้จักลูกค้า ความต้องการของเขา ต้องรู้ไปถึงขั้นให้คาแนะนาเข้าได้เกี่ย วกับ
งานที่เข้าต้องการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P17, 2561)
“...การรู้จักnatureลูกค้าแต่ละกลุ่มรู้ระเบียบขององค์กร ซึ่งเราต้องเรียนรู้วิธีการ
เข้าหาจะทาให้การประสานงานง่ายขึ้น “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส O1, 2561)
“...การรู้จักลูกค้ าไม่ ใ ช่เพี ยงแค่ คนที่ มาจ้ างออแกไนเซอร์ แต่ยัง ต้องรู้จักไปถึ ง
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคหรือ delegateของลูกค้า เพื่อจะตอบโจทย์ทั้งสองกลุ่ม
ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
ในขณะเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, P02, P06 และ C02 กล่าวถึง การ
เข้าใจภาพรวมของการจัดงานผู้ประสานงานต้องเข้าใจภาพรวมของโครงการที่รับผิดชอบอยู่เพื่อสาม
รถทางานได้ถูกต้องตามทิศทางที่ควรและสามารถให้คาแนะนาแก่ลูกค้าได้
“...ต้องเข้าใจภาพรวมของงาน เนื้อหา ลักษณะงานซึ่งมีความซับซ้อนตามช่วงเวลา
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)
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“...การเข้าใจภาพรวมของงาน วัตถุประสงค์ conceptของงาน สาคัญมากเพราะ
จะทาให้รู้ว่าจะต้องทางานไปในทิศทางไหน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
“...ภาพรวมของงาน วัตถุประสงค์ concept ลักษณะงานเป็นเรื่องพื้นฐานสาคัญ
เลยที่จะต้องรู้ เพราะต้องประสานงานภายใต้เรื่องราวเหล่านี้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P06, 2561)
“...ความเข้ า ใจในรู ป แบบการจั ด งานต่ า ง ๆ เช่ น conference, convention,
seminar...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561) ลูกค้า
4) ทั ก ษะการสื่ อ สาร กล่ า วถึ ง ความสามารถในการสื่ อ สารกั บ บุ ค คล
หลากหลายระดับให้เกิดความเข้าใจ สื่อสารได้อย่างกระชับ ชัดเจน มีเหตุมีผล ผู้ให้สัมภาษณ์ต่าง
กล่าวถึงความสาคัญของทักษะการสื่อสาร ดังเช่นผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, P15 และ P04
“...ผู้ ป ระสานงานต้ อ งสามารถสื่ อ สารกั บ คนได้ ห ลายระดั บ รู้ จั ก กาลเทศะ รู้
มารยาทสังคม มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
C01, 2561)
“...นอกจากต้องสื่อสารให้รู้เรื่องแล้ว การต่อรอง การประนีประนอมรู้จักพูดสาคัญ
มาก เพราะถ้าเรามีการประนีประนอม ร้องขออย่างถูกวิธีจะทางานราบรื่น...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P15, 2561)
“...ทักษะการต่อรองการสื่อสารการโน้มน้าวใจเพื่อให้คนทางานให้เราได้ด้วยความ
เต็มใจ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)
5) ทักษะการเข้าสังคมและการสร้างเครือข่าย กล่าวถึง การปรับตัวในการ
เข้าสังคมต่าง ๆอย่างเหมาะสม เช่น การเขาสังคมพบปะกับลูกค้า การพบปะกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์
และผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น รวมไปถึ ง เพื่ อ นร่ วมงานในแผนกต่ า ง ๆในองค์ ก ร ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การมี
บุคลิกภาพที่ดี การวางตัวและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ P15
กล่าวว่า
“...บุคลิกภาพ การแต่งกายต้องสมาร์ท รู้กาลเทศะ ต้องทาlookให้เท่า ๆกับลูกค้า
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ กัน คุ ยได้ ใ นระดั บใกล้ เ คี ยงกั น...” (ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รหั ส P04,
2561)
“...การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ ต้องรู้จักเข้าหาคนให้เป็น ว่าใคร
ควรจะเข้าหาอย่างไร จะทาให้การคุยงานกันราบรื่นขึ้นเข้าใจกันง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P15, 2561)
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ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ
P06 กล่าวถึงทักษะในการเข้าสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ากับกลุ่ม ลูกค้ าต่ าง ๆ ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่ผู้
ประสานงานจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม ดังนี้
“...การมีบุคลิกภาพ รสนิยม service mind ที่สอดคล้องกับลูกค้า บุคลิกภาพเป็น
สิ่งสาคัญมากเพราะต้องทางานกับคนหลายหลาก ยิ่งการทางานกับกลุ่มหมอหรือ
คนในระดับสูง จะต้องรู้จักมารยาทสังคม มีรสนิยม เพื่อให้สามารถเข้ากันลูกค้าได้
หรือแม้แต่การทางานร่วมกับsupplier ก็ต้องวางตัวให้ถกู คือต้องรู้จักกาลเทศะ...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)
“...จะทางานนี้ได้ดีต้องชอบพบปะผู้คน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักเข้าหาคน “... (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P06, 2561)
6) การมีความอดทน รับผิดชอบ เนื่องด้วยการทางานที่มีความกดดันสูง
การทางานแข่งกับเวลา รายละเอียดงานที่ซับซ้อนและการประสานงานกับหลายภาคส่วน ทาให้ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมต้องมีความอดทนต่อภาวะกดดันและจัดการให้งานสามารถดาเนินต่อไปได้
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกและการปรับตัวในการทางาน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P03
กล่าวว่า
“...ต้องมีความอดทนกั บความกดดันต่าง ๆ และสามารถควบคุมอารมณ์ไ ด้...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส G03 และ P10 ให้ความคิดเห็นว่า
“...การมีEQ ที่ดีทาให้ควบคุมตัวเองได้ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทัน จะทาให้
เราอดทนและรับมือกับความกดดันในงานได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G03, 2561)
“...ความอดทนและรับผิดชอบต่องานต่อหน้าที่ ต้องมุ่งเป้าที่ความสาเร็จของงาน
ดังนั้นต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกดดันต่าง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
“...ต้องตรงต่อเวลาทั้งการตามงาน การทางานให้เสร็จทันเวลา การรักษาคามั่น
สัญญาในเวลา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P07, 2561)
7) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร กล่าวถึงทั้งทักษะการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียนในเชิงธุรกิจและเป็นทางการ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นในการทางาน ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P02 กล่าวว่า
“...ภาษาอังกฤษแม้จะพูดคุยสื่อสารได้ แต่ในระดับการสื่อสารแบบทางการหรือทาง
ธุรกิจ ทักษะการเขียน สาคัญเพราะต้องสื่อสารกับคนหลายระดับ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P02, 2561)
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8) การมีทัศนคติที่ดีต่องาน เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้การทางานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ผู้ประสานงานที่มี ทัศนคติที่ดีต่อการทางานจะตอบสนองต่อปัญหาในทิศทางบวก สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้ ทางานอย่างกระตือรือร้น และทางานความเต็มใจ
“...คนจะทางานได้ดีต้องมีมุมมองเชิงบวกต่องานต่อสิ่งที่เจอ แล้วจะสามารถเรียนรู้
รับมือกับมันได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อ มูลรหัส P10 และ P15 กล่าวถึงการรับมือกับงานมี
ความยืดหยุ่นในการทางาน การจัดการความเครียด “...คนที่จะทางานได้ดีต้องมีความภูมิใจในงานที่
ทา ต้องอินกับงานเพราะจะทาให้เราเอาใจใส่งาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
“...งานหนัก งานเครียด แต่ถ้าคนมีใจให้กับงานก็จะทาได้ดี จะรับมือกับงานได้ “...
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
9) ทั ก ษะการวางแผนและการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ เป็ น การจั ด การวาง
แผนการทางาน จัดลาดับความสาคัญของงานดาเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เสร็จได้ตามเวลากาหนด
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ อผู้ร่วมงานและขั้นตอนอื่น ๆ โดยคานึงถึงภาพรวมและระบบการท างาน
การวางแผนได้อย่างรอบคอบจึงเกิดจากความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนของงาน การคิดต่อยอด
งานตามขอบข่ายหน้าที่ การมองเห็นปัญหาและจัดการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และP15 กล่าวในมุมมองเดียวกัน ดังนี้
“...การควบคุม time frameการทางานให้ได้ตรงกับ แผนที่วางไว้เพื่อให้งานดาเนิน
ต่อได้ราบรื่น เช่น การทางานกับซัพพลายเออร์เมื่อสั่งงานไปแล้วเราจะต้องติดตาม
งานคุยตลอดทางเพื่อรู้ปัญหา แก้ไขได้ทัน รู้ความคืบหน้า ให้ข้ อมูลอัพเดทลูกค้าได้
ให้ได้งานตามเวลาที่กาหนด ให้การทางานในทีราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04,
2561)
“...การจัดลาดับความสาคัญของงาน การจัดการวางแผนงานของตัวเอง เพราะถ้า
เราทาตามแผนได้งานก็จะตามทันไม่กระทบคนอื่น ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15,
2561)
10) ความรู้ด้านการเงินและความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย ความรู้เหล่านี้
มีความสาคัญในเวลาที่ผู้ประสานงานต้องพิจารณาเลือกคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์และนาเสนอต่อลูกค้า
การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การติดตามค่าใช้จ่าย การประสานงานร่วมกับฝ่ายการเงิน
ขององค์กร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประสานงานการจัดประชุมควรมีความรู้ด้านการเงินเบื้องต้นเพื่อ
ความราบรื่นในการทางาน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P15 กล่าวว่า
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“...มีความรู้ด้านการเงิน การจัดการงบประมาณ สาคัญมากเพราะการจัดงานต้อง
บริหารงบและสามารถทากาไรได้ ต้องรู้ภาษาการเงิน แต่อาจไม่ลงลึกมากก็ได้ อย่าง
น้อยคือคุยในเบื้องต้นได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
“...ความรู้ด้านการเงิน เราต้องรู้บ้างเพื่อให้ทางานได้ ง่ายขึ้นคุยกับลูกค้า กับซัพ
พลายเออร์ กับฝ่ายการเงินรู้ เรื่อง เช่น งบของลูกค้าเท่าไหร่ ในแต่ ละส่วน การ
ติดตามการวางบิล...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
11) ทักษะการสืบค้นข้อมูล การมีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูล สามารถตอบหรือ
แนะนาข้อมูลให้ลูกค้าได้รวดเร็วที่สุดเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการทางาน ข้อมูล
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆที่จาเป็นจึงมีความสาคัญ
ในการทางาน ความสามารถของผู้ประสานงานในการเข้าถึง การสืบค้นและคัดเลือกข้อมูลจะท าให้
ทีมงานมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานอย่างมาก อีกทั้งเป็นการช่วยอานวยความสะดวกให้ง าน
ทางานรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, P13 และ P14 กล่าวถึงความสาคัญของการสืบค้นข้อมู ล
ดังนี้
“...ต้องมีข้อมูลต่าง ๆในมือ เช่น ข้อมูลของ supplierต่าง ๆ มีเครือข่ายในการ
ทางาน มีความรู้ที่สามารถต่อ รองได้กั บ supplier ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหั ส P12,
2561)
“...ต้องรู้จักสินค้าหรือบริการที่เรามีอย่างดี มีข้อมูลต่าง ๆอยู่ในมือพร้อม...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P13, 2561)
“...มีข้อมูลต่าง ๆมากพอที่จะนาเสนอ ให้คาแนะนาลูกค้าได้ เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความใส่ใจให้ความสาคัญต่องาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
12) ทักษะการทางานเลขานุการและงานเอกสาร การทางานเอกสารเป็น
หนึ่งในหน้าที่สาคัญของการประสานงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใน
งาน ขั้นตอนการทางาน การทาเอกสารในรูปแบบต่าง ๆและการวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P03และ P16 ได้ให้ความคิดเห็นต่อทักษะการทางานเลขนุการ ดังนี้
“...ผู้ประสานงานต้องมีทักษะเลขานุการ การทางานเอกสารด้วยซึ่งต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบและเข้าใจงานจึงจะทาได้ดี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
“...การทางานเอกสารนอกจากความรอบคอบแล้วต้องมีการคิดวิเคราะห์ เรียบเรียง
ข้อมูลให้เข้าใจง่ายและเป็นระบบ ทางานรวดเร็วด้วย เช่น การสรุปรายงานการจัด
ประชุม การสรุปข้อมูลอัพเดทงานให้ลูกค้า “...ผู้ประสานงานต้องเขียนรายงาน
ต้องสรุปการจัดประชุมด้วย การจะรายงานต่าง ๆต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
มาก่อน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
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13) ทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เหตุการณ์
อย่างมีเหตุมีผล เป็นทักษะที่จาเป็นในการทางานทุก ๆขั้นตอนเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภ าพ
ป้องกันปัญหา สามารถแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ทักษะเหล่านี้ยังเกิดจากประสบการณ์การ
ทางาน ความรู้ความเข้าใจในระบบการทางานและภาพรวมของโครงการ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, P16
และ P04กล่าวถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
“...ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้รวดเร็ ว เพราะเป็นคนที่สกรีนข้อมูลเบื้อง
ตนแล้วว่าเหมาะสมหรือไม่ ก่อนที่จะนามาเสนอลูกค้าหรือที่ประชุม เช่น เวลาคุย
กับซัพพลายเออร์ต้องรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะกับงาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14,
2561)
“...ในทุ ก หน้ า ที่ ห รื อ ขั้ น ตอนการท างานผู้ ป ระสานงานจะต้ อ งคิ ด วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบ เพื่อเลือกวิธีการหรือสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้เกิดประโยชน์ต่องาน
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
“...ประสบการณ์จะทาให้เกิดความความเชี่ยวชาญ สามารถคิด วิเคราะห์ มอง
ภาพรวมออก มองเกมส์ได้ขาดว่าอะไรควรจะเป็นอย่างไร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04,
2561)
14) ทั ก ษะการแก้ ไ ขปั ญ หา เกิ ด ขึ้ น จากความรู้ ค วามเข้ า ใจในงานและ
ประสบการณ์จากการทางาน ซึ่งจะทาให้สามารถมองภาพรวมของงานและเข้าใจสาเหตุ ปัญหา และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยเป้าหมายของการแก้ ไขคือทาให้งานดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนี้การแก้ไขปั ญหายังนามาซึ่งการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้า ทักษะ
การแก้ไขปัญหาเป็นทักษะสาคัญที่ผู้ประสานงานต้องสังเกตและเรียนรู้ในการทางาน สอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01, O1 และ P14 ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า
“...การทางานเราต้องมุ่งเป้าหมายไปที่ความสาเร็จของงาน เพราะฉะนั้นการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสาคัญมากที่จะต้องทาให้ราบรื่นรวดเร็วที่สุด...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส G01, 2561)
“...การมองเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและสามารถป้องกันปัญ หาไม่ให้เกิดมันสาคัญ
มากในการทาให้งานสาเร็จอย่างมืออาชีพ...”(ผู้ให้ข้อมูลรหัส O1, 2561)
“...ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วต้องมีการแก้ไขอย่างถูกต้อง เรียนรู้ความผิดพลาดที่เคย
เกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้าอีก...”(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
15) ทักษะการปรับตัว การเรียนรู้แ ละพัฒนาตนเอง เป็นทักษะที่สาคัญ
ที่ สุ ด ส าหรั บ การท างานในบริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ และต าแหน่ง ผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุม
เนื่องจากสถานการณ์การทางานที่ต้องพบเจอมีความแตกต่างกันตามบริบทของโครงการและลูกค้ า
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การปรับตัวเรียนรู้แ ละพัฒนาท าให้ก ารทางานสามารถด าเนินไปได้ต ามแผนที่ ก าหนดและบรรลุ
เป้าหมาย ทักษะการปรับตัว การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จึงกล่าวถึงการปรับตัวให้สามารถทางานได้
ในทุ ก ๆสถานการณ์ สามารถท างานได้ กั บ บุ ค คลหลากหลาย การปรั บ รู ป แบบการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอทั้งการฝึกฝน การหาข้อมูลความรู้และการพัฒนาต่อยอด ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P10, P08 และ P03 กล่าวว่า
“...มีความยืดหยุ่นในการทางาน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป๊ะ คือต้องรู้ว่าอะไร
ยืดหยุ่นได้อะไรไม่ได้ สามารถจัดการกับความเครียด ความกดดัน ผ่อนคลายได้ดี...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
“...ต้องมีการเรียนรู้แ ละปรับตัวอยู่เสมอ ๆให้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พ บเจอ
เพราะต้องทางานกับคนหลายฝ่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P08, 2561)
“...การเรียนรู้งานในลักษณะนี้ต้องเป็นคนที่เรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น ช่างสังเกต มี
ไหวพริบ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
16) ความเต็ ม ใจให้ บ ริ ก าร การงานประสานงานและบทบาทของ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสาเร็จใจการจัดงาน เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ประสานงานจึงต้องเข้าใจความ
ต้องการ เข้าใจปัญหาหรือข้อจากัดของลูกค้าและตอบสนองด้วยให้ในคาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ
โดยการส่งมอบการบริการด้วยความเต็มใจ เพื่อให้งานของลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น โดย
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ P10 กล่าวว่า
“...งานแบบนี้มันเป็นงาน 360 องศาที่ต้องประสานได้ทุกส่วนเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัว
เล็ก ๆที่จะทาให้ภาพใหญ่ของงานสมบูรณ์ ดังนั้นต้องทางานเร็ว แอคทีฟ มีไหวพริบ
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)
“...ในการทางานเราต้องแสดงออกถึงความเต็มใจที่ช่วยเหลือลูกค้า แม้บางอย่าง
อาจทาให้เราไม่พอใจก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
ดังนั้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เห็นได้ว่า สมรรถนะที่จาเป็นในการทางานของผู้ประสานงาน
การจัดประชุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความหลากหลายตามลักษณะของงานที่ต้องรับผิดชอบ ผู้
ประสานงานจึ ง ต้ องมีส มรรถนะดั ง กล่ า วและสามารถปรั บ ตั วได้ ทั นสถานการณ์ จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ผู้
ประสานงานต้องทางานได้อย่างหลากหลาย (Multi task)

223
ปัญหาและข้อจากัดในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม
จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุม ใน
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนถึงปัญหาในปัจจุบัน ได้แก่ สมรรถนะที่ยัง
ไม่สมบูรณ์นอกเหนือจากด้านทั ศนคติในการท างานและความอดทน การขาดแคลนผู้ปฏิบั ติ ง าน
ตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่
มีต่องาน และ ข้อจากัดอื่น ๆทาให้ผู้ประสานงานการจัดประชุม ขาดสมรรถนะ และสิ่งที่ต้องพัฒนา
ส่งเสริม
4.1.4.1 ทั ศ นคติ ข องผู้ ป ฏิ บัติ ง านต าแหน่ง ผู้ ป ระสานงานการจัด ประชุ ม ที่มีต่องาน
ตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมยังประสบปัญหาการลาออกจากงานบ่อย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานขาดความอดทนในการทางาน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
รูปแบบการทางานไม่ตรงกับความคาดหวัง และงานอาจไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ ปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นคนรุ่นใหม่ (Y Generation) โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, P02 และ P09 กล่าวสอดคล้องกัน ดังนี้
“...ตาแหน่งนี้ขาดคนที่มีความอดทนกับลักษณะงาน เพราะงานมีความกดดัน สูง
คนที่ทางาน Conference ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจลักษณะของงาน ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะภาพที่เขามองไม่ตรงกัน คิดว่า PCO คือ Marketing event สนุก ๆ...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)
“...ขาดคนที่มีความอดทนกับลักษณะงานของ MICE มีทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน งาน
ไม่เป็นแบบที่วาดฝันซึ่งจริง ๆแล้วก็คงไม่มีอะไรที่สนุกตลอดหรือเครียดตลอด อยู่ที่
ทัศนคติของแต่ละคน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
“...หลาย ๆคนออกไปเพราะทนไม่ได้กับลักษณะงาน งานอาจจะหนักไป หรือขัด
กับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขา เพราะบางครั้งงานก็ต้องทาล่ วงเวลาไม่แน่นอน “...
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09, 2561)
ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03และ5 ให้ความคิดเห็นย้าถึงสาเหตุของการขาดความอดทนในการ
ทางานเกี่ยวข้องกับวัยของผู้ป ฏิบั ติง านในตาแหน่ง นี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ (Y Generation) มี
ลักษณะค่อนข้างเบื่อง่าย ใจร้อน คิดเร็วทาเร็ว ไม่ละเอียดรอบคอบ แต่ข้อดีของคือการเรียนรู้ไ วใน
ด้านเทคโนโลยี กล้าคิดกล้าทา มีความคิสร้างสรรค์
“...คนรุ่นใหม่ที่จบMICE มา จัดงานได้ แต่ความรอบคอบ ความเป๊ะเวลาทางานยัง
ไม่มี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)
“...คนรุ่นใหม่เรียนรู้เร็ว เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทาให้เกิดการติดต่อประสานงานที่
เร็วขึ้นและมีวิธีการใหม่ ๆ ด้วยความที่เรียนรู้เทคโนโลยีเร็ว เป็นสิ่ง ที่ องค์กรต้อง
พัฒนาและสนับสนุนด้านนี้ช่วยในการทางาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
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เพิ่มเติมจากนี้ สาเหตุของการขาดความอดทนในการทางานส่วนหนึ่งมากจากการไม่
ทราบเป้าหมายในการทางาน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า
“...คนขาดpassion ขาดsense of belonging ไม่ มี spirit อาจเพราะเค้ า ยั ง ไม่ รู้
เป้ า หมาย ด้ ว ยลั ก ษณะงาน PCO เป็ น งานค่ อ นข้ า งหนั ก ยาก เป็ น ทางการ
ค่าตอบแทนอาจไม่มากถ้าเทียบกับงานevent หรือmeeting incentive ทาให้คน
รุ่นใหม่ไม่ชอบหรืออยู่ไม่นาน หรือเพราะเค้ามองว่ามันไม่สนุกอย่างที่คิด...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P14, 2561)
หน้าที่ความรับผิดชอบในการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นงานที่
ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่ อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่นในทุก ๆกระบวนการและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ลักษณะการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงค่อนข้างมีความ
กดดันสูง ทาให้ผู้ปฏิบัติงานบางรายไม่เข้าใจหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานเพราะงานไม่ตรงกับความ
ต้องการในการใช้ชีวิตของตน
จากสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น สะท้อนถึงปัญหาในการทางานเกี่ยวข้องกับทัศ นคติ
ของผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับลักษณะงานและลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ซึ่งนาไปสู่
ปัญหาการลาออกจากงานบ่อยและการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนี้
4.1.4.2 การขาดแคลนผู้ปฏิบัติ ง านตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุม ปัจจุบัน
พบว่าในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีผู้ปฏิ บัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นบัณฑิต
จบใหม่ จ ากหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าต่ า ง ๆที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ โ ดยตรง และไม่ ไ ด้ มี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์หรือการประสานงานมาก่อน แม้มีบ้างเป็น
จานวนน้อยของบัณฑิตจบใหม่จากหลักสูต รที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์โดยตรง แต่
ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติงานมากนัก เนื่องจากการเลือกบุคลากรเข้าทางานในตาแหน่ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมพิจารณาจากทัศนคติที่มีต่องานเป็นหลัก อีกทั้งงานในตาแหน่งนี้ค่อนข้าง
ขาดแคลน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P07, P16 และ P14 กล่าวถึง ประเด็นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติด้าน
การศึกษาของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
“...คนจะเข้ามาทางานในอุตสาหกรรมนี้ ได้ไม่จาเป็นต้องจบMICEโดยตรง เพราะ
เนื้องาน Project Coordinator ใช้ความสามารถในการเก็บรายละเอียด มีความ
รับผิดชอบเป็นหลัก ประสบการณ์ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์การทางานจริง
มากกว่า...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P07, 2561)
“...ไม่ต้องจบตรงสายMICE โดยตรง เพราะในส่วนของความรู้เกี่ยวกับMICEมาฝึก
กันได้ตอนทางาน ขอให้มีความตั้งใจมีทัศนคติที่ดีต่องาน อดทน ขยัน แต่ถ้าได้คนที่
จบMICEมาแล้วคุณสมบัติครบก็ยิ่งดีมาก ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
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“...การจะหาคนจบตรงสายแล้วมันโอเค อดทน ทางานดี อยู่นาน ยากมาก
จึงต้องรับคนที่จบอะไรก็ได้ ให้มีทัศนคติดี ลุยงาน แล้วค่อยมาฝึกทีหลัง...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P14, 2561)
แม้ ว่ า การเริ่ ม ท างานในต าแหน่ ง ผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งจบ
การศึกษาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตาหกรรมไมซ์ หากว่าได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้พื้นฐานโดยตรง
ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการเริ่มต้นทางาน ทั้งนี้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพยังคงให้ความสาคัญและมองหา
ผู้ปฏิบัติงานที่จบการศึกษาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรงหรือมีประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์หรือการประสานงาน เช่นเดียวกับ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 และ
C02 กล่าวถึง ดังนี้
“...เราก็ยังคงอยากได้คนที่เรียนจบไมซ์โดยตรงนะ เพราะอย่างน้อยเขามีพื้นฐานใน
หลาย ๆด้านเกี่ยวกับไมซ์แม้จะเป็นเพียงเชิงทฤษฏี แต่มันทาให้นึกภาพออก เวลา
ทางานแล้วได้ฝึกฝนเขาก็จะไปได้ง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
“...ภาพรวมว่าคนที่จบมาแล้วทางานได้เลยมีค่อนข้างน้อย ต้องมาปรับพื้นฐาน
MICE แต่ ถ้ า คนที่ จ บมาเลยก็ จ ะเร็ ว กว่ า คนที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงานไม่ ไ ด้ มี ค วามรู้
ประสบการณ์มาโดยตรงจึง ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ในบริษัทจึงต้องการคนที่มี
ประสบการณ์เพื่อไม่ต้องใช้เวลาการในการเรียนรู้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561)
จากปัญหาสองประเด็นที่กล่าวข้างต้น มีความเชื่อมโยงกันเป็นส่วนหนึ่งของข้อจากัดใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม เนื่องจากจานวนงานที่มากล้นเกินจานวนของ
ผู้ปฏิบัติงาน จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมอบรมหรือทากิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและเรียนรู้
ต่าง ๆ การเรียนรู้จึงจาเป็นต้องเป็นไปในรูปแบบของการปฏิบัติงานจริงเท่านั้น
4.1.4.3 ข้ อ จ ากั ด อื่ น ๆท าให้ ผู้ ป ระสานงานการจั ดประชุ ม ขาดความเป็ นมื ออาชีพ
นอกเหนือจากปัจจัยด้านบุคคลแล้วข้อจากัดอื่น ๆที่มีส่วนทาให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมยังไม่ได้
รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเต็มที่ คือ การเติบโตของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในประเทศไทยซึ่งมี
การเติบโตน้อยและล่าช้าเมื่อเทียบกับจานวนงานประชุมนานาชาติที่จัดภายในประเทศและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในประเทศไทย ดังที่ผู้ให้ข้อมูลคนที่
P02, P03 และ P16 กล่าวว่า
“...ประเทศไทยไม่ได้มี PCO ที่เต็มรูปแบบ ไม่ได้สร้างสรรค์งานเอง จะว่าไป PCO
ในประเทศไทยแทบไม่มีเลย มีแค่เพียงที่เดียว สาเหตุจากความซับซ้อนของลักษณะ
งานและการบริหารจั ดการ ปัจจุบันที่มีไ ม่ไ ด้ เรีย กว่ า PCO จริง ๆ เป็นเพียงแค่
Secretaries หรือ Sub - Contract ที่ทางานตามคาสั่ง ในการติดต่อประสานงาน
ให้กับลูกค้าแค่นั้น ไม่ได้ถึงขั้นวางแผนการเงิน และเชิงวิชาการ เพราะหน้าที่ของ

226
PCO ต้องแนะนาลูกค้าเรื่องการเงินได้ ว่าจะหาเงินได้จากไหน จะทากาไรได้อย่างไร
จะต้องควบคุมงบประมาณยังไง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลักษณะการทางานในรูปแบบของ
PCO จะต้องเตรียมงานใช้เวลานาน มีรายละเอียดยิบย่อ ยทั้ง ในเชิงวิชาการ, การ
จัดการด้านการเงินที่มีข้อจากัดหลาย ๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการ
นอกจากนี้ยังต้องสามารถทากาไรให้กับลูกค้าเจ้าของงาน, ด้านการหาผู้สนับสนุน
เป็นต้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
“...ลักษณะการทางานของPCO ในการจะจัดงานประชุมงานหนึ่งจะต้องเตรียมงาน
นาน มี ก ารเก็ บ ค่ า ลงทะเบี ย น มี ก ารจั ด การ speaker งานเชิ ง วิ ช าการ ท างาน
ร่วมกับ Committee ต่าง ๆ “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
“...PCO เราเป็นได้ทั้งผู้สร้างสรรค์จัดงานประชุมตามประเด็นที่เราเลือกเอง หรือ
เป็นออแกไนเซอร์ให้กับลูกค้าที่จะจัดงานประชุมก็ได้แต่บริษัทที่จะเป็น PCOได้เต็ม
ตัวแบบนี้ปัจจุบันมีแค่เพียงแห่งเดียว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
ข้อจากัดดังกล่าวมีผลทาให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุม ในประเทศไทยมีโอกาสได้
ทางานเพียงขอบเขตของการเป็น ผู้จั ดงานการจัด ประชุ ม แบบรั บ ช่วงต่อ (Sub-contract) ในการ
จัดการโครงการ ขาดโอกาสการทางานในขอบเขตของผู้จัดประชุ มมืออาชีพอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะมี
ส่วนในการกระตุ้นการพัฒนาการทางานให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งผลไปถึงภาพลักษณ์
ความสามารถในการทางานและการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
จากข้อจากัดในการเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพแบบเต็มรูปแบบ ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็น
ถึงสาเหตุมาจากประเทศไทยมีจานวนบริษัทจัดประชุมมืออาชีพน้อย ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ P03
กล่าวว่า
“...ปัญหาที่ PCO ของไทยไม่โต หรือหลาย ๆบริษัทไปไม่รอด เพราะงานPCO เป็น
งานที่ต้องเตรียมการนาน ทาให้สภาพคล่องของบริษัทไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากบริษัท
มีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา จึงไม่สามารถรับเพียงแค่งาน PCO ได้ ทาได้แค่ปีละ1-2งาน
อีกอย่างงาน PCO เป็นงานกึ่งบริการ จึงต้องใช้ความอดทนมาก ๆในระยะเวลานาน
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)
“...สาหรับ PCO มันเติบโตไม่เยอะ เพราะเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ต้องใช้จานวน
คนทางานเยอะและระยะเวลานาน มีคนเข้าใจและยอมรับได้ในงานPCO จริง ๆมี
น้อย จึงทาให้การมุ่งไปที่งานPCO มีน้อยคนที่เชี่ยวชาญงานด้าน คนที่ทาได้ดีนี้ก็
น้อยลงไปด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
บริษัท PCO ในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงเป็นองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มี
ผลต่อการลงทุนในการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ค่อนข้างน้อย และจานวนพนักงานไม่มาก
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ในขณะที่ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบสูง จึงมักไม่มีเวลาในการเข้าอบรม เรียนรู้หรือ
พัฒนา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ P02 กล่าวว่า
“...บริษัทเราขนาดเล็ก จึงไม่มีงบมากพอที่จะจัดกิจกรรมอบรม และจานวนงานก็
เยอะมากจนไม่มีเวลา ซึ่งเราก็อาศัยการเรียนรู้พัฒนาจากการทางาน...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P01, 2561)
“...งานเยอะมาก เวลาอบรมจึงหาได้น้อยมาก แต่ก็พยายามให้หัวหน้าไปเรียนไป
อบรมแล้วมาถ่ายทอดต่อให้กับลูกน้อง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน สมาคม
และ ภาครัฐ รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆที่มีการจัดประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน
องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัท

จัดประชุมมืออาชีพ...........................
ปัจจัยบุคคล
4.2.1.1 ทัศนคติ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่องานเป็นปัจจัยแรกที่ถูกให้ความสาคัญและ
ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้ประสานงานการ
จัดประชุมที่มีต่องาน ต่อการเรียนรู้แ ละปรับตัวต่อสถานการณ์ในการทางานที่ค่อนข้างกดดัน ต้อง
เรียนรู้อยู่เสมอ และการสื่ อสารกับผู้คนหลากหลาย โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, P04 และP15 กล่าวใน
ทิศทางเดียวกันถึงความสาคัญที่ผู้ประสานงานการจัดประชุมจาเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานและการ
เรียนรู้และพัฒนา ดังนี้
“...คนที่มีความพึงพอใจ ภูมิใจในงาน จะทาให้ มีความอดทน มีกาลัง ใจในการ
ทางานพยายามเรียนรู้พัฒนาตนเอง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)
“...การมีทัศนคติ ต่องานที่ ดี มีค วามภูมิ ใ จในงานที่ ท า จะทาให้คนอยากพั ฒ นา
ตนเองซึ่งจะทางานตาแหน่งนี้ได้ดี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)
“...เมื่อได้มาทางานนี้ทั้งที่ไม่ได้จบสายนี้มาโดยตรง แต่เราชอบงานแบบนี้ มันทาให้
เราอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ทางานได้ดียิ่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
จากความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า การมีทัศนคติที่ดีต่องานจะส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีกาลังใจในการทางานและพัฒนาตนเองให้ทางานได้ดีขึ้น ซึ่งมี
ส่วนสาคัญในการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองในการทางาน นอกจากนี้ทัศนคติที่ดีต่ องาน
จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่กดดันได้เนื่องจากมีเป้าหมาย มีความเข้าใจในงานและเหตุปั จ จัย ที่
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เกี่ยวข้องกับงาน อีกทั้งมีผลต่อการทางานเป็นทีมและการเรียนรู้ร่วมกันในทีม ซึ่งจะช่วยหล่อหลอม
ให้สมาชิกมีทัศนคติที่ดี ในความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 กล่าวว่า
“...บางคนเจออุปสรรค์ในการทางานจนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน เกิดความย่อท้อ
แต่เมื่อได้มาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขร่วมกันทางานเป็นทีม ก็ทาให้เขามีกาลังใจและ
เรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561)
อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าผู้ประสานงานการจัดประชุมที่มีทัศนคติไม่ดีต่องาน
มีสาเหตุจากความไม่พึงพอใจในงาน และไม่มีเป้าหมายในการทางาน ตามที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 และ
P14 ให้ความเห็นดังนี้
“...หลายคนเข้ามาทางานตรงนี้แล้วอยู่ได้ไม่นานเพราะเค้าไม่ชอบเนื้องานหรืออาจ
ด้วยเหตุผลต่าง ๆในองค์กร เค้ามาพบเจอว่างานไม่ได้สนุกหรือสบายแบบที่คิ ดไว้
พอคนเราไม่ชอบอะไรไม่อยากทาแล้วจะให้เรียนรู้อ ะไรอีกก็ไ ม่ได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P05, 2561)
“...คนขาดpassion ขาดsense of belonging ไม่ มี spirit อาจเพราะเค้ า ยั ง ไม่ รู้
เป้าหมาย ในการทางานนี้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
4.2.2.2 ความรู้ และทั ก ษะในการท างาน เป็ น ปั จ จั ย ที่ ป ระเมิ น ได้ ง่ า ยที่ สุ ด ว่ า
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเพียงใด เพื่อพัฒนาจากระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีอยู่ ให้สามารถรับรู้
จดจา เข้าใจ นาไปใช้ได้ และสามารถต่อยอดไปถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์จนถึงการประเมินค่าได้
ความรู้และทักษะในการทางานจึงเป็นปัจจัยที่มีผลในการพัฒนาต่อยอดสมรรถนะของผู้ประสานงาน
การจั ด ประชุ ม ให้ มี ส มรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ไ ด้ ง่ า ยและรวดเร็ ว ที่ สุ ด แม้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจะไม่ มี พื้ น
ฐานความรู้มาก่อน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 และ P16 กล่าวในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับความรู้และทักษะ
ในการทางาน ดังนี้
“...ความรู้ทักษะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม แม้ยัง ไม่ มีแต่สามารถมาเรียนรู้
ฝึกฝนได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
“...คนที่ เ ข้ า มท างานในต าแหน่ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ จ บใหม่ หรื อ ไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ น
อุตสาหกรรมนี้มาก่อนก็ต้องปรับพื้นความรู้กัน ใหม่ เรียนรู้ฝึกฝนกันไปจากการ
ทางาน...แต่หากได้คนที่มีพื้นฐานความรู้ทักษะในการทางานอยู่แล้วจะยิ่งดีเพราะ
เป็นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดได้เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
4.2.1.3 ความต้องการและแรงจูงใจ กล่าวถึงการที่ผู้ประสานงานการจัดประชุ ม มี
ความต้องการและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ จะทาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
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ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า “...ในการพัฒนาบุคคล ตัวผู้ประสานงานฯเองก็ต้อง
ให้ความร่วมมือ เขาต้องมีความต้องการมีเป้าหมายอยากจะเรียนรู้ด้วยถึงจะพัฒนา
ได้สาเร็จ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
นอกจากนี้ ความต้องการและแรงจูงใจประเภทหนึ่งที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้และพัฒนา คือ โอกาสความก้าวหน้าในสายงานซึ่ง จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเต็มใจทางานและเรียนรู้
พัฒนาตนเองเพื่อให้การทางานดีขึ้น อย่างมีทิศทางที่เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงเป้าหมายที่จะไปให้ถึงและรับรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15
และ C01 กล่าวถึงแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในสายงานว่า
“...การมีcareer path ที่ชัดเจนจะทาให้ตอบโจทย์ของคนทางานได้ว่าเค้าจะเดินไป
ในทิศทางใดเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่เค้าจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P15, 2561)
“...การทาให้เค้ารู้career path ของงาน จะทาให้เค้าพัฒนาอย่างมีทิศทางมีความ
ตั้งใจที่จะทางานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ นั่นแสดงว่าเค้าก็ต้องมีใจให้กับงานแล้ ว...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)
จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 และ C01 ทาให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้าง
แรงจูงใจด้วยโอกาสความก้ าวหน้ าในสายงาน ซึ่ง การที่ผู้ปฏิบัติง านรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึ ง
เส้นทางความก้าวหน้าในสานงานจะเป็นเสมือนตัวช่วยนาทางให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างมี
ทิศทาง มีเป้าหมายในการทางานและการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน และแรงจูงใจสุดท้ายที่ผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงาน คือ การให้รางวัลและค่าตอบแทน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P13 และ
P05 กล่าวถึง ดังนี้
“...การให้รางวัล เป็นการจูงใจที่ทาให้คนมีกาลังใจทางาน แม้การทางานอาจเจออุป
สรรค์บ้าง มีทั้งรางวัลระดับบุคคลและทีม เช่นเมื่อทางานได้บรรลุเป้าหมาย...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13, 2561)
“...การจูงใจด้วยอัตราค่าตอบที่สูงขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะความสามารถใน
การทางานตามที่บริษัทต้องการเพิ่มขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561)
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ความต้ อ งการได้ รั บ สิ่ ง ตอบแทน เป็ น แรงจู ง ใจที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมมีกาลังใจในการทางาน และพัฒนาตนเองในการทางานทั้งระดับบุคคลและ
ทีม
4.2.1.4 บุคลิกภาพเชิง รุกและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ กล่าวถึง ลักษณะของบุคคล
บุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการทางาน การเรียนรู้และพัฒนา และการปรับตัวใน
การทางาน เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุม เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
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เพราะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและทางานได้ดีขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, C01, P02 และ P06
กล่าวถึงความใฝ่เรียนรู้ของผู้ปฏิบติงานในทิศทางที่สอดคล้องกัน ดังนี้
“...การใฝ่รู้ ใฝ่พัฒนา ปรับตัวแก้ไข เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรอยากให้มีในตัวพนักงานทุก
คน เพราะจะทาให้ทั้งองค์กรและพนักงานเติบโต...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
“...มีความใฝ่รู้ ชอบเรียนรู้และ make a difference ให้กับตัวเองและองค์กร จะ
ทาให้การทางานพัฒนายิ่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)
“...คนที่มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะทาให้เรียนรู้งานได้
เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
“...มีการเรียนรู้ระหว่างการทางานอยู่ในตัวแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ประสานงานที่เป็น
คนมีบุคลิกใฝ่รู้ ขวนขวานพัฒนาตัวเองก็จะทาให้เขาเก่งขึ้น ทางานได้ดีขึ้น...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P06, 2561)
นอกจากนี้ ผู้สัมภาษณ์คนที่ P10 และ P12 กล่าวถึง ความกระตือรือร้นในการ
ทางานที่รับผิดชอบและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
“...ต้องกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ รู้จักปรับตัวกับการทางาน เรียนรู้จากความ
ผิดพลาด ช่างสังเกตมีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่ดี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
“...การปรับตัวกับสถานการณ์ได้จะช่วยทาให้รับมือกับงานกับความกดดันต่าง ๆได้
ดี งานแบบนี้มันก็ต้องยืดหยุ่นด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561)
บุคลิกภาพเชิงรุกยังถูกให้ความคิดเห็นถึงบุคลิกภาพของผู้ประสานงานการ
จัดประชุมที่สามารถปรับตัวเข้าสังคมได้ดี มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีจะทาให้บรรากาศการทางาน
เป็นทีมและการเรียนรู้ของทีมราบรื่นและกระตุ้นการแบ่งปันความรู้ ดังที่ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15
กล่าวว่า
“...การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ ต้องรู้จักเข้าหาคนให้เป็น ว่าใคร
ควรจะเข้าหาอย่างไร จะทาให้การคุยงานกันราบรื่นขึ้นเข้าใจกันง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P15, 2561)
จากความคิดเห็น ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การมีบุคลิกภาพชิง รุ กมีผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะเกี่ยวข้องกับลักษณะบุคคลที่เป็นคนใฝ่เรียนรู้ ความกล้าเผชิญกับปัญหา ความสามารถใน
การเรียนรู้และปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ
การเรียนรู้จากสถาการณ์หรือความผิดพลาด เป็นต้น อันจะนาไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้
ความสาคัญกับกิจกรรมาการพัฒนาต่าง ๆ
4.2.1.5 ช่วงวัยของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม เป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ในช่วงกลุ่ม Generation Z และกลุ่ม Generation Y บ้างเป็นบัณฑิตจบใหม่ บ้างเป็นคนที่

231
ย้ายมาจากสายงานหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ลักษณะของกลุ่มทั้งสองกลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับการใช้
เทคโนโลยี ชอบการทางานเป็นทีม ชอบอิสระในการคิดการทางานไม่ชอบการสั่ง ให้ความสาคัญการ
ความสะดวกสบาย แต่มีความอดทนต่า ขาดความรอบคอบ สอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ
P02
“...คนรุ่นใหม่ที่จบMICE มา จัดงานได้ แต่ความละเอียดรอบคอบ ความความตรง
ต่อเวลา ความอดทนในการทางานยังมีไม่มากพอ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)
“...ขาดคนที่มีความอดทนกับลักษณะงานของ MICE เพราะปัจจุบันคนที่ทางาน
ตาแหน่งนี้เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยสู้งานหนักหรือ งานไม่เป็นแบบที่วาดฝันซึ่งจริง ๆ
แล้วก็คงไม่มีอะไรที่สนุกตลอดหรือเครียดตลอด อยู่ที่ทัศนคติของแต่ละคน “...
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
ลักษณะของงานและความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่มี
ความเป็นทางการและมีความกดดันสูง อาจมีส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ที่เป็นคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน และไม่มีแรงจุงใจในการเรียนรู้หรือพัฒนางาน เพราะ
ไม่มีเป้าหมายที่ต้องการความสาเร็จจึงทาให้ทางานอยู่ในองค์กรได้ไม่นาน ตามที่ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P09 กล่าวว่า
“...หลาย ๆคนออกไปเพราะทนไม่ได้กับลักษณะงาน งานอาจจะหนักไป หรือขัดกับ
วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขา เพราะบางครั้งงานก็ต้องทาล่วงเวลาไม่แน่นอน “... (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P09, 2561)
“...ด้วยลักษณะงาน PCO เป็นงานหนัก ยาก เป็นทางการ ค่าตอบแทนอาจไม่มาก
ถ้าเทียบกับงาน event หรือ meeting incentive ทาให้คนรุ่นใหม่ไม่ชอบหรืออยู่
ไม่นาน หรือเพราะเค้ามองว่ามันไม่สนุกอย่า งที่คิด เค้าก็เลยยังไม่รู้เป้าหมายว่าจะ
พัฒนาไปทาไม จะอยู่ต่อทาไม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
อย่างไรก็ตาม ข้อดีของคนรุ่นใหม่ คือการเรียนรู้ไวในด้านเทคโนโลยี กล้าคิดกล้าทา
คิดเร็วทาเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทางานหลาย ๆอย่างพร้อมกันได้
“...คนรุ่นใหม่เรียนรู้เร็ว เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทาให้เกิดการติดต่อประสานงานที่เร็ว
ขึ้นและมีวิธีการใหม่ ๆ ด้วยความที่เรียนรู้เทคโนโลยีเร็ว เป็นสิ่งที่องค์กรต้องพัฒนา
และสนับสนุนด้านนี้ช่วยในการทางาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
“... ในความชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว ก็ มีข้อดีทาให้เกิดแนวทางใหม่ ๆใน
การท างาน เอาเทคโนโลยี ม าช่ ว ย ซึ่ ง ถ้ า เปิ ด โอกาสให้ ค นรุ่ น ใหม่ เ ขาได้ คิ ด ได้
แสดงออก ปรับความคิดกันคนละครึ่งทางการคนที่อาวุโสกว่าก็จะเป็นสิ่งที่ดี” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561)
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ดังนั้น เห็นได้ ลักษณะพฤติกรรม ทัศนคติและความต้องการของคนรุ่นใหม่ เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการการทางาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และพัฒนาในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และองค์กรเพื่อให้มีสมรรถนะในการทางาน ซึ่ง พวกเขาต้องการความยืดหยุ่น ในการทางาน ความ
สมดุลคุณภาพชีวิตกับการทางาน จึงควรมีการรูปแบบในพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคคลกลุ่มนี้
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทางาน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, P05 และ P06 กล่าวว่า
“...การมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง แต่ความรับผิดชอบก็ต้องสูงด้วยเช่นกันคือ ไม่
จาเป็นต้องเข้ามาทางานที่ออฟฟิสก็ได้ แต่งานต้องเสร็จเรียบร้อยทันเวลา จะเข้ามา
ก็เวลามีประชุมหรือกิจกรรมอะไรพิเศษ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
“...ควรสนั บสนุ นในกิจ กรรมทั้ ง พัฒนาที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ งานโดยตรงและเกี่ยวกับ
lifestyle ให้พนักงานได้พักผ่อน หรือเติมพลัง ให้ชี วิต มันต้องยืดหยุ่นและมีเวลา
ผ่อนคลายบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561)
“...ลักษณะงาน PCO มันเป็นงานที่เครียด การจะให้เค้าทางานได้ดีการที่บริษัทมี
กิจกรรมให้ผ่อนคลายจะช่วยได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)
ปัจจัยกลุ่ม
4.2.2.1 การทางานเป็นกลุ่มหรือ ทีม เป็นรูปแบบการทางานที่เห็นได้ชัดเจนส าหรับ
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ด้วยรูปแบบการทางานเป็นทีมจึงเอื้ออานวยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาสมรรถนะในการทางาน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, P03 และ P04 กล่าวว่า
“…ด้วยลักษณะงานเราแบ่งเป็นทีมดูแลโครงการ เพราะฉะนั้ นการเรียนรู้ในทีมจึง
เกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา จบ
งานแล้วมาคุยกันก็เ หมือนได้บ ทเรียนจากการท างาน…” (ผู้ให้ข้อมูลรหั ส P10,
2561) ดังนั้น การทางานเป็นทีมจึงส่วน
“...การทางานเป็นทีมทุกคคนต้องเข้าใจตรงกันเป้าหมายเพื่อให้งานสาเร็จ ลูกค้า
พอใจ ทากาไรได้ แก้ปัญหาได้ เพราะฉนั้นในทุก ๆหน้าที่ของแต่ละคนเขาก็ต้อง
ช่วยกันทาหน้าที่ตัวเองเพื่อเป้าหมายเดียวกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
“...การเรียนรู้ร่วมกัน ในทีม แชร์ความคิ ดเห็น ความรู้ ร่วมกันแก้ไ ปปัญ หาหรื อ
ป้องกันปัญหาจะทาให้ทีมได้มุมมองความคิดแตกต่างกัน ซึ่งทุกคนก็จะต้องเข้าใจ
งาน ต้องแสดงความเห็นต้องมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วมาแชร์กัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P04, 2561)
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จึงเห็นได้ว่าการทางานเป็นทีม มีส่วนในการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทุกคนมี
ส่วนร่วมในการทางาน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพยายามเรียนรู้พัฒนาหน้าที่ของ
ตัวเองให้ดีที่สุด
4.2.2.2 ความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร เกิดจากการทางานแบบทีมที่สอดคล้อง
กับการทางานแบบการจัดการโครงการของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ และบริบทการทางานของผู้
ประสานงานการจั ด ประชุ ม แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลคนหลากหลาย
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานซึ่งมีผลทั้งต่อการทางานและการเรียนรู้และพัฒนา ด้วย
ลักษณะความสัมพันธ์ในการทางานดังกล่าว บริษัทจัดประชุมมืออาชีพจึงค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ ดี
ภายในทีมและองค์กร ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 กล่าวว่า
“...การช่วยเหลือกันอยู่กันแบบพี่น้อง ให้คาปรึกษาได้ทั้งเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว
จะทาให้เข้าใจกันมากขึ้นและทางานได้ราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561)
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมของการทางานร่วมกันเป็นทีมยังช่วยให้ผู้ประสานงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่มีขวัญกาลังใจในการทางาน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P15 กล่าว ดังนี้
“...การเริ่มต้นทางานแล้วเจอประสบการณ์ที่ไม่ดี อาจทาให้ท้อได้และจะหายไป
ก่อนถ้าเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีทั้งในงานและเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการที่หัวหน้าหรือ
ทีมนาไปในทางที่ดี ๆก็จะทาให้เขาเรียนรู้และไปต่อได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02,
2561)
“...การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทางานทาให้เกิดกาลัง ใจในการทางาน การ
เข้าใจ ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ให้กาลังใจกันและกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
ในขณะเดี ย วกั น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นการท างานเป็ น ที ม ยั ง มี ส่ ว นในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ
รหัส P04 กล่าวถึงการเรียนรู้ร่วมกันในทีม ดังนี้
“...การสอนแบบพี่สอนน้อง การช่วยเหลือกันภายในทีมมีส่ วนทาให้คนในทีมมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพราะเขาไม่ได้คิดคนเดียว ทาคนเดียว เราปรึกษา ให้คาแนะนากัน
ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ เรียนรู้ด้วยกันเมื่องานสาเร็จเราก็ภูมิใจร่วมกัน...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P01, 2561)
“...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้แบบพี่สอนน้อง เพื่อ นสอนเพื่อน แชร์ ความ
คิดเห็น ความรู้ต่อกัน เรียนรู้จากความผิดพลาด จากสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันจะทาให้
เรียนรู้ได้เร็วและมีความสามัคคีกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็น ความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม แสดงให้เห็นถึงการที่
สมาชิกในทีมมีส่วนช่วยกันสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การช่วยเหลือกันในการทางาน นาไปสู่การ
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เกิดองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ในการทางาน และความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีภายในทีมและองค์กร
อันจะทาให้ก้าวผ่านความท้าทายของงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆร่วมกันได้
ปัจจัยองค์กร
4.2.3.1 วัฒนธรรมองค์กร เป็นตัวกาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์กร หลาย
องค์กรกล่าวถึงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของการทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม และบริษัจัด
ประชุมมืออาชีพ คือ วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสาคัญกับการให้บริการและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เป็นตัวกาหนดคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร บริบทการทางานของบริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงเป็นการสร้างคุณค่า
ของการให้บริการ และเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรควรยึดมั่น ซึ่งถูกนามาใช้ในการทางานและ
การพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรมีจิตบริการ มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 P02 และ P17 กล่าวว่า
“...ความสาคัญกับลูก ค้ าเป็นอันดั บหนึ่ง คนที่เป็นผู้ประสานงานต้องมี จิ ต ใจรั ก
บริการ มีความเป็นมืออาชีพในขณะเดียวกัน สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ เพราะไม่มี
ลูกค้ามืออาชีพ มีแต่คนทางานมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561)
“...การรู้ จั กลู ก ค้ า ไม่ ใ ช่ เ พีย งแค่ ค นที่ ม าจ้ า งออแกไนเซอร์ แต่ ยั ง ต้ อ งรู้ จั กไปถึง
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคหรือ delegateของลูกค้า เพื่อจะตอบโจทย์ทั้งสองกลุ่ม
ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561)
“...ต้องรู้จักลูกค้า ความต้องการของเขา ต้องรู้ไปถึงขั้นให้คาแนะนาเข้าได้เกี่ยวกับ
งานที่เข้าต้องการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P17, 2561)
นอกจากนี้ บริษัทจัดประชุมมืออาชีพยังให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีมเนื่องจาก
ลักษณะงาน ระบบการทางานที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับการทางานเป็นทีม
“... เราทางานกันเป็นทีม เพราะการจัดงานงานหนึ่งจะทาคนเดียวไม่ไ ด้ ” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P12, 2561)
“... งานจะเดิ น ไปได้ ด้ ว ยดี ทุ ก คนในที ม ก็ ต้ อ งช่ ว ยกั น อย่ า งเต็ ม ที่ ส าคั ญ มาก
คนทางานตรงนี้ต้องทางานเป้นทีมร่วมกันคนอื่นได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
จึ ง เห็ น ได้ ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การท างานเป็ น ที ม ยั ง ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการเรียนรู้ผ่านการทางานเป็นทีม และต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ใฝ่รู้ สามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และมีความสัมพั นธ์ที่ดีภายใน
องค์กร โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า
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“...อันดับแรกในการพิจารณาคนเข้าทางานต้องมองที่ทัศนคติ เราต้องการคิด ที่
ทัศนคติดี สู้งาน ใฝ่เรียนรู้ และทางานเป็นทีมได้ เพราะเราทางานกันแบบนั้น ...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
4.2.3.2 เป้าหมายองค์กร กล่าวถึงเป้าหมายของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ที่มุ่งเติบโต
ไปข้ า งหน้ า เพื่ อ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในการให้ บ ริ ก ารจั ด งานประชุ ม จากลู ก ค้ า ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
หลากหลายองค์กรแม้แต่องค์กรขาดเล็ก กล่าวถึงความสาคัญเป้าหมายองค์กร ซึ่งเป็นทั้งเป้าหมาย
ระยะสั้นและระยะยาวที่สนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลในเป้าหมายที่วางไว้
“...องค์กรมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นาในอาเซียน เป็น1 ใน 5 ของเอเชียในทุก ๆด้านของ
การจัดงาน ซึ่งทาให้เรากระตุ้นให้ทีมรับรู้ แอคทีฟ มันก็ช่วยขับเคลื่อนกระตุ้นให้ทีม
มุ่งมั่นทางานพัฒนาตัวเองกันทุกคน IMPACT มีเป้าหมายคือการส่งมอบบริก ารให้
ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นมืออาชีพ
ในการบริการ เพราะความสาเร็จของลูกค้าคือความสาเร็จของเรา...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P10, 2561)
“...เป้าหมายขององค์กรคือการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการครบวงจรสาหรับ
การจัดงาน การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้ลูกค้าเพื่อความสาเร็จของลูกค้า การ
ทางานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
“...การเรียนรู้พัฒนาของเราสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งเป็นผู้นาในการจัด
งานในอุตสาหกรรมMICE จึงพัฒนาทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งให้บริการ
ที่เป็นเลิศ พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
วัฒนธรรมองค์กรใฝ่รู้ แบ่งปัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กร มีทัศนคติที่ดี ตั้งใจ
มุ่งมั่น ทางานให้สาเร็จ เอาใจใส่ดูแลลู กค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P16, 2561)
เพิ่มเติมจากนี้ องค์กรมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานสู่ความเป็น
เลิศ ตามทิศทางของเป้าหมายองค์กร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะในการทางานเป็นเลิศมุ่งสู่การ
เติบโตขององค์กร ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า
“...การเรียนรู้พัฒนาของเราสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งเป็นผู้นาในการจั ด
งานในอุตสาหกรรมไมซ์จึงพัฒนาทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งให้บริการที่
เป็นเลิศ พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
วัฒนธรรมองค์กรใฝ่รู้ แบ่งปัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กร มีทัศนคติที่ดี ตั้งใจ
มุ่งมั่น ทางานให้สาเร็จ เอาใจใส่ดูแลลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P16, 2561)
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เป้าหมายองค์กรจึงมีความสาคัญ ต่อการสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการเรียนรู้
และพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่มและองค์กร สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
รหัส P03 กล่าวว่า
“...การตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งระดับ องค์กร ทีม และส่วนตัวทาให้พนักงานมีจุด
โฟกัสในการทางาน การจูงใจด้วยการสร้างเป้าหมายให้ทาได้ตามเป้า ซึ่งจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือรางวัลตามเป้า โดยเป็นทั้งเป้าหมายของตนเองและของทีม คือเน้น
ให้ช่วยเหลือกันแบบทีม เน้นพัฒนาตนเองและทีมไปพร้อม ๆกัน...เมื่อบุคคลรับรู้
และเข้าใจเป้าหมายขององค์กรจะทาให้เขาเกิดการเรียนรู้และพัฒ นาตนเอง...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561
ดังนั้น เป้าหมายความสาเร็จขององค์กร มีส่วนในการกาหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการทางาน การเรียนรู้และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ทาให้ทุก
คนภายในทีมรับรู้เป้าหมายในทุกระดับและให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้และพัฒนา
4.2.3.3 ขนาดและโครงสร้างองค์กร
โดยส่วนใหญ่โครงสร้างองค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นโครงสร้าง
แบบง่าย (Simple structure) เป็น องค์กรขนาดเล็ก หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการแบ่ง
ฝ่ายและกระจายอานาจอย่างชัดเจน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการ
จัดประชุม สาหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีโครงสร้างองค์กรแบบง่ายทาให้เป็นข้อจากัดในการ
อบรมบุคลากรเนื่องจากมาจานวนบุคลากรที่จากัดในการทางานและปริมาณงานมีจ านวน
มาก ตามที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 และ P12 กล่าวว่า
“...บริษัทขนาดเล็กแบบเรามีจานวนพนักงานไม่เยอะ แต่ง านที่ต้องทามันเยอะ
และเร่งรีบมาก จึงไม่มีเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมหรือเข้าร่วมอบรมเลย...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P01, 2561)
“...การอบรมทาได้ยากในบริษัทขนาดเล็ก เพราะงบส่วนนี้ไม่มากพอ และจานวน
คนนน้อยจานวนงานเยอะก็ไม่มีเวลาแล้ว” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561)
อย่างไรก็ตาม แม้ขนาดและโครงสร้างขนาดเล็กเป็นข้อจากัดในการอบรมของบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ แต่ในมิติการสือ่ สาร ขนาดและโครงสร้างขนาดเล็กมีทาให้การถ่ายทอดข้อมูล การ
แบ่งปันความรู้ การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกภายในทีมและภายในองค์กรมีความใกล้ชิดมากกว่า
องค์กรขนาดใหญ่ ทาให้มีการแสดงออกทางความคิดหรือการแบ่งปันความรู้ข้อมูลต่าง ๆได้ง่ายกว่า
องค์กรใหญ่ และการทางานค่อนข้ างมีความยืดหยุ่นสูง อีกทั้ง ช่วยกระตุ้นในผู้ประสานงานการจัด
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ประชุมมีความสามารถรอบรู้มากขึ้นเนื่องจากการประสานงานในองค์กรขนาดเล็กผู้ประสานงานต้องมี
ความรอบรู้และทางานหลากหลายหน้าที่ โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, P14และ P12 กล่าวดังนี้
“...องค์กรเล็กคนประสานงานจะต้องทางานหลากหลายมาก ต้องไปช่วยฝ่ายอื่น ๆ
ทีมอื่น ๆบ้าง.. การสื่อสารค่อนข้างมีความใกล้ชิดกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ซึ่งเราจะแชร์ข้อมูลต่าง ๆกันอยู่แล้ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)
“...องค์ ก รเล็ ก เราสื่ อ สารกั น แบบ top to down - down to top รั บ ฟั ง ความ
คิดเห็น ช่วยกันคิดช่วยกันทา มีความยืดหยุ่นสูง เช่น ไม่ต้ องเข้าofficeก็ได้ แต่งาน
ต้องเดินอย่างมีประสิทธิภาพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
“...การช่วยเหลือกัน อยู่แบบพี่น้อง ให้คาปรึกษาได้ทั้งเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว ก็
จะทาให้เข้าใจกันมากขึ้น ทางานได้ราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561)
4.2.3.4 ลักษณะงาน
ลักษณะงานมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทัศนคติสาหรับการทางานการเรียนรู้และ
พัฒนาของผู้ประสานงานการจัดประชุม ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01 กล่าวว่า
“... งานผู้ประสานงานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นงานที่ต้องใส่ ใจรอบคอบ
และอดทนสูง มีความเป็นทางการ ซึ่งอาจจะไม่ได้สนุกแบบที่บางคนคาดหวัง จึงง่าย
ที่จะเป็นสาเหตุทาให้ผู้ปฏิบัติง านมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน นั้นอาจเป็นเพราะไม่ถูก
จริตกับตัวเขาก็ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01, 2561)
แต่อย่างไรก็ตาม เป็นงานที่มีคุณค่า บริษัทฯและหัวหน้าจึงต้องช่วยให้ผู้ประสานงาน
การจัดประชุมเข้าใจในคุณค่าของงาน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า
“...หน้าที่ของหัวหน้า ผู้บริหารควรทาให้ผู้ประสานงานรับรู้ถึง คุณค่าในงานที่ท า
เพราะการจัดงานประชุมครั้งหนึ่งมันมีความสาคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ กระจาย
ความรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และเขาที่เป็นผู้ประสานงานก็คือหนึ่งที่มี
ความสาคัญที่ทาให้งานสาเร็จ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561)
ลักษณะงานและสถารการณ์ในการทางานเป็นตัวผลักดันให้ผู้ปฏิบัติง านต้องเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถทางานได้ตามหน้า ที่ความรับผิดชอบ โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P17 ให้
ความคิดเห็นว่า
“... เวลาทางานสถานการณ์ง านจะเป็นตัวผลักดันให้เราต้องเรียนรู้ เช่น เวลาที่
ลูกค้าถามข้อมูลมาถ้าเราตอบไม่ได้ ข้อมูลไม่ชัดเจน มันกดดันมาก เลยทาให้เราต้อง
มีข้อมูลแน่นมากและพร้อมตอบได้อยู่เสมอ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P17, 2561)
ลักษณะงานมีความชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางาน ทั้งหมดของผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวในทิศทางเดียวกันว่าการเรียนรู้
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จากการท างานจริ ง (On the job training) เป็ น วิ ธี ก ารอบรม เรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส าหรั บ ผู้
ประสานงานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 และ C02 กล่าวว่า
“On the job training เป็นวิธีที่เหมาะสมที่ สุ ด เพราะงานมีความหลากหลาย
ตามแต่ละโครงการ ผู้ประสานงานจะได้เรียนรู้งานไปตามสถานการณ์ที่พบเจอ...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 , 2561)
“...บริษัทต้องการคนทางานที่พร้อมทางานได้เลยและด้วยลักษณะงานที่ต้องเจอ
สถานการณ์ต่าง ๆกัน การเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือ On the job training และต้องมีพี่
เลี้ยงควบคู่ด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02 , 2561)
ลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีความ
ชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ P10 กล่าวในทิศทางเดียวกัน
ว่า
“...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้จากความผิดพลาด จากสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันจะทา
ให้เรียนรู้ได้เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)
“…ด้วยลักษณะงานเราเป็นแบ่งเป็นทีมดูแลโครงการ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีม
จึงเกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา
จบงานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการทางาน…” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10,
2561)
ลักษณะงานมีความเกี่ยวข้องกับความคาดหวังในผลของงาน ซึ่งเห็นได้ความต้องการ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ในการทางาน และสามารถใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินระดับสมรรถนะของบุคคล ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 และ P04 กล่าวว่า
“...การวัดพัฒนาการ ดูจากความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่เมื่ออยู่นานขึ้ นต้อง
พลาดน้อยลงหรือระดับของสิ่งที่พลาดต้องมีผลกระทบน้อยที่สุดและวิธีการแก้ไ ข
ปัญหา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
“...เนื้องานที่ทาเป็นตัววัดได้ว่าผู้ประสานงานเขามีการเรียนรู้ มีพัฒนาการอะไรบ้าง
และอะไรที่ต้องเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเช่น เช็คจากกรอบเวลา ผลสาเร็จของงาน จานวน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องน้อยกว่าครั้งที่ผ่าน ๆมา ๆ ต้องไม่ผิดซ้า ๆที่เดิม...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561)
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ลักษณะของผู้ประสานงานการจัดประชุม มีบ ทบาท
สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งมีผลต่อทัศนคติต่อการทางาน เป็นตัวผลักดันให้
เกิดการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และสามารถเป็นเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะ
และผลการปฏิบัติงานของบุคคลและทีม
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4.2.3.5 การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รในการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา วั ฒ นธรรม
องค์กรและเป้าหมายขององค์กรดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นของการสนับสนุนการเรียนรู้
การทางานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ซึ่งวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การสนับสนุนการเรียนรู้และพั ฒนาในด้านการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ
ขององค์กรสาหรับการพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลคือ การส่งเสริมการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานจริง
(On-the job Training) ด้วยวิธีการสอนงานโดยพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ปฏิบัติงานใหม่ วิธีการนี้บริษัท
จัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่ใช้มากที่สุด เนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะของงานและสถานการณ์ของ
องค์กรที่มีข้อจากัดด้านเวลา งบประมาณ และจานวนบุคลากรในการทางานไม่เพียงพอ โดยผู้ให้ข้อมูล
รหัส C02 กล่าวว่า
“...การสอนงานแบบมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเป็นวิธีการที่ทาให้ผู้ประสานงานเรียนรู้งาน
ได้ดีที่สุด เพราะเขา ได้สังเกตการทางาน ได้ช่วยงานพี่เลี้ยง ได้เรียนรู้ง านอย่าง
ใกล้ชิด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561)
สาหรับการพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคล เพิ่มเติมจากการสอนงานโดยพี่เลี้ ยง ขั้น
ต่อไปเป็นการมอบหมายให้ผู้ประสานงานได้ทางานที่ท้าทายความสามารถหรือเพิ่มความรับผิดชอบ
มากขึ้น เพื่อก้าวสู้การทาหน้าที่ ผู้ประสานงานการจัดประชุม อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการได้ทางานที่ท้า
ทายจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น เป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจในการทางาน ทัศนคติที่มีต่องาน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเมื่องานบรรลุผลสาเร็จ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า
“...การเปิดโอกาสให้ทางานที่ท้าทาย มีความรับผิดชอบมากขึ้นจะทาให้เขาเรียนรู้
จากการทางานและภูมิใจที่ทาสิ่งยาก ๆได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
ในการทางานที่ท้าทายยัง เกี่ยวข้องกับการมอบอานาจในการตัดสินใจ ซึ่งจะทาให้ผู้
ประสานงานได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจในสถานการณ์ต่า ง ๆ เป็นการมอบความ
ไว้วางใจและทาให้เกิดการรับรู้ถึงบทบาทความสาคัญในหน้าที่ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ผู้ให้
ข้อมูลรหัส C01 และ P12 กล่าวดังนี้
“...ควรให้อานาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน ให้ลองทาในสิ่งที่แตกต่าง ๆ สิ่งที่ท้า
ทายความสามารถความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)
“...การได้รับอานาจในการตัดสินใจเป็นเหมือนการให้ความไว้ใจให้ความสาคัญทา
ให้คนประสานงานเค้ารู้สึกได้ว่าหน้าที่นี้ก็มีบทบาทสาคัญในการทางาน เมื่องานมัน
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ออกมาสาเร็จเค้าก็จะภูมิใจว่าเค้าก็คือส่ วนหนึ่งในความสาเร็จ...”(ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P12, 2561)
อย่างไรก็ตามในการมอบหมายความรับผิดชอบงานที่ท้าทายของผู้ประสานงานใน
ระดับความยากง่ายตามลาดับ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างานเพื่อป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นหรือมีแนวทางแก้ไขได้ทัน ทั้งนี้ องค์กรจะต้องเปิดกว้างรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้
“...การให้พนักงานใหม่ ๆที่มาเป็นผู้ประสานงานทางานที่ท้าทายหรือได้จัดการโปร
เจคเองมันก็มีความเสี่ยงบ้าง แต่เราจะต้องพิจารณาดูว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้เสียหาย
มาก และอยู่ในการดูแลของพี่เลี้ยงของโปรเจคเมเนเจอร์ คือให้เค้าเรียนรู้แก้ไ ข
ปัญหาเองก่อน แล้วค่อยมาปรึกษา แล้วไปลองทาตามคาปรึกษา แบบนี่เค้าจะ
เรียนรู้และเข้าใจงาน มองภาพออกได้ว่าต่อไปควรจะต้องทาอะไรอย่างไร...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561)
การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพของบุคคลในการทางาน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยหัวหน้างานหรือผู้บริหารพิจารณาจากการประเมินความจาเป็นในทักษะหรือความรู้
ที่ต้องได้รับการอบรม แม้จะมีการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน บางครั้งผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการเรียนรู้
พัฒนาตนเองเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีแสดงให้ เห็นว่าพนักงานมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ทั้งการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้า
หรือผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับงาน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส
P14 และ P10 กล่าวว่า
“...น้อง ๆหลายคนในออฟฟิศ เขาก็อยากเรียนรู้ทักษะด้านการทาดิจิตอลมาร์เก็ต
ติ้งเพิ่มเติม เขาก็มาขอเราไปเรียน ซึ่ง พิจารณาแล้วก็ดีนะคะ เพราะเป็นสิ่งที่เขา
สนใจและเป็นประโยชน์กับงานด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
“...ถ้าเราสนใจอยากเรียนรู้อะไร ก็ไปเสนอบอกกับเจ้านายได้ว่า ทาไมอยากเรียน
เรียนแล้วจะได้อะไร สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้องค์กรได้ ถ้าเราตอบได้ชัดเจน
หรือทาให้เค้าเห็นว่าเรามีความตั้งใจจริง ๆ องค์กรเค้าก็สนับสนุน...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P10, 2561)
การสนับสนุนการเรียนรู้ระดับกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของงานและการทางานเป็น
โดยการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า
“...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้จากความผิดพลาด จากสิ่งที่เกิดขึ้น เช่นระหว่าง
ที่เตรียมการจัดงานเมื่อเจอปัญหาก็ต้องช่วยกันคิดแก้ไ ขหาทางออก และหลัง จบ
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งานเราก็ต้องถอดบทเรียนร่วมกันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,
2561)
การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ทีมและบุคคลโดยการกระตุ้นให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับรูปแบบการ
ทางานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมและองค์กรที่จะช่วยให้การทางานหรือโครงการที่รับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03
กล่าวถึงความสาคัญของการมีเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้
“...การตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งระดับ องค์กร ทีม และส่วนตัว ทาให้พนักงานมีจุด
โฟกัสในการทางาน การจูงใจด้วยการสร้างเป้าหมายให้ทาได้ตามเป้า ซึ่งจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือรางวัลตามเป้า โดยเป็นทั้งเป้าหมายของตนเองและของทีม คือเน้น
ให้ช่วยเหลือกันแบบทีม เน้นพัฒนาตนเองและทีมไปพร้อม ๆกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P03, 2561)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์พบว่าการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรและในทีม
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร อีกทั้งสามารถขัดเกลาความคิด
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อตนเองและผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการทางานและชีวิต ส่วน
บุคคล
นอกจากนี้ในประเด็นของการสนับสนุนจากองค์กรด้านการปฏิบัติงานยังเกี่ยวข้องกับ
การอานวยความสะดวกในการทางานและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการลดอุปสรรคที่ขัดขวางการ
เรียนรู้หรือลดข้อจากัดที่ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพลดลง โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 กล่าวว่า
“...การสนับสนุนอานวยความสะดวกในการทางาน เช่น การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ
มันทาให้เค้าไม่เสียเวลาในการมาค้นหา หรืออะไรที่สามารถช่วยให้พนักงานทางาน
ได้เร็วขึ้น ง่านขึ้นก็สนับสนุ น ข้อมูลความรู้ต่าง ๆที่สืบค้นกันมาก็ควรจัดเก็บให้เอา
มาใช้งานได้ง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561)
จึงกล่าวได้ว่า ในการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
มีแนวทางการสนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน (On the job
training) ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับบริบทของการทางาน และการอานวยความสะดวกในการ
ทางานและการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ผู้ปฏิบั ติง านเกิดการเรียนรู้ไ ด้ ในขณะที่ปฏิ บั ติง าน โดยทั้ง สอง
แนวทางสามารถเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน
ประเด็นที่สอง การสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนา เพื่อสร้างแรงจูง ใจในการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ภายในองค์กรในระดั บกลุ่ม และองค์กรเพื่อ ความ
สามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร อันจะทาให้การทางานราบรื่นยิ่งขึ้น โดยการทากิจกรรม
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ร่วมกัน เช่น กิจกรรมOuting นอกสถานที่ , การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการทากิ จ กรรม
Teambuilding เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้การร่วมกิจกรรม ดังนี้
“...ในการทางานประสานงานเราต้องคุยกับทุกฝ่ ายในองค์กร การที่เรารู้จัก พอรู้
นิ สั ย ใจคอเค้ า บ้ า งจะท าให้ เ ราเข้ า หาเค้ า ได้ ถู ก ต้ อ ง...กิ จ กรรม outingหรื อ
teambuilding ช่วยได้มากหลัง จากร่วมกิจกรรมนี้เวลาทางานมันราบรื่นขึ้น เรา
สนิทกับฝ่ายอื่น ๆในองค์กรมากขึ้น ได้รู้จักคนอื่นในอีกมุม “... (ผู้ให้ข้อมูลรหั ส
P15, 2561)
การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีประสบการณ์ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการ
ทางานและชีวิต ประจาวัน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ง เสริมให้พนักงานมี
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทางานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นทั้งกลยุทธ์ใน
การให้รางวัล (Incentive) และการพัฒนาแบบไม่เป็นทางการในเวลาเดียวกันที่ทั้ง เกิดประโยชน์
โดยตรงและโดยอ้อม
“...สาหรับ Local Company อาจทาให้คนที่ทางานไม่ได้เห็นโลกกว้างมากนัก จึง
ควรเปิ ด โอกาสพนั ก งานให้ ไ ด้ เ ดิ น ทางไปดู ง านต่ า งประเทศ ได้ เ รี ย นรู้ พ บเจอมี
ประสบการณ์กับ การจัดงานในต่ างประเทศบ้ าง...หรืออย่ างพี่อยากไปร่ วมงาน
ประชุมที่ต่างประเทศมาก ๆ อยากไปเห็นงานระดับโลก เราก็ไปขอจากเจ้านาย เค้า
ก็บอกว่าโอเค ทางานที่กาลังจะจัดสาเร็จทะลุเป้าแล้วไปกัน ไปกันทั้งทีมเลย...ซึ่งมัน
ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งด้วยนะที่เราคาดหวังและตั้งใจทางานกันมากขึ้น แล้วสิ่งที่
เราได้ก็เป็นประโยชน์กับงานของเราจริง ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
เพิ่มเติมจากนี้ในส่วนของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตหรือเกี่ยวข้องกับปัจจัยการ
บารุงรักษา สืบเนื่องจากลักษณะงานที่มีความกดดันสูง ผู้ปฏิบัติงานในทุกตาแหน่งจึงควรมีกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 และ P06 ให้
ความคิดเห็นว่า
“...ควรสนั บสนุ นในกิจ กรรมทั้ ง พัฒนาที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ งานโดยตรงและเกี่ยวกับ
lifestyle ให้พนักงานได้พักผ่อน หรือเติมพลัง ให้ชีวิต มันต้องยืดหยุ่นและมีเวลา
ผ่อนคลายบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561)
“...ลักษณะงาน PCO มันเป็นงานที่เครียด การจะให้เค้าทางานได้ดีการที่บริษัทมี
กิจกรรมให้ผ่อนคลายจะช่วยได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)
ดังนั้น การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและโดย
อ้อม มีส่วนทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีแรงจูง ใจในการทางานโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
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พัฒนาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะรับรู้ได้ถึงการให้ความสาคัญในคุณภาพ
ชีวิตหรือเห็นคุณค่าของพนักงาน
กล่าวโดยสรุป การสนับสนุนจากองค์กรทั้ง 2 ด้านมีความสอดรับกับเป้าหมายขององค์กร
และวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นเบ้าหลอมให้ บุคลากรในองค์กรทางานและพัฒนาไปอย่างมีทิศทางที่
ถูกต้อง มีผลทาให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการทางาน
เพิ่มเติมจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นปัจจัยบุคคลและปัจจัยภายในองค์กร ยังมีปัจจัย
ภายนอกองค์กรที่มีความสาคัญในการทางานและเป็นตัวผลักดันให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุมต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ได้แก่ ข้อมูลและความต้องการของลูกค้า, ความเคลื่อนไหวของซัพพลายเออร์,
ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งในธุรกิจ และความเคลื่อนไหวเป็นไปของเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
4.2.3.6 ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
1) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและความต้องการของลูกค้า เป็นประเด็นสาคัญ ที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องให้ความใส่ใจ สาหรับผู้ประสานงานการจัดประชุม การรู้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆของ
ลูกค้า เช่น ธุรกิจของลูกค้า กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลูกค้า รูปแบบการจัดงานที่ผ่านมา
และ อุตสาหกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า เป็นต้น เหล่านี้มีความสาคัญต่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและการทางานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, P05และ
P03 กล่าวว่า
“...ต้องรู้จักลูกค้าว่าเขาคือใคร ธุรกิจเขาทาอะไร เพื่อเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าและจะได้ตอบโจทย์เขาได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561)
“...ถ้าเรารู้ข้อมูลลูกค้ า รู้ความต้องการของเขารู้ว่าเขากังวลเรื่องอะไร เราก็ช่วย
แก้ปัญหาให้คาแนะนาลูกค้าได้เพื่อให้งานสมบูรณ์ที่สุด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05,
2561)
“...การพบปะลูกค้า ผู้ประสานงานจะต้องติดตามผู้จัดการโครงการ เพื่อให้รู้ข้อมูล
งาน รู้จักลูกค้า รู้จักคนที่เราจะต้อ งประสานงานกับเขา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03,
2561)
เมื่ อ ทราบและเข้ า ใจข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า ซึ่ง นาไปสู่ ก ารสื บ ค้ น ข้ อมู ล ความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเช่น เป้าหมายในการจัดงาน รูปแบบงานที่
ต้องการ ข้อจากัดของลูกค้า เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, P10 และ P01 กล่าวถึงความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งมีผลทาให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนามากยิ่งขึ้น ดังนี้
“...ออแกไนเซอร์ต้องปรับตัว อัพเดทความรู้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ ยิ่ง ลูก ค้าเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆได้ง่ายขึ้นออแกไนเซอร์ต้องยิ่งทางานหนักมากขึ้น เพราะเค้าไม่ต้องการ
สิ่งที่เค้าจัดการหาเองได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561)
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“...ความต้องการของลูกค้ารวมทั้งความเคลื่อนไหวต่าง ๆของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญที่
ออแกไนเซอร์และทุกคนในทีมจะต้องนาไปปรับใช้ในการทางานเพื่อให้ตอบโจทย์
ลูกค้า ทุกคนในทีมต้องเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลกันเพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ลูกค้าได้ทุก ๆส่วน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 , 2561)
“...ต้องแปลความหมายของลูกค้าให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ เพราะไม่มีลูกค้ามือ
อาชีพ มีแต่คนทางานมืออาชีพ ทาให้ทีมต้องพัฒนาอยู่เสมอ ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P01 , 2561)
“...คนประสานงานเราต้องรู้ว่าลูกค้ารายนี้ต้องการอะไร เวลาเราไปหาข้อมูลต่าง ๆ
มานาเสนอ ติดต่อกับซัพพลายเออร์ จะได้เลือกที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่สุด ซึ่งแสดงให้
เห็ถึงความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 , 2561)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01และ P09 ยืนยันถึงความสาคัญ ของการรู้
และเข้ า ใจข้ อ มู ล และความต้ อ งการของลู ก ค้ า ว่ า มี ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ ทั้ ง องค์ ก รและที ม รวมถึ ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมต้องเรียนรู้อยู่เสมอ
“...การที่ลูกค้ามีความต้องการสูง ๆทาให้พนักงานพัฒนาตนเองมากขึ้น...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส C01, 2561)
“...การเรี ย นรู้ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า แล้ ว น ามาพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาที ม
พัฒนาการให้บริการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09 , 2561)
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ข้อมูลลูกค้าและความต้องการของ
ลูกค้ามีส่วนสาคัญในการผลักดันให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมต้องใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ ข้อมูลดังกล่าว
เหล่านี้เป็นสิ่ง ที่ ผู้ ประสานงานต้ องสืบ ค้น จดบันทึกจากการจั ด ประชุม จากการติดตามผู้ จั ด การ
โครงการไปพบปะลูกค้า และนามาใช้ประโยชน์ในการประสานงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ จึงเห็นได้ว่าข้อมูลและความต้องการของลูกค้ามีความสาคัญ ทาให้ผู้ประสานงาน
จาเป็นต้องใฝ่รู้ ศึกษาข้อมูลของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆอยู่เสมอ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและบริการ
การเปลี่ยนแปลงราคาของซัพพลายเออร์รายต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ประสานงานการจัดประชุมต้อง
สืบค้นและเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการนาเสนอต่อลูกค้า นอกจากนี้การรับทราบและเข้าใจข้อมูลจะทา
ให้การประสานงานมีความราบรื่นมากขึ้น ดังที่ผู้สัมภาษณ์รหัส P10 กล่าวว่า
“...ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีความก้าวหน้าของซัพพลาย
เออร์ เ ราต้ อ งอัพ เดทข้อ มู ล ตลอดให้ คุ ยกั บ เข้ า รู้ เรื่ อง...” (ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รหั ส P10 ,
2561)
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จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วข้ อ งกั บ ซั พ พลายเออร์ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ประสานงาน เนื่องจากซัพพลายเออร์เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่จะทาให้งานโครงการของลูกค้า
ประสบความสาเร็จ การจัดหาซัพพลายเออร์จึงจาเป็นต้องพิจารณาให้ต รงกับวัตถุประสงค์ของงาน
และความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ผู้ประสานงานจึงต้องมีการศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับซัพพลาย
เออร์อยู่เสมอ จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์มีผลทาให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ต้องมีการสืบค้นและเรียนรู้อยู่เสมอ
3) ข้อมูลคู่แข่งขององค์กรและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และ
การจัดประชุม เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโลยี กระแสความสนใจในอุตสาหกรรมไมซ์และการ
จั ด ประชุ ม รวมไปถึ งความเคลื่ อนไหวทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่ ส่ ง ผลต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ซึ่ง มีความจาเป็นที่ผู้ประสานงานการจัดประชุม ต้องมีความรู้
เพื่อให้การประสานงาน การพูดคุยกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่น
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับทีมและให้คาแนะนาแก่โครงการของลูกค้าได้ โดยการสืบค้ นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆทั้งและต่างประเทศ
“...การเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีการจัดงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นช่วย
ให้พนักงานต้องปรับตัวเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงมาก เพราะจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 , 2561)
“...เราต้องรู้ความเคลื่อนไหวต่าง ๆของคนอื่น ๆในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย ทั้ง
ประเทศและต่างประเทศเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมีผลต่องานของเราอย่างไรรู้เพื่อ
พัฒนาให้เท่าทัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561)
“...การพัฒนาของสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีสาคัญมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และอานวยความสะดวกในการทางาน เป็นสิ่งที่ทาให้คนทางานต้องสนใจเรียนรู้...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส O1 , 2561)
“...กระแสต่าง ๆของโลก ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เราต้องตามทัน
เพื่อให้คุยกับลูกค้า กับคู่ค้า หรือใคร ๆได้รู้เรื่อง มันแสดงถึงความใส่ใจเรียนรู้ความ
เป็นมืออาชีพในการทางาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 , 2561)
“...เทคโนโลยีต่าง ๆในการจัดงานก็ต้องหาข้อมูลอัพเดทให้ทันลูกค้า เพราะเดี่ยวนี้
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆง่าย ถ้าลูกค้ารู้แต่เราไม่รู้เขาก็จะมองว่านี่ไม่มืออาชีพ...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561)
ดังนั้น เห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ขององค์กรและอุตสาหกรรม
ไมซ์และการจัดประชุม มีความสาคัญในการวางแผนองค์กรและการวางแผนโครงการของลูกค้า อีกทั้ง
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มีส่วนผลักดันให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมและทีมได้ร่วมเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยกัน
จากการวิเคราะห์ปัจ จัยภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์ คู่แข่งขององค์กร และความเคลื่อไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม รวมไปถึงความ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจแลสังคมทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลความรู้เหล่านี้ล้วนมีความสาคัญในการ
ปฏิบัติงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม และการวางแผนการจัดการโครงการของทีมอีกทั้ง การ
วางแผนขององค์กร ข้อมูลความรู้ดังกล่าวจึง มี ส่วนผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีความจาเป็นต้องเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ ผ่านการสืบค้นข้อมูล การเข้าร่วมประชุมพบปะกับลูกค้าหรือสมาคม และการติ ดตาม
ข้อมูลข่าวสาร การยิ่งไปกว่านั้นยัง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยการแบ่ง ปันข้อมูล
ความรู้และการแสดงความคิดเห็นภายในทีมหรือองค์กร
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า เหตุ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้
ประสานงานการจัดประชุมเกี่ยวข้องกับปัจจัยบุคคล ปัจจัยของกลุ่มหรือทีม และปัจจัยองค์กรซึ่งส่งผล
ต่อการรับรู้และการแสดงออกพฤติกรรมของผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่ส่ง ผลต่อการมีความรู้
ทักษะและทัศนคติในการทางานและเรียนรู้พัฒนา ซึ่ง ปัจจัยดัง กล่าวมีความสาคัญ ที่จะทาให้ ก าร
พัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านการสร้างกระ
บวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร

ข้อเสนอการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประมือ
อาชีพ
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุม ของบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพ............................
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการ
จัดประชุม ทั้งในมิติของการพัฒนาภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ
ดังนี้
4.3.1.1 การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมภายในองค์กร
การเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม แม้ว่าตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมเป็นเพียงตาแหน่งเริ่มต้นของการทางาน แต่ก็มีความสาคัญต่อการดาเนินงนไปสู่ผลสาเร็จ ซึ่ง
องค์กรควรเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนี้ ชี้นาให้เขาตระหนักเห็นถึงคุณค่าความสาคัญ ของ
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งาน เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น สนับสนุนการเรียนรู้ และมอบความไว้วางใจในการทางาน
รวมไปถึงการสนับสนุนความก้าวหน้าในการทางาน โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 กล่าวว่า
“...องค์กรควรเห็นคุณค่าของพนักงานโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เขาได้เรียนรู้สิ่ง
ที่จาเป็นกับงาน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง ได้แสดงความสามารถที่มี ให้โอกาสเขาทา
ในสิ่งที่สาคัญและท้าทาย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 , 2561)
“...พนักงานต้องการความก้าวหน้าในการทางาน มันมีส่วนให้เราอยากพัฒนาตัวเอง
ยิ่งรับรู้ได้ว่าหัวหน้าเห็นคุณค่าสนับสนุนก็ยิ่งทาให้มีกาลังใจ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15
, 2561)
การเลือกรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่เหมาะสมกับงานและผู้ ปฏิบัติง าน จาก
ลักษณะงานที่ต้องทางานแข่งกับเวลา และการประสานงานกับหลายภาคส่วน อีกทั้งข้ อจากัดต่าง ๆ
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ เ สนอวิธี การพั ฒนาสมรรถนะที่ เ หมาะสมกับ งาน ดั ง นี้ โดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รหัส C02
กล่าวถึงวิธีการพัฒนาว่า
“...วิธีที่ดีที่สุดคือการได้ประกบกับรุ่นพี่ ได้ช่วยทางานจริงจะดีกว่าที่ให้เค้าศึกษา
คู่มือหรือดูงานแต่ไม่ได้ลงมือทาและมีคนช่วยสอน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02 , 2561)
“...ควรมีการสร้าง best practice standard ที่เขาสามารถนามาเป็นตัวอย่างได้
เช่นการปรับใช้มาตรฐานต่าง ๆสากลที่มี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 , 2561)
“... On the job Training เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เริ่มต้นคือไม่ได้ปล่อยงานที่ต้อง
มีความรับผิดชอบมาก แล้วค่อย ๆเพิ่มระดับความท้าทายความรับผิดชอบงานมาก
ขึ้น สอนให้พนักงานได้คิดเองก่อน แล้วค่อยมาปรึกษาสอบถาม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P06, 2561)
“...มอบหมายงานตามลาดับความรับผิดชอบและอานาจตัดสินใจ จากน้อยไปมาก
การให้อิสระในการคิด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 , 2561)
“...มีการจัดประชุมอัพเดทงานทุกสัปดาห์ ทุกโปรเจคร่วมกันเพื่อให้แต่ละคนที่
รับผิดชอบโปรเจคหรือหน้าที่ต่าง ๆได้เห็นงานคนอื่นได้เรียนรู้จากข้อบกพร่องและ
ตัวอย่างที่ดี ได้ช่วยกันระดมความคิดมีประเด็นที่มีปัญหาแชร์ resourceช่วยกัน...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561)
สาหรับในส่วนของการฝึกอบรมมีบ้างในบางองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งกล่าวถึงการอบรม
นอกเหนือจากการอบรมพนักงานใหม่ เป็นการอบรมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยการอบรมเหล่านี้
มาจากความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เห็นถึงความจาเป็นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆเพื่อการทางาน
หรือมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า
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“...เราจะมีให้ประเมินตนเองว่าต้องการจะพัฒนาตนเองด้านใดบ้าง บางครั้งการ
ส่งเสริมการอบรมมาจากการประเมินความจาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ซึ่ง
หัวหน้าและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ประเมิน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 , 2561)
การเรียนรู้และพัฒนาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนา
บุคลากรที่ส่งผลต่อทัศนคติในการทางาน แรงจูงใจ ความสามัคคีในการทางาน และการความสัมพันธ์
ที่ดีในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การทางานราบรื่น ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 และP02 ให้ข้อมูลใน
ทิศทางเดียวกันว่า
“...การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อ
งาน การเปิดโอกาสให้พนักงานออกไปดูงานอื่น ๆเพื่อประสบการณ์ใหม่...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P10 , 2561)
“...ต้องให้พนักงานเราออกไปเรียนรู้งานคนอื่นบ้างว่าเขาคิดเขาทาอะไรกันอย่างไร
เพื่อเอามาเรียนรู้พัฒนาเราเอง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 , 2561)
นอกจากนี้ยังมีการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 และ
P10 กล่าวว่า
“...teambuilding ช่วยให้เราทางานกับคนภายในบริษัทง่ายขึ้น เพราะเราได้รู้จัก
เขามากขึ้น สนิทกันมากขึ้นเวลาจะประสานงานอะไรก็จะเข้าใจกัน...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P15, 2561)
“...เวลาไป outing กันเราจะได้เห็นมุมอื่น ๆที่สนุก ผ่อนคลายของเพื่อนร่วมงาน
เวลาทางานด้วยแล้วก็รู้สึกไม่ตึงเครียดมาก...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 , 2561)
ในส่ ว นของการธารงรัก ษาผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ไ ม่ มุ่ง เกี่ย วกั บ งานโดยตรง
หากแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12
กล่าวว่า
“...การคุยกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ทาให้เข้าใจกันมากขึ้นทั้งใน
เรื่องงานและนิสัยใจคอ ซึ่งจะทาให้คนอยู่ได้นาน “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 , 2561)
นอกจากนี้การมอบหมายให้ ผู้ประสานงานได้ท างานที่ ท้า ทายขึ้น ต้องใช้ความรู้
ทักษะสูงขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น เป็นหนึ่งในการพัฒนาของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
“...เมื่อเขาเรียนรู้งานได้ระยะหนึ่ง ก็ปล่อยให้ทางานที่ยากขึ้นรับผิดชอบ ตัดสินใจ
เองมากขึ้น ให้ทางานจากง่ายไปยาก ก็จะช่วยฝึกให้เขาเรียนรู้ คิดเองเป็น...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04 , 2561)
“..ผู้ประสานงานต้องทางานที่หลากลายงานที่ เขาได้รับมอบหมายซึ่งก็มีทั้งยากทั้ง
ง่าย แต่เราต้องการฝึกให้เขาต่อยอดงานได้คิดเองได้ ก็จะมอบหมายงานที่ท้าทาย
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ขึ้น ถ้าเข้าทาได้ก็ แ สดงว่า มีก ารพัฒ นาเรี ยนรู้ไ ด้ ดี ” ...” (ผู้ให้ข้อมูล รหั ส P06 ,
2561)
จากแนวทางข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้ ความสาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทางานโดยผ่านการเรียนรู้ขณะปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆตาม
กระบวนการทางาน เช่น การเรียนรู้จากพี่เลี้ ยง การเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้จาการ
ทางานเป็นทีม และให้อานาจการตัดสินใจด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้ น เป็นต้น และให้
ความส าคั ญ กั บ ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในที ม หรื อ องค์ ก รผ่ า นการร่ ว มท ากิ จ กรรมด้ ว ยกั น เช่ น
teambuilding และการช่วยเหลือ สร้างความสนิทสนมความสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน
4.3.1.2 การประเมินการทางาน พิจารณาทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เนื่องจาก
งานที่ผู้ประสานงานการจัดประชุมรับผิดชอบมีกรอบเวลาในการทางานและเป็นงานด้านการสื่อสาร
หลักเกณฑ์ที่ประเมินการทางานจึงพิจารณาจากกรอบเวลาในการทางาน พัฒนาการการทางานความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องน้อยลงหรือไม่มีเลย และประสิทธิภาพของงานภายในเงื่นไขเวลาที่กาหนด ทั้งนี้
ในบางบริษัทมีการประเมินแบบ 360 องศา โดยผู้ให้สัมภาษณ์คน กล่าวว่าถึงการประเมิน ดังนี้
“...การวัดพัฒนาการ ดูจากความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่เมื่ออยู่นานขึ้นต้อง
พลาดน้อยลงหรือระดับของสิ่งที่พลาดต้องมีผลกระทบน้อยที่สุดและวิธีการแก้ไ ข
ปัญหา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
“...ดู ไ ด้ จ ากเนื้ อ งานที่ ท า เช่ น เช็ ค จากกรอบเวลา ผลส าเร็ จ ของงาน จ านวน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องน้อยกว่าครั้งที่ผ่าน ๆมา ๆ ต้องไม่ผิดซ้า ๆที่เดิม...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561)
“...ความรู้ความเข้าใจ วัดได้จากภาพรวมของงานซึ่งแบ่งเป็นตามลักษณะของสิ่งที่
ต้องประสานงาน คือ ต้องต่อยอดงานได้ เปรียบเทียบความแตกต่างได้ วิเคราะห์
ข้อดีข้อเสีย เสนอความคิดเห็นได้ สรุปข้อมูลได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561)
“...การประเมินการทางานทั้งพนักงานประเมินตัวเอง หัวหน้าประเมินและเพื่อ
ร่วมงานประเมิน ทาให้รู้ว่าจุดบกพร่องในการทางานของแต่ละคนมีอะไรบ้าง ต้อง
พัฒนาอะไรบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
ดั ง นั้ น การประเมิ น การท างานเป็ น หนึ่ ง ในครื่ อ งมื อ วั ด การมี ส มรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน
4.3.1.3 การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันยกระดับ
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม
“...ปัจจุบันหน้าที่PCO จริงคือคนที่ทางานในสมาคม ส่วนหนึ่งในการยกระดับของ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมของไทยคือพยายามผลักดันให้เจ้าหน้าที่สมาคมมี ความ
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เชี่ยวชาญในการจัดประชุมการได้รับรองเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพ (CMP) รวมทั้ง
ภาคเอกชน บริษัทจัดประชุมมืออาชีพต่าง ๆได้รับรองเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพ
(CMP) จะยิ่งทาให้การดึงงานประชุมระดับนานาชาติเข้ามาประเทศไทยได้ง่ายขึ้น
เพราะเขาจะมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01, 2561)
“...CMP จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของไทยมาก เพราะfacilities
อย่ า งอื่ น เราก็สู้ สิ ง คโปร์ ฮ่ อ งกงได้ เรายั ง ได้ เ ปรีย บในเรื่ อ งของความคุ้ นค่ าเงิน
(Value for money) การกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้รับรองเป็นผู้จัดประชุมมืออาชีพ
(CMP) หรือมาตรฐานระดับสากลต่าง ๆจะช่วยดึงงานเข้าสู่ประเทศได้อีกมาก และ
ท าให้ บ รรยากาศในการแข่ ง ขัน เพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพของอุต สาหกรรมประชุมใน
ประเทศเข้มข้นขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C03, 2561)
“...ความรู้ ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดประชุมควรถูกสอนในคณะอื่น ๆด้วย เพราะ
นักศึกษาที่จบมาเขาจะเข้าใจการจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมระดับนานาชาติ
เหล่านี้ เขามีโอกาสได้พบเจอในการทางานหรือเพิ่มโอกาสในการทางานเช่น การ
ทางานในสมาคมต่าง ๆ เราจะได้คนที่จบมาแล้วมีพื้นฐานความรู้พร้อมที่จะทางาน
ได้เลย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561)
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาควรเป็นไปในทิศทางที่ส่ง เสริม คุ ณค่ าของพนั กงานให้
พนั ก งานรับ รู้แ ละตระหนัก ถึ งคุ ณ ค่ า ในงานที่ ท าและรั บ รู้ว่ า องค์ ก รเห็ นคุ ณ ค่ า ในตั วพนัก งาน ใน
ขณะเดียวกันองค์กรควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาที่เหมาะสมกับงานและความต้องการ
ของพนักงาน พร้อมทั้ งให้ข้อมูลป้อนกลับถึง การปฏิบัติง านโดยการประเมินและสร้างการรั บ รู้ ถึ ง
ความสามารถของตัวบุคคล และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการสร้างความร่วมมือจากภายนอกองค์กร
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ได้เป็นประเด็นดังนี้
4.3.2.1 การทางานกับคนรุ่นใหม่ซึ่ง ต้องการความยืดหยุ่นการทางานและสอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ จึงควรมีการปรับรูปแบบในการทางานอย่างเหมาะสม
“...การมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง แต่ความรับผิดชอบก็ต้องสูงด้วยเช่นกันคือ ไม่
จาเป็นต้องเข้ามาทางานที่ออฟฟิสก็ได้ แต่งานต้องเสร็จเรียบร้อยทันเวลา จะเข้ามา
ก็เวลามีประชุมหรือกิจกรรมอะไรพิเศษ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561)
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการปรับรูปแบบการทางานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด
4.3.2.2 การส่งเสริมของภาครัฐ กล่าวถึงในมิติของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
สมรรถนะความเป็ น มื อ อาชี พ ของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมไมซ์ แ ละการจั ด ประชุ ม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมีการทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง
ๆทั้งภาคการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคม ในการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติง านอย่างมืออาชีพ
เช่น การรับรองผู้จัดประชุมมืออาชีพ (Certified Meeting Professional : CMP) โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส
P02 และ P03 กล่าวว่า
“...การจั ด อบรมของTCEB ควรมี ส ม่ าเสมอ เพราะจะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะได้เยอะมาก...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 , 2561)
“...การสนับสนุนของ TCEB ในการดึงงานใหม่ ๆเข้ามามีส่วนช่วยให้ออแกไนเซอร์
แข่งขันพัฒนามากขึ้น การอัพเดทข้อมูลใหม่ต่าง ๆช่วยให้องค์กรมีข้อมูลในมือที่
พร้อมใช้งาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 , 2561)
“...ภาครัฐอย่างเช่น TCEB มีส่วนในการอัพเดทข้อมูล และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆที่จาเป็นที่สาคัญจะทาให้การค้นคว้าหาความรู้ง่ายขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
O1, 2561)
“...การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ช่วย
ในการเชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทางานของธุรกิจ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส C01 , 2561)
“...ทุกภาคส่วนควรทาอย่างเต็มที่ บริษัทPCOเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาบุคลากรด้วย “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01 , 2561)
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดประชุมมืออาชีพควรให้ความสาคัญ กับการอบรมและการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุมหรือผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งอื่น ๆที่เกี่ยวข้องโดย
ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพและ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย

การวิเคราะห์ SWOT บริบทของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในด้านการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม
จากการจัดหมวดหมู่ข้อมูลและวิเคราะห์ผลดังกล่าว ทาให้ทราบถึง เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนานสมรรถนะ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ SWOTภาพรวมของบริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพในด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม เพื่อค้นหาจุดแข็งและโอกาสที่จะเป็น
ประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุม
และค้นหาจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อปรับปรุงแก้ไข ดังแสดงในภาพที่ 4.1
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จุดแข็ง
 การทางานเป็นทีม เอือ้ อานวยต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
 ความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมและองค์กรช่วย
ส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนรู้และการ
ทางานเป็นไปในเชิงส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาร่วมกัน

โอกาส
 การสนับสนุนการดึงงานประชุมระดับ
นานาชาติเข้าสู่ประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ
ช่วยให้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพไทยมีโอกาส
ร่วมงานกับบริษัทจากต่างประเทศ ช่วยให้
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทางาน
ขององค์กร
 การสนับสนุนการใช้มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม (CMP)
การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ และเศรษฐกิจ
โลก
จุดอ่อน
อุปสรรค
 องค์กรขนาดเล็กขาดการอบรม เรียนรู้และ  การได้เป็นเพียง sub-contract เนื่องจากยัง
พัฒนาอย่างจริงจัง
ไม่ได้รับการไว้วางใจในระดับนานาชาติทาให้
ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ในการ
 ลักษณะของงานการจัดประชุม เป็นงานมี
รับผิดชอบงานที่ซับซ้อนขึ้น
ความเป็นทางการสูงซึ่งอาจไม่สอดคล้อง
กับลักษณะของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมที่เป็น Generation Y และ Z
 ผู้ประสานงานการจัดประชุมมีทัศนคติไม่ดี
ต่องานขาดแคลนผู้ประสานงานการจัด
ประชุมที่มีคุณภาพ
ภาพที่ 4.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในด้านการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม
ที่มา: ผู้วิจัย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ที่ของผู้ประสานงานใน
ธุรกิจการจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทของงานและองค์ประกอบปัจจัย ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่ง ผู้
ประสานงานการจั ดประชุ ม เพื่อเสนอเป็น กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึง ประสงค์ ข องผู้
ประสานงานการจัดประชุม โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ จานวน 25 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง โครงสร้างทาการนาเสนอข้อมูลแยกประเภทข้อมูล จัด
หมวดหมู่ ค้นคว้าเพิ่มเติม และท้ายที่สุดผู้วิจั ยได้นาผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยมาทาการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามหลักการและเหตุผลของแนวคิดและข้อเท็จจริงที่ทาการศึกษา แล้วจึง
นาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์

สรุป..........................................
บริบทของงานและสถานการณ์เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของตาแหน่งผู้ประสานงาน
การจัดประชุม
5.1.1.1 บริบทของงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานการจัดประชุม
ลักษณะโดยทั่วไปของการจัดประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Convention
/Conference) เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานนาน และผู้ปฏิบัติงานในบทบาทของ
บริษัทรับ จัดประชุม ต้องมี ความเชี่ย วชาญทั้ง ด้ านการบริห ารจั ดการ วิชาการและการบริ การ ซึ่ง
แตกต่างกับการจัดอีเว้นท์หรืองานนิทรรศการ การเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ จึงต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านอุตสาหกรรมนั้น ๆ และการบริหารจัดการ ดังนั้น การทางานประชุมระดับ
นานาชาติ หรือเป็นผู้จัดการจัดประชุมมืออาชีพ เต็มรูปแบบจึงเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ใช้ระยะเวลา
นานในการเตรียมงาน มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ การเงิน การบริหารจัดการคน บริหารความ
เสี่ยง การสร้างผลกาไรจากการจัดงาน การหาผู้สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
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ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้องมีความเชี่ยวชาญในงานที่หลากหลาย งานมีความกดดันสูง งาน
ค่อนข้างหนัก เป็นงานเชิงเลขานุการเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและมีความเป็นทางการสูง
การจัดงานประชุมเป็นรูปแบบการทางานแบบโครงการ ผู้ที่มีบทบาทประสานงานจึง
เรียกว่า ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) ผู้ประสานงานเป็นตาแหน่งแรกของคนที่เข้า
มาทางานในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ซึ่งเรียกว่าผู้ประสานงานโครงการหรือผู้ประสานงาน
การจัดประชุม มีบทบาทเป็นตัวกลางในการประสานงานกั บภาคส่วนต่าง ๆทั้ง ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งมีความสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานในทุกกระบวนการราบรื่น เนื่องจากต้อง
สื่อสารให้แต่ละภาคส่วนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นผู้ช่วยเหลือ (Support) การทางานด้าน
ต่าง ๆให้กับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าทีม และให้การช่วยเหลือสนับ สนุน
ฝ่ายต่าง ๆภายในทีม ทาหน้าที่ประสานงาน รายงานความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆให้กับทีม
และลูกค้า รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ซัพพลายเออร์ แม้ผู้ประสานงานมีบทบาทเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ แต่ไม่ได้เป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าหรือผู้มีอานาจในการตัวสินใจโดยตรง
หากเพียงเป็นการประสานงานกับผู้ประสานงานของอีกฝ่าย โดยผู้ที่มีบทบาทในการติดต่อเจราจากับ
ลูกค้าหรือผู้มีอานาจในการตัดสินใจ คือ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) นอกจากนี้ผู้จัดการ
โครงการมีบทบาทในการควบคุมดูแลทุกขั้ นตอนของการทางานและรับผิดชอบหน้าที่ที่สาคัญ เช่ น
การติดต่อกับผู้มีอานาจในการตัดสินใจ ผู้อาวุโส หรือแขก VIP และดูแลด้านการเงินของโครงการ
เป็นต้น
บทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานการจัดประชุ ม ในการเป็นตัวกลางประสานงาน
ขอบข่ า ยของ การประสานงานแบ่ ง ได้ เ ป็ น หลายมิ ติ ต ามที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ รับ มอบหมาย ดั ง นั้ น ผู้
ประสานงานต้องรับคาสั่งงานจากหัวหน้าหรือผู้จัดการโครงการ (Project Manager) โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบ ได้แก่1) ติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด
ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้กระบวนการทางานดาเนินไปได้อย่างราบรื่น 2) การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆที่
จาเป็นในการประสานงาน นาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประสานงาน เช่น การตอบคาถาม ให้
คาแนะนาแก่ผู้ประสานงานของฝั่งลูกค้า การให้ข้อมูลกับซัพพลายเออร์เพื่อเจรจาต่อรอง, การใช้
ข้อมูลเพื่อการคัดกรองเลือกสรรทรัพ ยากรต่าง ๆ เป็นต้น 3) การอัพเดทและกระจายข้อมูลจากภาค
ส่วนต่าง ๆให้กับทีมงานและผู้จัดการโครงการรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
ในการทางาน และในขณะเดียวกันเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมี่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆให้อยู่ในรูปแบบง่ายต่อ
การใช้งาน 4) สนับสนุนการทางานของทีม เช่น การติดตามผู้จัดการโครงการเพื่ อให้รู้ภาพรวมของ
โครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ให้การช่วยเหลือตามคาร้องขอของสมาชิกในทีม
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะงานเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คน ทางานเป็นทีมและมีความ
กดดันสูงบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนให้งานแต่ละ

255
ขั้นตอนดาเนินไปตามแผนที่กาหนดไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ช่วยให้ลูกค้าและผู้สนับสนุนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้ง
มี ส่ ว นท าให้ ที ม และองค์ ก รท างานบรรลุ เ ป้ า หมาย มี ก ารเติ บ โตและพั ฒ นาขึ้ น แม้ ต าแหน่ ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมเป็นตาแหน่งเริ่มต้นในสายงานหากแต่เป็นฟันเฟืองสาคัญในการประสบ
ความสาเร็จของงาน
5.1.1.2 สถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล สถานการณ์ ข องผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม ในบริษั ทจัด
ประชุมมืออาชีพ ผู้วิจัยสรุปได้เป็น 1) มิติความต้องการขององค์กรที่สอดคล้องกับ เป้า หมายและ
วัฒนธรรมขององค์กร 2) มิติการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งจะช่วยให้ การ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3) มิติแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ดังนี้
1) ความต้องการสมรรถนะความเป็นมืออาชีพที่ผู้ประสานงานการจัดประชุม
แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่องค์กรหรือบริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้อ งการในตัวผู้ประสานงานการจัดประชุม
โดยแบ่งได้เป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามระดับของสมรรถนะ ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
(2) ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม
(3) ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และ
โครงการที่รับผิดชอบอยู่
(4) ทักษะการสื่อสาร สามารถในการสื่อสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล
(5) ทักษะการเข้าสังคมและการสร้างเครือข่าย
(6) มีความอดทน รับผิดชอบ ทัศนคติมุ่งบรรลุเป้าหมาย
(7) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในเชิงธุรกิจ
(8) ทัศนคติเชิงบวกต่องานและสถานการณ์ต่าง ๆ
(9) ทักษะการวางแผนการจัดการเวลา
(10) ความรู้ด้านการเงินเบื้องต้นและความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย
(11) ทักษะการสืบค้นข้อมูล
(12) ทักษะการทางานเอกสารและงานเลขานุการ
(13) ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการตัดสินใจ
(14) ทักษะการแก้ไขปัญหา
(15) ทักษะการปรับตัว การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
(16) ความมีจิตบริการในการทางาน
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2) ปัญหาและข้อจากัดในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ ประสานงานการจั ด
ประชุม
องค์กรมีความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนถษย์ซึ่ง สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวัฒนธรรมขององค์กร กล่าวคือ องค์กรต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะที่พึงประสงค์เพื่อการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเป็นบุคคลแห่ง การเรี ยนรู้ หากแต่ยัง คงประสบ
ปัญหาและข้อจากัด ดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม มี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ งาน
ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ผู้ ประสานงานซึ่ง เป็นคนรุ่น ใหม่ มีความคาดหวัง ในการท างานไม่ ต รงกั บ
ลักษณะงานที่เป็นจริง ซึ่งเป็นงานที่มีความกดดันสูง ทาให้ขาดความอดทน เหตุอาจมาจากเป็นช่วงเริ่ม
ทางานของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบยัง ปรับตัวไม่ได้กับลักษณะงานที่หนักและกดดัน หรือการไม่รู้
เป้าหมายในการท างาน จึงนาไปสู่การมี ทัศ นคติ ของผู้ ปฏิ บั ติง านไม่ ตรงกั บ ลัก ษณะของงานและ
ลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม
ประเด็นที่สอง ขาดแคลนผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็น
ปั ญ หาสื บ เนื่ อ งจากการมี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ งาน น าไปสู่ ก ารขาดแคลนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ผู้
ประสานงานการจั ด ประชุ ม ซึ่ ง มี อั ต ราการเข้ า มาท างานและลาออกสู ง ส่ ง ผลให้ ก ารเรี ย นรู้และ
พัฒนาการทางานไม่ต่อเนื่อง
ประเด็นที่สาม ข้อจากัดในการเรียนรู้และพัฒนา เนื่องจากลักษณะงานที่ต้อง
แข่งกับเวลาและจานวนงานสวนทางกับจานวนผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อจากัดในการอบรม เรียนรู้ และ
พัฒนาสมรรถนะอื่น ๆที่ยังบกพร่อง นอกจากนี้แล้วบทบาทการเป็นผู้จัดงานการจัดประชุม แบบรับ
ช่วงต่อ (Sub-contract) ในการจัดการโครงการ มีผลทาให้ขาดโอกาสการทางานในขอบเขตของผู้จัด
ประชุมมืออาชีพ (PCO) อย่างเต็มรูปแบบซึ่ง จะมีอิทธิพลในการกระตุ้นการพัฒนาการทางานให้มี
ความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งผลไปถึง ภาพลักษณ์ความสามารถในการทางานและการเป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ
องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ทราบถึงปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม โดยแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้
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5.1.2.1 ปัจจัยบุคคล
(1) ทัศนคติที่มีต่อการทางานซึ่งเป็นรูปแบบการทางานภายใต้บริบทงานที่
มีการเปลี่ยนแปลงและมีความกดดันค่อนข้างสูง ความมีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจหรือเป้าหมายในการ
ทางานและการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
(2) ระดับความรู้และทักษะในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งควรเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ค่อนข้างต่า เป็นปัจจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการต่อยอดสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ให้เกิดความแม่นยาและเชี่ยวชาญ
มากขึ้น
(3) แรงจูง ใจหรือความต้องการของบุคคล เช่น ค่าตอบแทนหรือรางวัล
ความต้องการการสนับสนุ นจากองค์กรด้านความก้าวหน้าในสายงาน โอกาสในการเรียนรู้และการ
ได้รับรางวัลหรือประสบการณ์พิเศษจากการทางาน และความต้องการความยืดหยุ่นในการทางานที่
สอดคล้องกับสมดุลชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายหรือพัฒนาสมรรถนะ
ในการทางาน
(4) บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น สามารถปรับตัว
เข้ากับการทางานและสถานการณ์ได้ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาของบุ ค คลที่
นาไปสู่การมีสมรรถนะพึงประสงค์
(5) ช่วงวัยของผู้ประสานงานการจัดประชุม Generation Y และ Z ซึ่งมี
ผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการทางานและการเรียนรู้
5.1.2.2 ปัจจัยกลุ่ม
(1) การทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่มีส่วนสาคัญ ในการกระตุ้นให้สมาชิกใน
ทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันแบบทีม
(2) ความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร การที่สมาชิ กในทีมมีส่วนช่วยกัน
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การช่วยเหลือกันในการทางาน นาไปสู่การเกิดองค์ความรู้หรือวิธีการ
ใหม่ในการทางาน และความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีภายในทีมและองค์กร อันจะทาให้ก้าวผ่านความ
ท้าทายของงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆร่วมกันได้
5.1.2.3 ปัจจัยองค์กร ดังต่อไปนี้ มีอิทธิพลต่อการมีสมรรถนะของผู้ประสานงาน
การจัดประชุม ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน
ส่งผลต่อการทางานที่มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ได้แก่
(1) วัฒนธรรมองค์กร มีความสาคัญ ต่อทิศทางในการทางาน การเรียนรู้
และพั ฒ นาของผู้ ป ฏิ บั ติ งานในองค์ กร การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ บ ริการและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เป็นตัวกาหนดคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร บริบทการทางานของบริษัทจัด
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ประชุมมืออาชีพให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงเป็นการ
สร้างคุณค่าของการให้บริการ และเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรควรยึดมั่น ซึ่งถูกนามาใช้ในการ
ทางานและการพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรมีจิตบริการ มีการเรียนรู้และพัฒนาการทางานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด
(2) เป้าหมายขององค์กร มีความสาคัญต่อการสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่มและองค์กร
(3) ลักษณะของงาน รูปแบบการทางานที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
และขั้นตอนการทางานที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(4) โครงสร้างระบบการทางานขององค์กร ซึ่งมีผลต่อการกระจายอานาจ
ตัดสินใจ การสื่อสารและขอบเขตของงานที่ผู้ประสานงานการจัดประชุมต้องรับผิดชอบ
(5) การสนับสนุนขององค์กรในการเรียนรู้และการพัฒนา และการสร้าง
เป้าหมายและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา การสนับสนุนจากองค์กรดังกล่าวมีความสอดรับกับ
เป้าหมายขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นเบ้าหลอมให้บุคลากรในองค์กรทางานและพัฒนาไป
อย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง มีผลทาให้ผู้ประสานงานการประชุมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการ
ทางาน
(6) ปั จ จั ย ภายนอกเกี่ ย วข้ อ งกั บ ลู ก ค้ า ซั พ พลายเออร์ การเติ บ โตของ
เทคโนโลยี การเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆเป็นปัจจัยภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความสาคัญต่อการปรับตัวในการเรียนรู้และ
พัฒนา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานและพัฒนาการทางานให้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมภายในองค์กร ..........................
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์สามารถสรุปข้อเสนอกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ ที่พึงประสงค์ ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ในบริษัท จั ดประชุม มืออาชีพให้เ ป็น ไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ และตัวผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1.3.1 กระบวนการการพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้
ประสานงานการจัดประชุม กล่าวครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การนาเข้า บุคลากรสู่การทางานใน
องค์ ก ร ซึ่ ง เป็ น ขึ้ น ตอนการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลในขั้ น ตอนนี้ บ ริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื ออาชี พ ให้
ความสาคัญอย่างยิ่งกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยพิจารณาจากทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อการทางานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความกดดัน เนื่องจากเป็นคุณสมบัติสาคัญที่จะทาให้บุคคล
เรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้
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5.1.3.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทางาน โดยทั่วไปวิธีที่ได้ผลและ
สอดคล้องกับการทางานคือ
1) การฝึกอบรมระหว่างการทางาน (On-The job Training) โดยมีรุ่นพี่
ในทีมที่เคยทางานในตาแหน่งผู้ประสานงานหรือมีประสบการณ์มากกว่าเป็นพี่เลี้ยงในการสอนงาน
การเรียนรู้งานจากพี่เลี้ยงทาให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่เรียนรู้งานได้เร็วกว่าการเรียนรู้งานแบบไม่มีพี่ เ ลี้ยง
เพราะการเรียนรู้ประกบพี่เลี้ยงเป็นการสอนกระบวนการทางาน เทคนิคการทางานที่ชัดเจน สามารถ
นาไปปรับใช้ไ ด้ พี่เลี้ยงจึงต้องเป็น แบบอย่ างที่ ดี ในการท างาน นอกจากนี้องค์กรควรมีก ารสร้ า ง
มาตรฐานการทางานหรือคู่มือการทางานต้นแบบที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทาตามได้พร้อมทั้ งเป็นเกณฑ์
ในการประเมินผล อีกทั้งการฝึกอบรมระหว่างการทางานยัง ทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการ
ทางานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการทางาน และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
2) การส่งเสริมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ งาน ซึ่งมาจากความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน สามารถทราบได้จากการประเมินตนเองในส่วนของความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง เช่น ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ, การเงิน, Digital Marketing เป็น
ต้น
3) การมอบหมายงานตามลาดับความรับผิดชอบและอานาจตัดสินใจ จาก
น้อยไปมาก การให้อิสระในการคิด เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ดึงศักยภาพในตนเองมาใช้ จะ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองส่งผลให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้ทางานได้ดียิ่ง ๆขึ้น
4) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นส่วนที่ไ ม่มุ่งเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง
เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงานต่ างประเทศหรืองานอื่น ๆนอกเหนือจากที่องค์กร
เป็นผู้จัด เพื่อเรียนรู้รูปแบบ เทคโนโลยี แนวคิดใหม่ ๆที่แตกต่าง, การร่วมกิจรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี เช่น กิจกรรม Teambuilding
5) การสร้างบรรยากาศในองค์กร เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร สร้าง
แรงจูงใจและขวัญกาลังใจในการทางานและพัฒนา เช่น ความสัมพันธ์แบบพี่น้องการแบ่งปันความ
คิดเห็นและช่วยเหลือกันภายในทีม การให้คาปรึกษา การสร้างบรรยากาศการทางานที่เป็นเชิงบวก
เป็นต้น
6) การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ในการส่ง เสริม
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม เช่น บริษัทจัดประชุม มือ
อาชีพ สมาคมวิชาชีพ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการ
จั ด ประชุ ม เช่ น การอบรมหลั ก สู ต รการรั บ รองเป็ น ผู้ จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ Certified Meeting
Professional (CMP) ซึ่งมีความจาเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร เป็นการสร้างภาพลักษณ์และความ
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น่าเชื่อถือขององค์กรและผู้ปฏิบัติงาน สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการจัดงานประชุมแบบมืออาชีพ
ขององค์กรและอุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย สาหรับในส่วนการพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม องค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติง านได้เข้ าร่วมอบรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนอื่น ๆดังกล่าว หรือส่งตัวแทนองค์กรเข้า
ร่วมการอบรม เช่น การส่งผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าเข้าร่ วมอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ และนาไป
ถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
5.1.3.3 การประเมินการทางาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึง
สมรรถนะที่มีอยู่และพัฒนาการในด้านต่าง ๆตามสมรรถนะที่พึงประสงค์และความต้องการขององค์กร
เช่น การประเมิน 360 องศา นาผลการประเมินมาพิจารณาสมรรถนะที่ควรได้รับการพัฒนา รวมทั้ง
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอย่างสอดคล้องทั้งในระดับ บุคคล ระดับกลุ่ม และองค์กรร่วมกัน การให้
ข้อมูลย้อนกลับถึงความสามารถของบุคคลในการทางาน

อภิปรายผล
จากผลสรุปข้อค้นพบในการศึกษา ผู้วิจัยทาการอภิปรายผล ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
บริบทของงานและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม การได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีสมรรถนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ องค์ประกอบ
ปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะ และกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ที่พึงประสงค์ของผู้
ประสานงานการจัดประชุม ดังแสดงในภาพที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1 องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม
ที่มา: ผู้วิจัย
จากภาพที่ 5.1 จากการศึกษาแสดงถึงความเชื่อมโยงของข้อค้นพบองค์ประกอบปัจจัยในการ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม โดยบริบทของธุรกิจการจัดประชุมใน
ต าแหน่ ง ผู้ ป ระสานงานของบริษั ท จั ด ประชุ มมื อ อาชี พ และความต้ อ งการพั ฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ในการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ดังนั้นการศึกษาจึงอยู่ในขอบเขตของการสรร
หา คัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นามาซึ่งความเชื่อมโยงของปัจจัยระดับบุคคล กลุ่ม และ
องค์กรที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งจะนาไปสู่ กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ที่
พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม
บริบทและสถานการณ์นาไปสู่ความต้องการพัฒนาบุคคลกร
บริบทของงานที่ผู้ประสานงานการจัดประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเป็น
ตัวกลางในการสื่อสารกับภาคส่วนต่าง ๆในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน ทาการจัดหา สืบค้นข้อมูล
เพื่อนาเสนอแก่ลูกค้าและทีม จัดการติดตาม อัพเดทและตรวจสอบความถูกต้องของการดาเนินงานให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ “...ผู้ประสานงานเป็นคนสาคัญ ที่จะช่วยโปรเจคเมเนเจอร์ (Project
Manager) ช่วยซัพพอร์ททีมให้ทางานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น งานจะราบรื่นหรือไม่ก็อยู่ ที่ผู้ประสานงาน
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(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P08, 2561) สอดคล้องกับ Geoff Beers (2017) กล่าวว่า ในทุกขั้นตอนของการ
ท างานตั้ ง แต่ ขั้ น เริ่ ม ต้ น ของการวางแผนงานอี เ ว้ น ท์ แ ละขั้ น สิ้ น สุ ด การจั ด งาน บทบาทของผู้
ประสานงานประชุมมีความสาคัญโดยตรงในการจัดการดาเนินงานให้ราบรื่น ให้ข้อมูลเพื่อประกอบ
การตัดสินใจที่ถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตรวจสอบรายละเอียด ความคืบหน้าของงานทั้งหมด
ให้ไ ด้รับการดาเนิน การอย่างถูกต้อ งเหมาะสมและเป็นไปตามเวลาแผนการที่กาหนด ซึ่ง ในทุก ๆ
ขั้นตอนต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในงานหรือโครงการที่รับผิดชอบ ทักษะการสื บค้นข้อมูลและ
นาเสนอแก่ลูกค้าและสมาชิกในทีม ความถูกต้องและรวดเร็วในการประสานงานและความอดทน
มุ่งมั่นเพื่อบรรลุผลสาเร็จของงาน ลักษณะการทางานอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและเวลาที่จากัด จึง
ค่อนข้างมีมีความกดดัน
ภาพรวมของสถานการณ์ในการทางานและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุมในปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ประสานงานเป็นคนรุ่นใหม่ บัณฑิตจบใหม่หรือมาจากสาย
งานในอุตสาหกรรมอื่น เกิดความความคาดหวังในการทางานไม่ตรงกับลักษณะงานที่เป็นจริง ซึ่งเป็น
งานที่มีความกดดันสูง ทาให้ขาดความอดทน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 กล่าวว่า “...ตาแหน่งนี้ขาดคนที่มี
ความอดทนกับลักษณะงาน เพราะงานมีความกดดันสูง คนที่ทางาน Conference ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อย
เข้าใจลักษณะของงาน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะภาพที่เขามองไม่ตรงกัน คิดว่า PCO คือ Marketing
event สนุก ๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561) สาเหตุอาจมาจากเป็นช่วงเริ่มทางาน ยังปรับตัวไม่ได้
กับลักษณะงานที่หนักและกดดัน หรือการไม่รู้เป้าหมายในการทางานดังที่ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าว
ว่า “...คนในตาแหน่งนี้ ขาด passion ขาด sense of belonging ไม่มี spirit อาจเพราะเค้ายัง ไม่รู้
เป้าหมาย ด้วยลักษณะงาน PCO เป็นงานค่อนข้างหนัก ยาก เป็นทางการ ค่าตอบแทนอาจไม่มากถ้า
เทียบกับงาน event หรือ meeting incentive ทาให้คนรุ่นใหม่ไม่ชอบหรืออยู่ไม่นาน หรือเพราะเค้า
มองว่ามันไม่สนุกอย่างที่คิด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) จึงนาไปสู่การมีทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ ต รงกั บ ลั ก ษณะของงานและลั ก ษณะของอุต สาหกรรมไมซ์ แ ละการจั ด ประชุ ม สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ McCabe (2001) และ Weber and Ladkin (2011) กล่าวว่า ปัญหาทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุมที่สาคัญ คือผู้ปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติการหรือระดับ ล่างมี
ทั ศ นคติ ไ ม่ ดี ต่ อ งาน ความไม่ พึ ง พอใจในงาน และการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ส มรรถนะตามที่
อุตสาหกรรมต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องของปัญ หา เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ พ บว่ า ปั ญ หาทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ต รงกั บ ลั ก ษณะงานน าไปสู่ ก ารขาดแคลน ผู้
ประสานงานการจัดประชุม ที่มีคุณภาพ มีอัตราการเข้ามาทางานและลาออกสูง ส่งผลให้การเรียนรู้
และพัฒนาการทางานไม่ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะงานที่ต้องแข่งกับเวลาและจานวนงานสวนทาง
กับจานวนผู้ปฏิบัติงาน เป็นข้อจากัดในการอบรม เรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะ กอปรกับขนาดองค์กร
ของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพเป็น องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
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อาจยังไม่มาก ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 “...จานวนคนไม่พอกับงานที่เข้ามา เราจึงไม่มีเวลาไปเรียนหรือ
อบรมอะไร โดยเฉพาะตาแหน่งปฏิบัติการหรือเด็ก ๆในตาแหน่งเริ่มต้นเหล่านี้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหั ส
P02, 2561) เนื่องจากระบบโครงสร้างที่ไม่เอื้ออานวยและทรัพยากรจากัด สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Kelliher and Bernadette Henderson (2006) กล่าวว่า องค์กรขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแบบ
ง่ายและขนาดจากัด ไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้แบบเป็นทางการ และการเรียนรู้ยังถูกขัดขวางโดย
สภาพแวดล้อมจากภายนอกที่ส่งผลถึงกระบวนการภายใน
อย่างไรก็ตาม แม้มีข้อจากัดต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม บริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพยังคงมีความต้องการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ McCabe (2012) กล่าวว่าบริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ขนาดเล็ก ไม่ได้มีแผนการพัฒนาที่เป็นทางการแต่ก็ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการเรียนรู้และพัฒนา
อีกทั้งยังเต็มใจที่จะให้การสนับสนุน โดยความต้องการสมรรถนะจากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์
แบ่ง ได้เป็น สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะตาแหน่ง งาน และสมรรถนะเฉพาะ มีความสอดคล้อ งกั บ
การศึกษาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม โดยสมาคม
ส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) (2557) ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์
สาหรับผู้ประสานงานการจัดประชุม ในบริบทบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ดังนี้
1) สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ, ทักษะ
การสื่อสาร สามารถในการสื่อสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในเชิง
ธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม ทักษะการ
คานวณต้นทุนกาไรเบื้องต้น ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทัศนคติเชิงบวกต่องาน
และสถานการณ์ต่าง ๆ ความมีจิตบริการในการทางาน และทัศนคติมุ่งบรรลุเป้าหมาย
2) สมรรถนะตาแหน่ง (Functional Competency) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งใน
และต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรม การวางแผน การจัดการเวลา
ทักษะการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคู่ค้า ทักษะการสร้างเครือข่าย ทักษะเจราจาต่อรอง,
ทักษะการตั้งคาถามเชิงกลยุทธ์ ทักษะการนาเสนอให้เกิดภาพพจน์ และทักษะการจัดการข้อขัดแย้ง
อย่างเป็นระบบและคานึงถึงภาพรวมของงาน
3) สมรรถนะเฉพาะตามบริ บ ทของงาน (Specific Functional Competency) ได้ แ ก่
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการของ
ลูกค้าและโครงการที่รับผิดชอบอยู่ ทักษะการประสานงาน ทักษะสื่อสารการโน้มน้าวให้ผู้อื่นทาตาม
และทักษะการทางานเอกสารและงานเลขานุการ
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กระบวนการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะ
จากความต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ทา
ให้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้ความสาคัญไม่ใช่เพียงแต่กระบวนการการพัฒนา แต่ยังรวมถึงขั้นตอน
เริ่มต้นของการได้มาซึ่ง บุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การ
คัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งหลักการพิจารณาที่สาคัญ
คือการเลือกบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีและตรงกับลักษณะการทางาน
กระบวนการสรรหาและคัด เลือ ก เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ มี ความสาคัญ ที่ จะได้ ม าซึ่ ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ส มรรถนะส่ ว นบุ ค คลพื้ น ฐานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการขององค์ ก ร Odd
Nordhaug (1993) กล่าวในห่วงโซ่การพัฒนาสมรรถนะว่าการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนเพื่อได้มาซึ่งสมรรถนะต้องการ จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างบุค คลกับ
องค์กร (Person-Organization Fit) และ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (Person-Job Fit)
(Jansen and Kristof-Brown, 2006) กล่าวคือ การคัดเลือกจะพิจารณาจากสมรรถนะและความ
ต้องการส่วนบุคคลที่มีต่องานที่มีความสอดคล้องกับองค์กร และพิจารณาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
บุคลิกภาพและความต้องการของบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
1) การสรรหาบุคลากร (Recruitment) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงในมิติ ของ
การสรรหาบุคลากรจากภายนอกและการสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมงานกับบริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพ สาหรับตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม การสรรหาบุคลากรควรเป็นการสรรหาบุคลากร
จากภายนอกองค์ ก ร เนื่ อ งจากเป็ นต าแหน่ ง เริ่มต้ นการท างานในบริษั ท จั ด ประชุ มมื ออาชี พและ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม สอดคล้องกับข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 กล่าวว่า “....ธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการจัดประชุมควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการ
สอนหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการจัดประชุมด้วยเพื่อสรรหาบัณฑิต
จบใหม่ใน เพราะคนเหล่านี้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์อยู่แล้ว...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561) นอกจากนี้ในกระบวนการสรรหาควรสร้างแรงจูง ใจให้บุคคลสนใจ
ร่วมงานกับองค์กร สอคล้องกั บ การศึกษาของ Schein (1990) อธิบายถึงความสนใจในอาชีพ ของ
บุคคลเกิดจาก การมองภาพของตนเองที่เหมาะสมกับอาชีพจากภายใน (Internal careers) คือการที่
บุคคลมองตนเอง เข้าใจตนเอง (Self-concept) ว่ามีความสอดคล้องกับกิจกรรมหรืองาน ซึ่งสะท้อน
ถึง เป้าหมาย คุณค่าและแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จในการทางาน และการมองภาพของงาน
ภายนอก (External Careers) คือ งานที่ทาจริงตามลาดับสายงานในองค์กร ถูกกาหนดโดยองค์กร
สังคม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกาหนดการเลือกสนใจอาชีพของบุคคล สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของ Weber and Ladkin (2011) กล่าวในบริบทของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
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นิทรรศการ ว่า ความสนใจในอาชีพ (Career Anchor) จะช่วยให้บุคคลสามารถทางานในอาชีพได้
อย่างมั่นคง ซึ่ง การศึกษาของ Ladkin and Weber (2010) พบว่าแรงจูงใจที่ทาให้พนักงานเลือก
ทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุม เพราะ ความท้าทายของงาน ได้พบปะผู้คน ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ งานมีความสนุกน่าสนใจไม่จาเจ ซึ่งความท้าทายได้แก่ (Environment Demand) เช่น
สภาวะการแข่งขันในการทางาน และ (Customer Demand) ความคาดหวัง ของลูกค้า การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการทางานภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นลักษณะของงานที่มีความท้าทาย (Job
Challenge) และสอดคล้องกับ การศึกษาของ Vivienne McCabe (2001) พนักงานในอุตสาหกรรม
การจัดประชุมมีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในอุตสาหกรรมนี้ เพราะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
และน่าสนใจ สภาพแวดล้อมการทางาน ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า เพื่อน
ร่วมงาน เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P1 6กล่าวในทิศทางเดียวกันถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
ทางานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและบริษัทจัดประชุมมืออาชีพคือ ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จาก
การร่วมงานประชุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสการเข้าร่วมงานที่น้อยคนจะได้สัมผัส (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02
และ P16, 2561) ดั ง นั้ น การสร้ า งแรงจู ง ใจในการสรรหาบุ ค ลากรเข้ า ท างานในต าแหน่ ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุมและในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ควรนาเสนอและสร้างการรับรู้ถึงสิ่ง ที่ได้
จากงานที่ผู้สมัครคาดหวัง เช่น ได้ทางานที่ท้าทาย, ได้ประสบการณ์ในการทางานที่แปลกใหม่อยู่เสมอ
, ได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่เสมอ
2) การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร (Selection) การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข้ า มาท างานนั้ น
จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ เป้ า หมายขององค์ ก ร
(Sekiguchi and Huber, 2011; ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน , 2551) โดยการวิเคราะห์ข้ อมู ล สัม ภาษณ์
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทจัดประชุมมือชีพให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม ความสัมพันธ์
ที่ดีภายในองค์กร และการเรียนรู้จากการทางาน อีกทั้งพันธกิจที่สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร เช่น การ
มุ่งมั่นเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง “....การได้งานครั้งที่หนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับ
โอกาสทางานครั้งที่สอง ถ้าหากเราไม่พัฒนาอยู่เสมอ เพราะลูกค้ามีตัวเลือกมากมาย...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P04, 2561) คากล่าวของผู้ให้ ข้อมู ลรหั ส P04 แสดงให้เห็นถึง ความจาเป็น ที่องค์กรต้ อ งให้
ความสาคัญและกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาการทางานสม่าเสมอ นอกจากนี้ นงนุช วงษ์สุวรรณ (2553)
กล่าวถึง การคัดเลือกบุคลากรเข้าทางานในตาแหน่งใด ๆในองค์กร สามารถพิจารณาได้จากความ
ต้องการหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติและบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เป็นบุคคลที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ๆและสามารถเรียนรู้พัฒนาได้
(Milkovich and Boudreau, 1991) สอดคล้องกับการศึก ษาของ Sekiguchi and Huber (2011)
กล่าวถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน องค์กรจะพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างคุณสมบั ติของ
บุคคลและตาแหน่งงานเป็นสาคัญ เช่นเดียวกับลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม และ
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บริบทการทางานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้องการบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่ อการให้บริการภายใต้
ความกดดันและการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลให้สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 กล่าวว่า “....สิ่งแรกที่
พิจารณารับคนเข้าทางานในตาแหน่งนี้คือ เป็นคนมีทัศนคติดีต่อการเรียนรู้และทางานหนัก มีความ
อดทน ใฝ่รู้...”(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06, 2561) และ “...ไม่จาเป็นต้องจบการศึกษาสาขาไมซ์โดยตรง
ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆเป็นสิ่งที่ฝึกฝนเรียนรู้ได้ เพราะผู้ประสานงานคือตาแหน่งเริ่มต้นของสาย
งาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) ซึ่งแสดงถึงความต้องการบุคคลที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
อั น จะน าไปสู่ การได้ รับ การพั ฒนาให้ มี ส มรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการท างาน ส าหรั บ การเริ่ มต้น
ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม สอดคล้องกับที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P07 กล่าวว่า “....
คนจะเข้ามาทางานในอุตสาหกรรมนี้ได้ ไ ม่จาเป็น ต้องจบไมซ์ โดยตรง เพราะ เนื้องานของProject
Coordinator ใช้ความสามารถในการเก็บรายละเอียดและความรับผิดชอบเป็นหลัก ประสบการณ์
ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์การทางานจริงมากกว่า...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P07, 2561) อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าความรู้และทักษะสามารถพัฒนาได้ง่าย ทว่าเป็นไปได้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพยังคงต้องการผู้
ประสานงานการจัดประชุมที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง “...เราก็ยังคงอยากได้คนที่เรียนจบไมซ์
โดยตรง เพราะอย่างน้อยเขามีพื้นฐานในหลาย ๆด้านเกี่ยวกับไมซ์แม้จะเป็นเพียงเชิงทฤษฏี แต่มันทา
ให้นึกภาพออก เวลาทางานแล้วได้ ฝึกฝนเขาก็ จะไปได้ง่า ย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส G01, 2561) เช่น
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ทักษะการวางแผนการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่ อสาร
เป็นต้น
จากการศึกษาทฤษฏีบุคลิกภาพ พบว่า บริบทการทางานของผู้ประสานงานในบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพ ที่ต้องทางานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหรือในระบบโครงการที่รับผิดชอบแบบ
ลักษณะ Pulsating Organization (Ferdinand and Kitchin, 2017) ซึ่งความต้องการของแรงงาน
ในปัจจุ บันต้องการผู้ป ฏิบั ติง านที่มี บุ ค คลภาพเชิง รุก (Proactive Personality) (Kalargyrou and
Woods, 2011) บุคคลจึงจาเป็นต้องมีคุณลักษณะหลายด้านประกอบกัน Crant (2000) อธิบายถึง
บุคลิกภาพเชิงรุก (proactive personality) ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่สามารถปรับตัว เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้เข้าสถานการณ์ใหม่หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ บุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกจะมี
แนวโน้มตระหนักถึงความจาเป็นหรือเห็นความสาคัญในการพัฒนา ทั้งต่อตนเอง การทางาน และ
องค์ ก ร (Yan, 2005) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Christian et al. (2011) พบว่ า บุ ค คลที่ มี
บุคลิกภาพเชิงรุกจะมีแนวโน้มในการทางานอย่างทุ่มเทและมีความผูกพันกับงานที่ทา จึงเป็นเหตุผล
ทาให้บุคคลเหล่านี้มองหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และการศึกษาของ Plomp,
Tims, Khapova, Jansen and Bakker (2016) ยังสนับสนุนว่า พฤติกรรมการมีบุคลิกภาพเชิง รุ กมี
อิทธิพลต่อสมรรถนะและผลการทางานของพนักงานในองค์กร และพนักงานเหล่านี้จะให้ความสนใจมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังหาวิธีการในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
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มากขึ้ น และมี บุ ค คลเหล่ า นี้ จ ะมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ งานที่ ท าและมี ค วามภาคภู มิ ใ จในความรู้
ความสามารถของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาของ Bateman and Crant (1999) ชี้ให้เห็นชัดเจน
โดยศึกษาจากกลุ่มพนักงานขายและผู้ประกอบการธุรกิจ พฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) ได้แก่ มอง
หาโอกาส, กาหนดเป้าหมายและวิธีการที่จะทาให้สาเร็จ, เข้ าถึงปัญหาและหาวิธีการป้องกัน แก้ไข,
ทาในสิ่งที่แตกต่าง, ลงมือทาอย่างจริงจัง, มีความอดทน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับ งานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง Ahmad and Daud (2016) ได้ ศึ ก ษาการก าหนดสมรรถนะส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานควรมีบุคลิกภาพเชิงรุกที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ (Independent) มี ค วามมั่ น ใจกล้ า แสดงออก (Assertive) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Social Responsibility) มี ป ระสบการณ์ ท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Savvy) และ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
(Interpersonal) จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก และบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลที่
เหมาะสมกั บ งานด้ า นต่ า ง ๆ สอดคล้ อ งกั บ Costa and McCrae (1992) บุ ค ลิ ก ภาพการเป็ น คน
เปิดเผย (Extrovert) เหมาะสมการกับทางานด้ านการขายและการประสานงานอีกทั้งยังเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับบุคลิกภาพเชิงรุก (Major, Turner and Fletcher, 2006 and Ahmad and Daud,
2015) ได้แก่ ชอบเข้าสังคมเป็นมิตร, มีทัศนคติเชิงบวก, มีความกระตือรือร้น มองหาโอกาส, เชื่อมั่น
ในตนเอง, เปิดกว้างทางความคิดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ, กล้าเผชิญกับปัญหา, มุ่งมั่นเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย, ละเอียดรอบคอบ และน่าเชื่อถือ อ่อนน้อม ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาของ มารดารัตน์
สุขสง่า (2554) พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมองค์กรมีความสาคัญ
ในการใช้เป็นเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกพนักงาน เนื่องจากการนามาสมรรถนะที่พึงประสงค์มาเป็น
เกณฑ์ร่วมในการพิจารณายิ่งทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติในตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมมีพื้นฐาน ประสบการณ์มากบ้าง ไม่ยากต่อการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด สอดคล้องกับ ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่ า “...ถึงแม้จะพิจารณาที่ทัศนคติเป็นหลัก แต่ก็ยินดีอย่างยิ่ง หากได้คนที่มี
พื้นฐาน มีประสบการณ์ในการทางานลักษณะนี้มาก่อน เพราะสามารถพัฒนาต่อได้ ...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P16, 2561) ซึ่งการศึกษาของ Weber and Ladkin (2011) สนับสนุนว่า การเลือกผู้ที่มีความรู้
ประสบการณ์ในสายอาชีพนี้จึงเป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่จะช่วยลดการลาออกของพนักงานและทาให้
อยู่นานขึ้น
ดังนั้น สรุปได้ว่า การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานตาแหน่งผู้ประสานงานการจัด
ประชุมควรพิจารณาจากลักษณะของตัวบุคคลที่มีความสอดคล้องกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบ
ของงาน และสมรรถนะที่พึงประสงค์ รวมไปถึง ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและพันธกิจ
เป้าหมายขององค์กร สาหรับการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติง านตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจั ด
ประชุ ม ในบริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื ออาชีพ นั้น ประกอบด้ วย ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และบุ ค ลิ ก ภาพ
กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม สามารถ
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ใช้สื่อ เครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง ๆในการทางานเอกสาร เข้าสังคมได้ง่าย เปิดกว้างทางความคิด มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถสื่อสารในการทางานได้กระชับเข้าใจชัดเจนและเลือกใช้สื่อได้ สื่อสารได้เข้าใจ
ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ อ่อนน้อมมีมารยาท ปรับตัวเข้าสังคมได้ดี มีความใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย กล้าเผชิญปัญหาและจัดการแก้ไข
ได้ และให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสมรรถนะ
จากขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตาแหน่ง ผู้ประสานงานการ
จัดประชุม ทาให้ได้บุคคลที่มีสมรรถนะพื้นฐานก่อนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม เป้าหมาย
และลักษณะงานซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้าที่จะนาไปสู่กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์และทา
ให้เกิดผลลัพธ์ (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์, 2551) คือผู้ประสานงานการจัดประชุมมีสมรรถนะที่ต้องการ
เพื่อเป้าหมายให้ ผู้ปฏิ บัติง านมีส มรรถนะในการทางานที่ ครบถ้วนกระบวนการการพัฒนาจึ ง ควร
ครอบคลุ มทั้งระดับบุคคล ระดับ กลุ่ม และระดับองค์กร เนื่องจากการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์บน
พื้นฐานสมรรถนะเป็นการพัฒนาที่เน้นความสามารถของบุคคลหรือการพัฒนาในระดับบุคคล ซึ่งเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้ที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ ระดับกลุ่มและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (กิตติยา อินท
กาญจน์, 2553 ) โดยมีกรอบสมรรถนะที่ต้องการทั้งในระดับสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะตาแหน่งงาน
และสมรรถนะเฉพาะ เป็นทิศทางเป้าหมายในการพัฒนา (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2550)
การพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาที่
ตัวบุคคลในการพัฒนาความรู้ ทักษะและปรับพฤติกรรมการทางานเพื่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานใน
ปัจจุบัน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) ผ่านการกาหนดสมรรถนะบุคคลเพื่อแสดงถึงเป้าหมายของ
สมรรถนะที่ต้องการในตัว ผู้ประสานงานการจัดประชุม โดยในขั้นตอนนี้อ้างอิง ถึง สมรรถนะที่พึ ง
ประสงค์ในคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะในตัวผู้ประสานงานการ
จัดประชุมของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ สอดคล้องกับ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2561) อธิบายว่า
การวางแผนพัฒนาบุคลากรควรถูกจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของระดับสมรรถนะที่คาดหวัง จากตาแหน่ง
งาน โดยการเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะในการทางานจริงของพนักงานคนนั้ น ซึ่งผู้บังคับบัญชา
จะต้องเป็นผู้กาหนดว่าอะไรคือสิ่งที่พนักงานจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุง ให้ดีขึ้ นด้วยการพิจารณา
คัดเลือกเครื่องมือในการพัฒนาที่เหมาะสมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน การ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ในระดับบุคคลจึงเป็นการเพิ่ม พัฒนา และปรับปรุงระดับสมรรถนะใน
การทางานของพนักงานในปัจจุบัน ซึ่งแผนงานที่กาหนดขึ้นจะต้องช่วยให้พนักงานประสบความสาเร็จ
ในงานที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ระดับบุคคล
ควรเป็นกระบวนการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บัง คับบัญ ชาและตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารถึง
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ความต้องการ ความคาดหวังในการทางานให้สอดคล้องทั้งเป้าหมายที่องค์กรต้องการและเป้าหมาย
ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้จากการนาตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง มี
เป้าหมายไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองและความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Antonacopoulou (2000) ในการศึกษา “Employee development
through self-development in three retail banks” การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาระดับ
บุคคลถือเป็นหนึ่งในการดูแลใส่ใจพนักงาน การพัฒนาพนักงานที่ได้ผลที่สุด ได้แก่ การพัฒนาตนเอง
(Self Development) และ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (Self Directed Learning) ซึ่ ง เกิ ด จากความ
ต้องการของพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนา ความสนใจเรียนรู้และพัฒนาจะเป็นตัวนาไปสู่การเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้วยความเต็มใจและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเป็นโจทย์สาคัญของ
องค์กรที่จะต้องหาทางว่าทาอย่างไรพนักงานจะตระหนักถึงความจาเป็นในการเรียนรู้และสนใจพัฒนา
ตนเองหรือพัฒนาเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ และในขณะเดียวกันจาเป็นต้องมีการให้ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้บังคับบัญชาทั้งในรูปแบบการประเมินหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Skager, 1978; Griffin ,
1983) เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “... จาเป็นมากที่ทุกคนต้องมีเป้าหมายในการทางาน
ส่วนบุคคลและเราจะต้องแชร์กันในทีมเพื่อดูว่าเป็ นไปกับทิศทางที่เราจะเติบโตหรือไม่...เราจะมีการ
ประเมินด้วยว่าในโปรเจคที่ผ่านมาแต่ละคนยังบกพร่องเรื่องอะไร มีอะไรที่แต่ละคนต้องพัฒนาบ้าง ซึ่ง
ประเมินทั้ง 360 องศา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561) และมีข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาถือได้ว่าเป็นแผนงานที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการทา
ร่วมกัน และบรรยากาศการทางานที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและกาลัง ในการทางาน
อย่างไรก็ตามการพัฒนาระดับบุคคลจะต้องทาอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน มีการทบทวน ตรวจสอบ
และเปลี่ยนแปลงได้
การพัฒนาระดับกลุ่มหรือทีม (Team Development) เป็นกระบวนการที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม เพื่อผลลัพธ์เกิดประโยชน์ ร่วมกัน Marks et al. (2001) กล่าวว่า
กระบวนการของทีมคือการกระทาแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันของสมาชิก ร่วมกันแปลงปัจจัยที่มีอยู่เป็น
ผลลัพธ์ผ่านกิ จกรรมการเรียนรู้ด้วยการสื่อสารคาพูดและพฤติกรรมเพื่อจัดระเบียบภารกิจเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วม กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของ
บุคคลภายในกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่ง ในกลุ่ม ขับเคลื่อนโดย
กระบวนการกลุ่ม เกิดการขยายองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้เข้าสู่คลัง ความรู้ เพื่อนาไปใช้
(Sanchez, 2001) ดังนั้น สถานการณ์ที่พบเจอในการทางาน ลักษณะการทางานเป็ นทีมซึ่ง มีการ
สื่อสาร ประสานงานมีส่วนช่วยพัฒนาบทบาทหน้าที่และสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ร่วมกันได้ กระบวนการเรียนรู้ ระดับกลุ่มจึงประกอบด้วย 1) การสร้างกรอบความเข้าใจ (Framing)
การสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในแนวคิด สถานการณ์ หรือบุคคลโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจที่มีมาใน
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อดีต (กิตติยา อินทกาญจน์ , 2553) ทาให้ไ ด้มาซึ่ง ข้อมูล (Information acquisition) จากหลาย
แหล่งมาเป็นโจทย์ในการคิด วิเคราะห์และเรียนรู้ (Huber, 1991) เพื่อทาความเข้าใจในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น 2) การสร้างความเข้าใจใหม่จากโจทย์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Reframing) เป็นการเปลี่ยน
จากแนวคิดแบบเก่าไปสู่แนวคิดความเข้าใจแบบใหม่ (กิตติยา อินทกาญจน์, 2553) ผ่านการแสดง
ความคิดเห็น จากการวิเคราะห์ส่วนบุคคล การร่วมระดมสมอง และการตีความหาข้อสรุปร่วมกัน
(Huber, 1991) 3) Integrating หมายถึง สัง เคราะห์เป็นมุมมอง วิธีการหรือความรู้ใหม่ที่ผ่านการ
วิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามจากโจทย์ ส ถานการณ์ และจั ด เก็ บ เป็ น ข้ อ มู ล ความรู้ ใ หม่ เ พื่ อ น 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) มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม โดยผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ที่เ ริ่ม ต้นจากการเรี ยนรู้ระดั บบุ ค คล ระดับกลุ่ม และนามาสู่ ก ารมี ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างกันมีการสื่อสารความรู้ต่าง ๆหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่กลุ่มอื่น ๆ และนาความรู้นั้นไปสู่
การปรับปรุงความสามารถขององค์กร (Sanchez, 2001) ซึ่ง เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้
ภายในองค์กรกับความเชื่อมั่นระหว่ างบุคลากรในองค์กร ความร่วมมือและพฤติกรรมในการมุ่ง หา
ปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าในองค์กรที่มี
ความเชื่อมั่นระหว่างบุคลากรในองค์กร และมีพฤติกรรมการมุ่งหาปัญหาและแก้ไขปัญหาขององค์กร
สูงจะมีการเรียนรู้ในองค์กรในระดั บสูง ด้วย (Goh and Kasper, 2002 อ้างใน กุลชาติ เงินเพิ่มพูน
และคณะ, 2548) เป็นการสร้างความสาเร็จให้กับ องค์กรผ่านกระบวนการประสานงานและความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ (Tsang, 1997) เป้าหมายการพัฒนาในระดับองค์กรเพื่อ จึง เป็นการใช้
วิธีการหรือกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลและทีมที่ สะท้อนคุณค่าขององค์กร
และการบรรลุ เ ป้ า หมาย นอกจากนี้ Garavan, McGuire and O’Donnell (2004) กล่ า วว่ า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กรจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ มีอานาจตัดสินใจของ
องค์กร
องค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ใน
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
5.2.4.1 ปัจจัยระดับบุคคล เป็นสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency)
อธิบายโดยทฤษฏีพฤติกรรมองค์กรกล่าวถึงปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีแรงจูงใจ
ในการทางาน การพัฒนาสมรรถนะและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร ซึ่ง สอดคล้องกั บ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ในการเรี ย นรู้ ส่ ว นบุ ค คล กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเรี ย นรู้
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และบุคลิกภาพของบุคคล เป็นองค์ประกอบที่ติดตัวบุคคลมา

271
และถูกสร้างขึ้นหรือสามารถสร้างขึ้นใหม่ไ ด้ ส่งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมของบุคคล และเป็น
คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ แ สดงออกถึ ง การมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ มุ ม มองทั ศ นคติ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลที่มีผลต่อ กระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ คือ ช่วงวัยของผู้ประสานงานการจัดประชุม เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการ
ทางาน การเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งมีผลต่อกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1) ทัศนคติ
ทัศนคติของผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่มีผลต่อกระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับทัศนคติที่มีต่อความพึง พอใจในงานในการศึ กษาของทฤษฏี
พฤติกรรมองค์กร (วิเชียร วิทยอุดม, 2547) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลให้บุคคลเกิดการรับรู้ การ
ตระหนัก ยอมรับและตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้มีสมรรถนะและการปฏิบัติงานที่ดี ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P15 กล่าวว่า “....เมื่อได้มาทางานนี้ทั้งที่ไม่ได้จบสายนี้มาโดยตรง แต่เราชอบงานแบบนี้
มันทาให้เราอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ทางานได้ดียิ่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าในการเรียนรู้และพัฒนาจะเกิดประโยชน์ได้นั้น บุคคลควรมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาหรือต่อสิ่ง
ที่ต้องการพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 กล่าวว่า “....หลายคนเข้ามาทางานตรงนี้แล้วอยู่ได้ไ ม่นาน
เพราะเค้าไม่ชอบเนื้องานหรืออาจด้วยเหตุผลต่าง ๆในองค์กร เค้ามาพบเจอว่างานไม่ได้สนุกหรือ
สบายแบบที่คิดไว้ พอคนเราไม่ชอบอะไรไม่อยากทาแล้วจะให้เรียนรู้อะไรอีกก็ ไม่ได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P05, 2561) โดยการที่บุคคลจะมี ทัศนคติต่องานและความพึงพอใจในงานได้เกิดจากลักษณะ
ของงาน ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการทางาน การได้รับการตอบแทนที่ดี การได้รับการสนับสนุนใน
การท างานที่ ดี จ ากองค์ ก รและสภาพแวดล้ อ มการท างานที่ ดี (Akshyakumar, Askheskar and
Handa, 2016; Tietjen and Myers, 1998; Lock, 1976; Herzberg, 1959) ซึ่งเป็นไปได้ว่าการ
ที่ผู้ประสานงานการจัดประชุม มีทัศนคติที่ไ ม่ดีต่องานและส่ง ผลถึงพฤติกรรมขาดความตระหนั กถึง
ความสาคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดี เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่มี
เป้าหมายในการทางานหรือเป้าหมายเพื่อการเติบโตในสายงาน หรือไม่เห็นคุณค่าของงานที่ทา ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า “....คนขาด passion ขาด sense of belonging ไม่มี spirit อาจเพราะเค้า
ยังไม่รู้เป้าหมาย ในการทางานนี้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14, 2561) การศึกษา ของ Bandura (1977)
กล่าวในทฤษฎี การรับรู้ความสามารถของตนเองสนับสนุนว่า บุคคลที่รับรู้คุณค่าในความสามารถของ
ตนเองหรือคุณค่าในบทบาทงานที่ทามากพอจัมี ทัศนคติที่ดีต่องานและมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือสิ่งท้า
ทายที่ต้องเรียนรู้และจัดการให้สาเร็จ เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 กล่าวว่า “....การ
มีทัศนคติต่องานที่ดีมีความภูมิใจในงานที่ทา จะทาให้คนอยากพัฒนาตนเองซึ่งจะทางานตาแหน่งนี้ได้
ดี...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า หากบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่องาน กล่าวคือ การมี
ความสนใจหรือพึงพอใจในงาน มี เป้าหมายในการทางานและรับรู้ถึง คุณค่าในงานที่ทา จะส่งผลให้
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บุคคลเหล่านี้มีพฤติกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อใฝ่หาความรู้พัฒนา
ตนเองในสามารถทางานได้ดีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน หรือเรียกได้ว่าทัศนคติที่ดีต่องานและการ
เรียนรู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาตัวบุคคล
ทัศนคติของบุคคลยัง มีผ ลต่ อกระบวนการเรียนรู้แ ละการทางานของที ม
Behling and Eckel (1991) กล่ า วว่ า การเปิ ด โอกาสให้บุ ค คลได้ มีส่ ว นแสดงความคิ ด เห็ นในการ
ทางาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีอานาจรับผิดชอบต่องาน เป็นการกระตุ้นให้บุคคลแสดง
ทัศนคติที่มีต่องานและจะเกิดการปรับความคิดทัศนคติต่าง ๆให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น โดยผ่าน
กระบวนการกลุ่มซึ่งมีส่วนหล่อหลอม สอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 กล่าวว่า “....บางคนเจออุป
สรรค์ในการทางานจนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน เกิดความย่อท้อ แต่เมื่อได้มาช่วยกันคิดช่ วยกันแก้ไข
ร่วมกันทางานเป็นทีม ก็ทาให้เขามีกาลังใจและเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12,
2561) ซึ่งเห็นได้ว่ากลุ่มหรือทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือการเรียนรู้และพัฒนา
จะมีส่วนสร้างสรรค์บรรยากาศและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมคนเกิดการเรียนรู้การมีทัศนคติที่ดี (Senge,
1994) การศึกษาของ Yan (2005) สนับสนุนว่าพนักงานที่มีทัศนคติในทางบวกต่องานพวกเขาจะมี
ส่วนร่วมให้ความร่วมมือและสนใจในกิจกรรมการพัฒนาขององค์กร มีความตั้งใจในทางานและมีความ
ผูกพันกับองค์กรสูง
สรุปได้ว่า ทัศนคติมีผลต่อการทางาน การเรียนรู้และพัฒนาทั้งระดับบุคคล
และระดับกลุ่ม ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อบรรยากาศในการทางานและการเรียนรู้ของทีมและองค์กร
2) ความรู้และทักษะ
ความรู้และทักษะส่งผลโดยตรงต่อการมีสมรรถนะของบุคคล ในการรับรู้
จดจา เข้าใจ นาไปใช้ได้ และสามารถต่อยอดไปถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์จนถึงการประเมินค่าได้
(Bloom et al., 1956) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะที่พัฒนาหรือสร้างขึ้นได้ง่าย มีผลในการ
พัฒนาต่อยอดสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม ให้มีสมรรถนะที่พึง ประสงค์ ไ ด้ง่ายและ
รวดเร็วที่สุด (Spencer and Spencer, 1993) สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า “...ความรู้
ทักษะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม แม้ยัง ไม่มีแต่สามารถมาเรียนรู้ฝึกฝนได้ “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P14, 2561) “...แต่หากได้คนที่มีพื้นฐานความรู้ทักษะในการทางานอยู่แล้วจะยิ่งดีเพราะเป็นพื้นฐาน
ที่สามารถต่อยอดได้เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู้และทักษะเป็น
พื้นฐานสาคัญที่มีผลทาให้กระบวนการเรียนรู้พัฒนาของผู้ประสานงานการจัดประชุมบรรลุผล จึงควร
เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดการเพิ่นพูนความรู้ที่หลากหลายและลึกซึ้ง รวมทั้ งเกิดความชานาญใน
ทักษะที่เป็นประโยชน์กับการทางาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการเรียนรู้ระดับกลุ่ม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลคล
และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน การที่บุคคลมีความรู้ทักษะต่าง ๆในการทางาน จะสามารถช่วยให้เกิดการ
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ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ผ่านกระบวนการกลุ่มและการทางานเป็นทีม ยิ่งบุคคลมีความรู้และทักษะมาก
เท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถต่อยอดให้องค์ความรู้เกิดการขยายวงกว้าง สอดคล้องกับการขยายความรู้ใน
การจัดการความรู้ (Sanchez, 2001) นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตของคาวมรู้และทักษะไปสู่ระดับ
องค์กร เนื่องจากความรู้และทักษะหากได้รับการจัดการผ่านกระบวนการจัดการความรู้ก็จะยิ่งเพิ่มพูน
ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3) บุคลิกภาพเชิงรุก
บุคลิกภาพของบุคคลเป็นหนึ่ง ในองค์ ประกอบสาคัญ ของสมรรถนะส่ ว น
บุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน Heromi, Usop, Yasir and Channa (2016) กล่าวว่า
บุคลิกภาพของบุคคลที่เหมาะสมกับงานเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะในการงาน
ทาที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive Personality) กล่าวคือ มีความกระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ มองหาโอกาส มีทัศนคติเชิง บวก เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นคุณสมบั ติ ของ
บุ ค คลที่ อ งค์ ก รต้ อ งการเพราะจะส่ ง เสริ ม ให้ ส ามารถเรีย นรู้ แ ละพั ฒนาตนเองในการท างานได้ดี
(Kalargyrou and Woods, 2011) สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และ P06 กล่าวว่า “....คนที่
มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะทาให้เรียนรู้งานได้เร็ว ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P02, 2561) และ “....มีการเรียนรู้ระหว่างการทางานอยู่ในตัวแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ประสานงานที่เป็น
คนมีบุคลิกใฝ่รู้ ขวนขวานพัฒนาตัวเองก็จะทาให้เขาเก่งขึ้น ทางานได้ดีขึ้น ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06,
2561) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ การศึกษาของ Ahmad and Daud (2016) พบว่า สมรรถนะ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้ปฏิบัติงานควรมีบุคลิกภาพเชิงรุก
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ (Independent) มีความมั่นใจกล้าแสดงออก (Assertive) มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง (Savvy) และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดี (Interpersonal) ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลที่มีบุค ลิกภาพใฝ่เรียนรู้ยัง สะท้อนถึง ความสนใจในอาชี พ
(Career Anchor) เนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงความต้องการ ความรู้ความสามรถของตนเอง การ
เข้าใจตนเองมีความสอดคล้องกับกิจกรรมหรืองาน ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมาย คุณค่าและแนวโน้มที่จะ
ประสบความสาเร็จในการทางาน และง่ายต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในตัวบุคคล (Schein,
1990)
สาหรับบริบทการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเน้นรูปแบบ
การทางานเป็นทีม ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันภายในทีม บุคคลที่มีบุคลิกภาพเชิ งรุกหาก
ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของทีมจะมีบทบาทช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของทีม เนื่องจากเป็น
บทบาทที่มีส่วนช่วยให้เป้าหมายบรรลุความสาเร็จ (ภิญ โญ มนูศิลป์ , 2558) ยิ่ง ไปกว่านั้น การให้
ความสาคัญกับบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานและความรับผิดชอบในตาแหน่ง
งานผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม ในบริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ ซึ่ ง เป็ น การท างานร่ ว มกั บ ผู้ ค น

274
หลากหลาย การทางานเป็นทีม การให้บริการและการสื่อสารประสานงาน องค์กรจึงต้องการบุคคลที่
ชอบเข้าสังคม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และเปิดกว้างทางความคิด ดัง ที่ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15
กล่าวว่า “....การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ ต้องรู้จักเข้าหาคนให้เป็น ว่าใครควรจะเข้า
หาอย่างไร จะทาให้การคุยงานกันราบรื่นขึ้นเข้าใจกันง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561) จะมีส่วน
ส่งเสริมให้การเรียนรู้ของทีมราบรื่น กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลความรู้ผ่านการทางาน (สุพาณี
สอนซื่อ, 2543) สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของทีมคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมและ
การประสานงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขยายขอบเขตของความรู้และทักษะ กิตติยา อินทกาญจน์ ,
2553) บุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงแค่มีส่วนกระตุ้นการเรียนรู้ภายในทีม หากแต่บุคคลใน
องค์กรมีบุคลิกภาพเชิงรุก จะทาให้องค์กรมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
4) ความต้องการและแรงจูงใจ
ความต้องการและแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะที่ขับเคลื่อนให้
บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรม โดยแสดงออกมาเป็ นบุ ค ลิ กภาพหรือ คุ ณ ลั กษณะของบุ ค คลที่ ตอบสนอง
แรงจูงใจ สุวัฒนาพร เลาหเลิศเดชา (2547) การเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจย่อมมีประสิทธิภาพ ถ้าหาก
ผู้เรียนมีแรงจูงใจสูงก็จะเรียนรู้ได้มากกว่าและดีกว่าผู้ที่ขาดแรงจูงใจ ความต้องการของแต่ละบุคคลจึง
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ เพราะการที่บุคคลมีความต้องการทาให้เกิดแรงจูงใจหรือ เกิดความเร่งเร้า
กระตือรือร้นที่จะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นดียิ่งขึ้น ในการเรียนรู้และ
พัฒ นาสมรรถนะของบุคคลก็เช่นกัน หากบุคคลขาดแรงจูง ใจและความต้องการในการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตน ก็ยากที่การพัฒนาจะประสบความสาเร็จ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16
กล่าวว่า “....ในการพัฒนาบุคคล ตัวผู้ประสานงานฯเองก็ต้องให้ความร่วมมือ เขาต้องมีความต้องการ
มีเป้าหมายอยากจะเรียนรู้ด้วยถึงจะพัฒนาได้สาเร็จ ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) ดังนั้น ความ
ต้องการและแรงจูงใจส่วนบุคคลในการเรียนรู้และพัฒนามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ระดับบุคคล
นอกจากผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการและแรงจูงใจส่วนบุคคลในการเรียนรู้
และพัฒนาแล้วนั้น การจะพัฒนาสมรรถนะในการทางานผ่านกระบวนการเรียนรู้ของทีมจึงควรเป็น
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มสมาชิกในทีมที่มีความต้องการพัฒนา เพื่อพัฒนาทั้ง ตัวบุคคลและการ
ทางานของทีม อย่างไรก็ตาม ความต้องการและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาของสมาชิกในทีม
ย่อมแตกต่างกันทั้งระดับความต้องการและแรงจูงใจ และเป้าหมายในการพัฒนา จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่สมาชิกในทีมควรร่วมกับสร้างเป้าหมายที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลและทีม รวมทั้ง
บรรยากาศของทีมที่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในทีมได้ เช่น
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลโดยให้การยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของทีม ชื่นชม รับฟังความ
คิดเห็น ช่วยเหลือกัน การสร้างแรงจูงใจด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและการชี้จัดถึง
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ประโยชน์ที่จะได้จากการเรียนรู้ของทีม เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กร
ความต้องการและแรงจูงใจประเภทหนึ่งที่มีผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนา คือ โอกาส
ความก้าวหน้าในสายงาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 และ C01 กล่าวถึงแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในสาย
งานว่า “....การมีcareer path ที่ชัดเจนจะทาให้ตอบโจทย์ของคนทางานได้ว่าเค้าจะเดินไปในทิศทาง
ใดเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่เค้าจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561) และ “....
การทาให้เค้ารู้career path ของงาน จะทาให้เค้าพัฒนาอย่างมีทิศทางมีความตั้งใจที่จะทางานอยู่ใน
อุตสาหกรรมนี้ นั่นแสดงว่าเค้าก็ต้องมีใจให้กับงานแล้ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561) นอกจากนี้
การที่บุคคลจะตัดสินใจหรือ ตั้งใจทาบางสิ่ง บางอย่างจะมีเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความ
ต้องการ (Robbins, 2005) เงื่อนไขดังกล่าวคือแรงจูงใจที่จะดึง ดูดให้บุคคลตัดสินใจลงมือทา หาก
แรงจูงใจมีความน่าสนใจมากพอที่จะตอบสนองความต้องการ (Werner and DeSimone, 2009)
การให้รางวัลหรือค่าตอบแทนจึงเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่จะทาให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุม ตั้งใจ
เรียนรู้และพัฒนาการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13 และ P05 กล่าวว่า “....การให้
รางวัล เป็นการจูงใจที่ทาให้คนมีกาลังใจทางาน แม้การทางานอาจเจออุปสรรค์บ้าง มีทั้งรางวัลระดับ
บุคคลและทีม เช่นเมื่อทางานได้บรรลุเป้าหมาย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13, 2561) และ “....การจูงใจ
ด้ ว ยอั ต ราค่ า ตอบที่ สู งขึ้ น หากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ส มรรถนะความสามารถในการท างานตามที่ บริษัท
ต้องการเพิ่มขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561)
5) ช่ ว งวั ย ของบุ ค คล เกี่ ย วข้ อ งกั บ ช่ ว งวั ย ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต าแหน่ ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ บ้างเป็นบัณฑิตจบใหม่ บ้างเป็นคนที่ย้ายมา
จากสายงานหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วยกลุ่ม Generation Y เกิดปี พ.ศ. 2521–2538 เป็น
กลุ่มประชากรที่ให้คุณค่ากับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานค่อนข้างมาก โดยมองว่าการมีชีวิต
ส่วนตัวเป็นสิ่งจาเป็นมากพอ ๆกับการทางานเพื่อแสวงหารายได้ โดยชีวิตต้องสามารถจัดสรรเวลาของ
ตนเองสาหรับการ ทางาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวได้อย่างสมดุล บางครั้งกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่ทางาน
ในระบบ โดยเฉพาะเป็นลูกจ้างเอกชนที่มีชั่วโมงการทางานมากกว่า และมีความยืดหยุ่นในการจัดสรร
เวลาของตนเองได้น้อยกว่า จึงมักถูกมองว่า เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง มีโลกของตัวเองสูง ไม่ทุ่มเทให้
งาน และทางานที่ไหน ไม่ได้นาน ขณะที่ประชากรเจเนอเรชั่นวายกลับมองหาความยืดหยุ่ น ไม่ถูก
จากัดด้วยเวลาและสถานที่ สามารถทางานที่ไหนเมื่อใดก็ได้ และพร้อมทุ่มเทหากงานนั้นมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกับตนเองและให้ความสาคัญที่ผลของงานและความท้าทายของงาน และกลุ่ม Generation
Z เกิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา เป็นกลุ่มเพิ่งเริ่มเข้าสู่การทางาน คนรุ่นใหม่นี้มักเป็นคนที่ทา
เพื่อตัวเองก่อนทาในสิ่งที่ชอบ ชอบอิสระเสรี และมักถูกมองว่ามีแนวโน้มเป็นมนุษย์หลายงานที่มี
ความอดทนต่า ซึ่งเมื่อความพึงพอใจในงานที่ทามีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของ และ
สามารถทาอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในคราวเดียวกัน มีความสุขในงานที่ทาและความรู้สึกมั่นคงในงาน
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ค่อนข้างน้อย ดังนั้น หากเขาทางานแล้วไม่มีความสุข เขาก็มีแนวโน้ม ที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงานบ่อย
เพื่อค้นหางานที่ทาแล้วมีความสุขสาหรับตัวเอง ขณะเดียวกัน เนื่องจากประชากรเจเนอเรชั่นนี้มี
ความสามารถในการเข้า ถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
อยู่รอบตัว ทาให้คนกลุ่มนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างมากมาย จนทาให้บางครั้ง เกิดความหวาดกลัว
อนาคตและอยากได้งานที่มีความมั่นคงกลุ่มคนเจเนอเรชั่นนี้จึงให้คุณค่าความสาคัญกับความรู้สึก
มั่นคงในงานควบคู่กัน (Lyons, Higgins and Duxbury, 2010; รสรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2559:
มนัสวี ศรีนนท์, 2561) จึงเป็นสาเหตุของการที่ ผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มักมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน ดังนั้น การบริหารจัดการขององค์กรที่มีพนักงานเป็นกลุ่มประชากรทั้งสองช่วง
วั ย ควรพิ จ ารณาเรื่ อ งความยื ด หยุ่ น ในการจั ด สรรเวลาของพนั ก งาน โดย ก าหนดเป้ า หมายที่
ความสาเร็จของงานมากกว่าการยึดถือเรื่องเวลาทางาน
ลั ก ษณะและพฤติ กรรมดั ง กล่ า วสอดคล้ องกับ ข้ อมู ล จากการศึ ก ษา ผู้ ใ ห้
ข้อมูลรหัส P04 กล่าวว่า “...คนรุ่นใหม่ที่จบ MICE มา จัดงานได้ แต่ความละเอียดรอบคอบ ความ
ความตรงต่อเวลา ความอดทนในการทางานยังมีไม่มากพอ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) เนื่องจาก
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัดประชุม ค่อนข้างหนักและมีความกดดันสูง
จึงไม่สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02 และP14 กล่าวว่า
“...งานต าแหน่ง นี้ ข าดคนที่ มีค วามอดทนกั บ ลั ก ษณะงานของ MICE เพราะปั จ จุ บั น คนที่ ท างาน
ตาแหน่งนี้เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยสู้งานหนักหรืองานไม่เป็นแบบที่วาดฝันซึ่งจริง ๆแล้วก็คงไม่มีอะไรที่
สนุกตลอดหรือเครียดตลอด อยู่ที่ทัศนคติของแต่ละคน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561) หรือ “..
ค่าตอบแทนอาจไม่มากถ้าเทียบกับงาน event หรือ meeting incentive หรือเพราะเค้ามองว่ามันไม่
สนุกอย่างที่คิด เค้าก็เลยยังไม่รู้เป้าหมายว่าจะพัฒนาไปทาไม จะอยู่ต่อทาไม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14,
2561)
ดังนั้น ด้วยลักษณะและพฤติกรรมของผู้ประสานงานการจัดประชุมดังกล่าว
จึ ง มี ผ ลต่ อ การท างาน การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาสมรรถนะทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล กลุ่ ม และองค์ ก รซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชาและองค์กรต้องพิจารณาในการวางแผนกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัว
บุคคลซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่มีส่วนให้การพัฒนาสมรรถนะบรรลุเป้าหมายทั้งในการเรียนรู้และพัฒนา
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร โดยปัจจัยส่วนบุ คคลมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการ
พัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลเป็น การรับรู้สมรรถภาพแห่งตนเกี่ยวกับความสามารถ ทัศนคติของ
ตนเองที่มีต่องานที่ทา และการรับรู้และปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลถึงการเรียนรู้
ของทีมและองค์กรซึ่งบุคคลเป็น สมาชิกอยู่ซึ่ง มีบ ทบาทในการแบ่ง ปันแลกเปลี่ ยนความรู้ ช่วยให้
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บรรยากาศการทางานเป็นทีมและการเรียนรู้ของทีมเป็นไปตามเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนา
และเกิดการขยายองค์ความรู้จากระดับบุคคลคล ไปสู่ระดับกลุ่มและระดับองค์กร
5.2.4.2 ปัจจัยระดับกลุ่ม
1) การทางานเป็นทีมมีความสาคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
งาน เนื่องจากลักษณะของการทางานเป็นทีมซึ่งมีการกาหนดเป้าหมาย ทิศทางอย่างชัดเจนให้สมาชิก
ได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในทีมอย่างชัดโดย
การแบ่งงานกันทาตามความรู้ความสามารถที่แต่ละบุคคลมีความถนัด มีความเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้
สมาชิกในทีมได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ส่ง เสริมให้ช่วยเหลือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมพฤติกรรมการเข้าสัง คม
อยู่ร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจสมาชิกในทีม การสร้างความไว้วางใจและจริงใจต่อกัน (Morgeson, Reider
and Campion, 2005) เป็ น กระบวนการท างานที่ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู้ข องสมาชิ ก อยู่ เสมอ
กระบวนการทางานเป็นทีมจึงมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของสมาชิก
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการทางานเป็นทีมโครงการซึ่ง เป็นจุด แข็ง ที่
โดดเด่ น ของบริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของ ผู้
ประสานงานการจัดประชุม อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทีม โดยทีมมีเป้าหมายการทางานร่วมกันคือ
การให้บริการจัดประชุมที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานประชุมและความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่ง
ในกระบวนการทางานย่อมเกิดปัญหา มีโจทย์ท้าทายให้พบเจออยู่เสมอ จึงเป็นโอกาสในการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านวิธีการของระบบทีม เช่น การระดมสมองเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด, การช่วยกันหาทาง
ออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น, การช่วยกั นพิจารณา ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น เป็นต้น สอดคล้อง
กับผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 ชี้ให้เห็นถึง การทางานเป็นทีม ว่า “…ด้วยลักษณะงานเราแบ่งเป็นทีมดูแล
โครงการ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีมจึงเกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดง
ความคิดเห็น แก้ปัญหา จบงานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการทางาน…” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P10, 2561) เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทุกตาแหน่งหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาการทางานของ
ตนเองให้ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ทีมดาเนินไปสู่เป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 และ
P04 กล่าวว่า “...การทางานเป็นทีมทุกคคนต้องเข้าใจตรงกันเป้าหมายเพื่อให้งานสาเร็จ ลูกค้าพอใจ
ทากาไรได้ แก้ปัญหาได้ เพราะฉนั้นในทุก ๆหน้าที่ของแต่ละคนเขาก็ต้องช่วยกันทาหน้าที่ตัวเองเพื่อ
เป้าหมายเดียวกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561) และ “...การเรียนรู้ร่วมกันในทีม แชร์ความ
คิดเห็นความรู้ ร่วมกันแก้ไปปัญหาหรือป้องกันปัญหาจะทาให้ทีมได้มุมมองความคิดแตกต่างกัน ซึ่งทุก
คนก็จะต้องเข้าใจงาน ต้องแสดงความเห็นต้องมีข้อมูลอยู่ในมื อแล้วมาแชร์กัน...” (ผู้ให้ข้อมูล รหั ส
P04, 2561) ซึ่งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณ์ หรือสมรรถนะในการทางานของบุคคล
มีความจาเป็นอย่างสาหรับการทางานเป็นทีม เพราะความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เหล่านั้นจาเป็นต้อง
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ใช้ในกระบวนการทางานเป็นทีมซึ่งจะถูกถ่ายโอนสู่สมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประสานงาน การ
แสดงความคิดเห็น การร่วมระดมสมอง เป็นต้น และแบ่งปัน ถ่ายโอนความรู้ร่วมกันยังทาให้เกิดการ
การต่อยอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Seng, 1990)
น อก จาก นี้ ก าร ศึ ก ษาขอ ง Eilström and Kock (2008) และ Ley,
Lindstaedt, and Albert (2005) กล่าวถึงข้อค้นพบในทิศทางเดียวกันว่า การทางานเป็นทีมมีส่วน
สาคัญที่กระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ทีมและองค์กร ช่วยสร้างสภาพแวลล้อมที่
สนับสนุนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางาน (Berg and Chyung, 2008) การทางานเป็นทีมช่วย
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะเป็ น วิ ถี ก ารท างานขององค์ ก ร (Rowold and
Kauffeld, 2008; Billett, 2001, 2004 )
2) ความสัมพันธ์ภายในทีมและองค์กร การทางานเป็นทีมเป็นรูปแบบการ
ทางานที่โดดเด่นของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานการจัด
ประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลคนหลากหลาย ความสัมพันธ์กั บเพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้างานมีผลทั้งต่อการทางานและการเรียนรู้และพัฒนา ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า “....
การช่วยเหลือกันอยู่กันแบบพี่น้อง ให้คาปรึกษาได้ทั้งเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวจะทาให้ เข้าใจกันมาก
ขึ้นและทางานได้ร าบรื่น ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหั ส P12, 2561) การศึ กษาของ Kristof‐Brown et al.
(2005) กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่สามารถเข้ากับกลุ่มได้ (Personal–group fit) เช่น มีเป้าหมาย
ร่วมกัน มีการทากิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน นอกจากทาให้การทางานราบรื่นแล้วยังช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
ทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและระดั บ กลุ่ ม สภาพแวดล้ อ มเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานและเพื่ อ นร่ ว มงาน การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจของทุกคนในองค์กรหรือในทีมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานมีความเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะในระดับบุคคล Noe and Wilk (1993) ยืนยันว่าการมีความสัมพันธ์ที่
ดีภายในทีมมีผลโดยตรงต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆขององค์กร เป็นการร่วมกันสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้และการทางานที่ดี เช่น การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และพัฒนา, (Bakker and Demerouti, 2008; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti,
and Schaufeli, 2007) ดั ง ที่ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รหั ส P02 กล่ า วว่ า “....การเริ่ ม ต้ น ท างานแล้ ว เจอ
ประสบการณ์ที่ไม่ดี อาจทาให้ท้อได้และจะหายไปก่อนถ้าเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีทั้งในงานและเพื่อน
ร่วมงาน ดังนั้นการที่หัวหน้าหรือทีมนาไปในทางที่ดี ๆก็จะทาให้เขาเรียนรู้และไปต่อได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหั ส P02, 2561) สมาชิ ก ในที ม จะความรู้ สึ ก มี ตั ว ตนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของที ม ท าให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ภ ายในกลุ่ ม เพื่ อ นร่ ว มงาน (Rhoades and Eisenberger, 2002) ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพและขวัญกาลังใจในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทการทางานของบริษัทจัดประชุม
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มืออาชีพและผู้ประสานงานการจัดประชุมที่มีความเครียดและกดดันในการทางาน ทาให้ประสบการณ์
ที่ผู้ปฏิบัติงานพบเจอในการทางานมีผลต่อทัศนคติต่องานและการเรียนรู้ หากพบเจอประสบการณ์ที่
ไม่ดีหรือตีความว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่องานหรือเพื่อนร่ว มงาน
นอกจากนี้ ช่วยให้สมาชิกมีเป้า หมายและทิศ ทางในการเรียนรู้แ ละพัฒนาร่วมกัน, ช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกแต่ละบุคคลเกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ทาให้ได้องค์ความรู้ในหลายมิติ เป็นต้น (ภิญโญ
มนูศิลป์, 2558) การปฏิบัติงานของหัวหน้า พี่เลี้ยงหรือสมาชิกในทีมจึง เปรียบเหมือนผู้หล่ อหลอม
ความคิดของผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่มีต่อสถานการณ์ (Watkins and Marsick, 1993) เช่น
การให้คาปรึกษาเมื่อ ผู้ป ฏิบั ติง านเกิ ด ความท้อ ในการท างาน, สร้างการรับรู้ในรูปแบบของการมี
บทบาทสาคัญเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของทีม โดยหัวหน้าและสมาชิกในทีมเปิดโอกาสให้ ผู้
ประสานงานการจั ด ประชุ ม มี ส่ วนแสดงความคิ ด เห็น ให้ ก าลั ง ใจให้ ก ารชื่ นชมและให้ เ กีย รติ เมื่อ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จ, การยอมรับและให้อภัยเมื่อผู้ปฏิบัติงานทางานผิดพลาด, การชี้นาจากหัวหน้า พี่
เลี้ยง หรือเพื่อนร่วมงานในทางที่ถูกต้องโดยการสอนงาน การแนะนาที่เหมาะสม และการสร้างความ
เป็นกันเองอย่างเหมาะสม เป็นต้น ซึ่งการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับหัวหน้าถึงปัญหาที่ผู้ปฏิบัติง าน
กาลังเผชิญอยู่จะช่วยให้เ กิด ความเข้า ใจมากขึ้น และผู้ปฏิบัติง านจะรับรู้ ถึง ความใส่ ใ จ (Kessels,
2016)
ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ภายในทีมมีส่วนในการส่งเสริมกระบวนการ
และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเพิ่มขึ้นผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกคนโดยสมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีอิทธิพลส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน มีความไว้วางใจกันในการปฏิบัติงาน จริงใจให้ความจริงต่อกัน และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความ
ความรู้ความเชี่ยวชาญกันอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงรุกผ่านการ
เรียนรู้เป็นทีม (สิริลักษณ์ จิเจริญ , 2545 และ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549) เช่น การเรียนรู้จาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น การคิดแนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทางาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04
กล่าวว่า “....การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้แบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน แชร์ความคิดเห็น ความรู้
ต่อกัน เรียนรู้จากความผิดพลาด จากสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันจะทาให้เรียนรู้ได้เร็วและมีความสามัคคีกัน
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) ทาให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้หรือแนวทางการทางานแบบให้ที่ดี
ขึ้น (Huber, 1991) และช่วยให้การทางานเป็นทีมราบรื่นไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เช่น การร่วมกัน
แก้ ไ ขปั ญ หา ความเหนี ย วแน่ น สามั ค คี (Greenberg and Baron, 2003) ช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง ที่
เกิดขึ้นจากการทางาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 กล่าวว่า “....การสอนแบบพี่สอนน้อง การช่วยเหลือกัน
ภายในทีมมีส่วนทาให้คนในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะเขาไม่ได้คิดคนเดียว ทาคนเดียว เราปรึกษา
ให้คาแนะนากัน ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ เรียนรู้ด้วยกันเมื่องานสาเร็จเราก็ภูมิใจร่วมกัน ...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P01, 2561)
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ความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
หรือระหว่างทีม ทาให้เกิดการการเรียนรู้ข้ามสายงานซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ขององค์กรให้กว้าง
ขึ้น (กิตติยา อินทกาญจน์, 2553) เนื่องจากทีมเรียนรู้ทีมหนึ่งเป็ นระบบย่อยในการทาให้เกิ ดการ
เรียนรู้ในระบบใหญ่ทั่วทั้งองค์กร ดังนั้น เพื่อสร้างองค์กรเอื้อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น จึงต้องทาให้การ
เรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น พร้อ ม ๆ กั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ความส าเร็ จ ของที ม สามารถก าหนดแนวโน้ม และสร้าง
มาตรฐานของการเรียนรู้ร่วมกันสาหรับองค์กรที่ใหญ่ขนึ้ (Senge, 1994)
ความสัมพันธ์ภายในทีมหรือองค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพจึงมีส่วน
ในการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เช่น
การแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั บ ที ม การร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หา การช่ ว ยเหลื อ กั น และกั น ในการให้
คาปรึกษา แนะนาจากหัวหน้า หรือพี่สอนน้อง เป็นต้น
5.2.4.3 ปัจจัยองค์กร
1) วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นของทิศทางในการดาเนินงานขององค์กร
วัฒนธรรมองค์กร จากการวิเคราะห์ ข้อ มูล สั มภาษณ์ บริษั ท จัด ประชุมมื ออาชี พในกลุ่ มตั วอย่ า งมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความสาคัญ กับการเรีย นรู้จากการทางาน เห็นได้จาก
หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลเข้าทางานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยให้ความสาคัญกับบุคคลที่
มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานที่ท้าทายและการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ เน้นการทางานเป็นทีมการมีส่วน
ร่วม มีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และมีความสัมพันธ์ที่ดีภ ายใน
องค์กร สอดคล้องกับวัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วม (Clan Culture) และ วัฒนธรรมแบบการ
เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นา (Adhocracy Culture) (Cameron, Freeman, and Mishra, 1991) เพื่ อ
เป้าหมายในการให้บริการจัดประชุมมืออาชีพที่มีคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจึงเป็นกรอบใน
การกาหนดทิศทาง รูปแบบการทางาน การเรียนรู้และพัฒนาของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
องค์กรที่มีวัฒนธรรมให้ ความสาคัญ กั บการเรียนรู้ จะส่ง เสริ มให้เ กิ ด การ
เรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร (Yu and Chen, 2015) จึงเห็นได้ว่า วัฒนธรรม
องค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นตัวหล่อหลอมสาคัญในการกระตุ้นการพัฒนาผู้ประสานงาน
การจัดประชุมในระดับบุคคล ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติ เช่น การสอนงาน ผู้ให้
ข้อมูลรหัส C02 กล่าวว่า “....การสอนงานแบบมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเป็นวิธีการที่ทาให้ผู้ประสานงาน
เรียนรู้งานได้ดีที่สุด เพราะเขา ได้สังเกตการทางาน ได้ช่วยงานพี่เลี้ยง ได้เรียนรู้งานอย่างใกล้ชิด ...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561) นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กรยังเป็นตัวกาหนดคุณค่าและเป้าหมายของ
องค์ ก ร บริ บ ทการท างานของบริ ษั ท จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึง เป็นการสร้างคุณค่าของการให้บริการ และเป็นวัฒนธรรม
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องค์กรที่บุคลากรควรยึดมั่น ซึ่งถูกนามาใช้ในการทางาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01 กล่าวว่า...”... เราให้
ความสาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง หมายความว่าคนที่เป็นผู้ประสานงานต้องมีจิตใจรักบริการ และ
มีความเป็นมืออาชีพในขณะเดียวกัน สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ เพราะไม่มีลูกค้ามืออาชีพ มีแต่
คนทางานมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P01, 2561) สอดคล้องกับ Bladen, Kennell, Abson and
Wilde (2012) กล่ า วว่ า ปั จ จั ย ภายนอกโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นตัวผลักดันให้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพต้องเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนเรียนรู้และทางานแบบทีมจึงควรสร้างคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร
จากปัจจั ยดังกล่าวและนาเสนอออกมาเป็นคุณค่าในสินค้าและบริการขององค์กรได้ ดัง ที่ Schein
(2010) กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การสังเกตลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้อง
กับข้อมูลการสัมภาษณ์รหัส P04 กล่าวว่า “....การทางานภายในทีมผู้ประสานงานการจัดประชุม ต้อง
อัพเดทความเคลื่อนไหวทั้งของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่าง ๆ มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P04, 2561) นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญ กับวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของทีม เช่น การส่งเสริมนวัตกรรมและยอมรับความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมที่กระตุ้นสมาชิก
กล้ า เสี่ ย งในการดาเนิ นการด้ วยการมุ่ง แสวงหาโอกาสทดลองกระท าและยอมรับ แนวคิ ด ใหม่ ๆ
(Yeatts and Hyten, 1998) โดยรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรดัง กล่ าวจะส่ง เสริม ให้ เกิ ดการเรี ย นรู้
ระดับองค์กร ซึ่งเป็นการมีสัมพันธภาพในลักษณะต่างพึ่งพาอาศัยกัน สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
ทั้งองค์กร มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Holton and Kaiser, 2000; Stephen P
Robbins and Coulter, 2003) รวมทั้ง มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการทดลอง ทาสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาส
ให้ ค นมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบาย ให้ โ อกาสในการพั ฒ นาตนเองแก่ ทุ ก คน ในองค์ ก ร
(Marquardt and Reynolds, 1994; Werner and DeSimone, 2011)
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรซี่งเป็นเหมือนตัวตนและคุณค่าของ
องค์กรที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ โดยเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางเป้าหมายของการทางาน
รู ป แบบการท างาน ลั ก ษณะของบุ ค คลในองค์ ก ร ซึ่ ง ในบริ บ ทนี้ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มุ่ ง ให้ คุ ณ ค่ า
ความสาคัญต่อความต้องการของลูกค้าจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงาน
การจั ด ประชุ ม ให้ท างานได้ อ ย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพเพื่อ ตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า ผ่ า นรู ป
แบบการทางานและเรียนรู้เป็นทีม
2) เป้าหมายขององค์กร
จากการสัมภาษณ์พบว่า บริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีเป้าหมายเพื่อเติบ โต
เป็นที่ยอมรับในการจัดประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “....
เป้าหมายขององค์กรคือการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการครบวงจรสาหรับการจัดงาน การส่งมอบ
บริการที่มีคุณภาพให้ลูกค้าเพื่อความสาเร็จของลูกค้า การทางานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ...” (ผู้ให้ข้อมูล
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รหัส P03, 2561) ซึ่งองค์กรมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานสู่ ความเป็นเลิศ ตาม
ทิศทางของเป้าหมายองค์กร ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า “....การเรียนรู้พัฒนาของเราสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่ง เป็น ผู้นาในการจั ดงานในอุ ตสาหกรรมไมซ์ จึง พัฒนาทีมงานที่มี ความคิ ด
สร้างสรรค์และมุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาการบริการอย่า งต่อเนื่อง พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กรใฝ่รู้ แบ่งปัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กร มีทัศนคติที่ดี ตั้งใจ มุ่งมั่น
ทางานให้สาเร็จ เอาใจใส่ดูแลลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) จึงเห็นได้ว่า
เป้าหมายขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรมีความเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเพื่อสร้างบุคลากรที่มี
สมรรถนะในการทางานเป็นเลิศมุ่งสู่การเติบโตขององค์กร สอดคล้องกับหลักการกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความสาคัญกับความเป็นไปในทิศทางเดียวกันของวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย
องค์กรและกลยุทธ์ก ารพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่ง ที่องค์กรควรให้ความสาคัญ กับแนวทางหรือรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากร และดาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลเป้าหมายองค์กรจึงมีความสาคัญ ต่อการ
สร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาของผู้ปฏิบัติง าน การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรจึงเป็นทิศทางในการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
(Locke and Latham, 2002 ; Miron-Spektor and Beenen , 2015 และ London and Smither,
1999) องค์กรจะต้องตระหนักถึงความชัดเจนของนโยบายและกระบวนการที่นาไปสู่เป้าหมาย เพื่อ
เป็นทิศทางให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่างถูกต้อง ความสาเร็จส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานมาจากการ
ได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้จากองค์กรโดยการมีเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส
P03 กล่าวว่า “....การตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งระดับองค์กร ทีม และส่วนตัวทาให้พนักงานมีจุดโฟกัส
ในการทางาน การจูงใจด้วยการสร้างเป้าหมายให้ทาได้ตามเป้า ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนหรือรางวัล
ตามเป้า โดยเป็นทั้งเป้าหมายของตนเองและของทีม คือเน้นให้ช่วยเหลือกันแบบทีม เน้นพัฒนา
ตนเองและทีมไปพร้อม ๆกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561) เช่นเดียวกันกับการจัดตั้งทีมนอกจาก
เพื่อประโยชน์ตามรูปแบบของงานแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของงานซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจ
ขององค์กร (ภิญโญ มนูศิลป์, 2558) ความสาเร็จของทีมจึงเป็นส่วนย่อยสาคัญที่จะช่วยยกระดับ
ความส าเร็ จ ขององค์ กร ที ม ที่ ด าเนิ น งานได้ อย่ า งมีป ระสิ ท ธิผ ลจึ ง มี คุ ณ ค่ าต่ อ องค์ ก ร สู่ ก ารบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ถือ เป็นการเสริม สร้างและยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ (Levi, 2007) โมเดลการศึกษาโดย Chadwick and Raver (2015) เกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและอิทธิพลของการตั้งเป้าหมายที่มีต่อการเรียนรู้ อธิบายว่า การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ใน
ระดับบุคคลมีผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับกลุ่ม โดยบุคคลควรได้รับการสนับสนุนและชี้แนะจาก
ผู้บัง คับบัญชาและความเห็นพ้องกันของกลุ่มเพื่อให้ เป้าหมายการเรียนรู้ ระดับบุคคลสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ระดับกลุ่ม และเป้าหมายการเรียนรู้ระดับกลุ่มนาไปสู่การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
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ระดับองค์กร โดยมีผู้บังคับบัญชาและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ จึงกล่าว
ได้ว่าการตั้งเป้าการเรียนรู้เป็นลักษณะที่พึ่งพาซึ่งกันและกันภายในองค์กร ในขณะเดียวกันเป้าหมาย
ขององค์กรสามารถเป็นตัวกาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาของบุค คลได้ การตั้งเป้าหมาย
และให้ข้อมูลป้อนกลับช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งผู้นา หัวหน้า หรือพี่เลี้ยงมีบทบาทสามารถ
ช่ ว ยในส่ ว นนี้ (Bezuijen, Van Dam, Van Den Berg and Thierry, 2010) ผลจากการสั ม ภาษณ์
แสดงให้เห็นว่า การวางแผนกาหนดเป้าหมายในการทางานแต่ละปี โดยนาเป้าหมายความสาเร็จของ
องค์กรหรือทีมแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และประชุมกันเพื่อร่วมวางแผนเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้
และพั ฒ นาทั้ ง ตั ว บุ ค คลและที ม ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ ท าให้ ทุ ก คนภายในที ม รั บ รู้
เป้าหมายในทุกระดับและให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนา
บุ ค คลจะละทิ้ ง เป้ าหมายได้ ย ากหากมีส ภาพแวดล้ อ มที่ ก ระตุ้ นอยู่ เ สมอ (Chadwick and Raver,
2015; Billett, 2001) อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “....เมื่อบุคคลรับรู้และเข้าใจเป้า หมาย
ขององค์กรจะทาให้เขาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561ซึ่งเป็นกลไก
ในการปรับตัวของบุคคล (London and Smither, 1999) เป้าหมายระดับ บุค คล เช่น การได้รั บ
เลื่ อ นขั้ น ตามโอกาสความก้ า วหน้ า ในอาชี พ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ขึ้ น สามารถท างานได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น
ดังนั้น เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรซึ่ง มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์ ก รจึ ง เป็ น ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ น าไปสู่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้
ประสานงานการจัดประชุม เพื่อให้มสี มรรถนะที่พึงประสงค์ในการทางานและผลการปฏิบัติงานที่ดีทั้ง
ในระดับบุคคล ทีม และองค์กร
3) ขนาดและโครงสร้างองค์กร
โครงสร้ า งองค์ ก ร เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การท าหน้ า ที่ ใ นทุ ก ภาคส่ ว นของ
องค์กรอย่างเหมาะสม ทาให้เกิดการนาสมรรถนะมาใช้ในการปฏิบัติง านจริง Nordhaug (1993)
กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะจะเกิดประโยชน์สูง สุดก็ต่อเมื่อองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้นา
ความรู้ทักษะที่เรียนรู้มาใช้จริงในการทางาน ซึ่ง ในขณะเดียวกันเงื่อนไขในระบบการทางานและ
องค์ ก รควรเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละใช้ ง านสมรรถนะ (Marquardt, 1994) จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่ลักษณะโครงสร้างองค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ
เป็นโครงสร้างแบบง่าย เป็นองค์กรขนาดเล็ก หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการแบ่งฝ่ายและกระจาย
อานาจอย่างชัดเจน ซึ่งเห็นได้ว่าองค์กรขนาดเล็ กมีขนาดการควบคุมแบบแคบ มีความชัดเจนในงาน
ค่อนข้างต่า มีการรวมอานาจสูง จานวนพนักงานน้อย จึงส่งผลต่อการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ที่
ค่อนข้างน้อย ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ มีขนาดการควบคุมแบบกว้าง มีการสนับสนุนการอบรม
อย่างสม่าเสมอ มอบหมายงานอย่างชัดเจน มีการกระจายอานาจ จึงนาไปสู่การขาดโอกาสในการ
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เรียนรู้และพัฒนา สอคล้องกับการศึกษาของ Kelliher and Bernadette Henderson (2006) กล่าว
ว่า องค์กรขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแบบง่ายและขนาดจากัดซึ่ งไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้แบบเป็น
ทางการ และการเรียนรู้ยังถูกขัดขวางโดยสภาพแวดล้อมจากภายนอกที่ส่งผลถึงกระบวนการภายใน
เช่น ความต้องการของลูกค้าที่ทาให้ต้องทางานหนักขึ้นในขณะที่จานวนพนักงานเท่าเดิม เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แม้วัฒนธรรมขององค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้ความสาคัญกับ
การเรียนรู้ แต่ด้วยข้อจากัดของงานจึงทาให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาลดน้อยลง ในขณะเดียวกัน
แม้บริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีเงื่อนไขด้านขนาดองค์กรและขนาดการควบคุม ในมิติของโครงสร้าง
องค์ ก รการท างานและการสื่ อ สารภายในองค์ ก รมี ค วามใกล้ ชิ ด ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า และ
ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา มีการเปิดโอกาสให้ทุก ตาแหน่งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12 กล่าวว่า “....การช่วยเหลือกัน อยู่แบบพี่น้อง ให้คาปรึกษาได้ทั้ง
เรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังกัน ก็ทาให้เข้าใจกันมากขึ้น ทางานได้
ราบรื่น...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P12, 2561) ซึ่ง เป็นโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่ อการเรียนรู้แ ละพั ฒ นา
(Maquardt and Reynolds, 1994) สอดคล้ อ งกั บ Wyer, Mason, and Theodorakopoulos
(2000) กล่ า วว่ า การเรี ย นรู้จ ะเกิ ด ขึ้น ได้ โดยสมบู รณ์ ก็ ต่ อเมื่ อมี การถ่ า ยโอนหรื อมี ก ารใช้ ง านใช้
ประโยชน์จากความรู้ที่ได้มา
การเรียนรู้จึงควรเริ่มปรับจากการเรียนรู้รายบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการ
ท างานขององค์ ก ร (Kelliher and Bernadette Henderson, 2006) การเรี ย นรู้ ร ายบุ ค คลมี
ความสาคัญสาหรับองค์กรขนาดเล็ก (Ruiz-Mercader, MeroñO-Cerdan, and Sabater-SáNchez,
2006) โครงองค์กรของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพจึงเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะใน
ระดับบุคคล ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคน โดยการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของทักษะขึ้นอยู่ กับการมี ส่วนร่ วมในการสร้ างทักษะใหม่ (Johnson and
Johnson, 2006) เช่น การเรียนรู้จากการั บผิ ด ชอบงานที่ ท้า ทายมากขึ้น ผ่านโครงสร้างที่ มี ก าร
กระจายอานาจการตัดสินใจ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส C01 กล่าวว่า “....ควรให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก่พนักงาน ให้ลองทาในสิ่งที่แตกต่าง ๆ สิ่งที่ท้าทายความสามารถความรับผิดชอบ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561) นอกจากนี้โครงสร้าง
องค์กรของบริษัทจัดประชุมมือ อาชีพดัง กล่าวแสดงถึง การให้ความสาคัญ ของการทางานเป็ น ที ม
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะของงานและเป็นประโยชน์
สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูล ระบบการคิด และการเปิดรับข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเรียนรู้
ขององค์กร สิ่งเหล่านี้ยังช่วยสมาชิกในการตรวจสอบทุกส่วนรอบด้านขององค์กร สภาพแวดล้อมและ
ลดอุปสรรคในการแบ่งปันความรู้
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อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท จั ด ประชุ ม มือ อาชี พ จึ ง ต้ อ งยอมสละเวลาเพื่อการ
เรียนรู้บ้างก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Kraut, Steinfield, Chan, Butler, and Hoag, 1999)
โดยเน้นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Informal Learning) ลดกระบวนการหรือระบบการทางานที่
ขัดขวางการเรียนรู้ สร้างโอกาสจากโครงสร้างองค์กรที่ไ ม่ซับซ้อน เน้นการสื่อสาร 2 ทางเพื่อลด
ช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา กระตุ้นการสื่อสารภายในองค์กรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
เพื่อเอื้ออานวยให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) ขอบเขตลักษณะงาน (Job Characteristic)
รูปแบบการทางาน ขอบข่ายความรับผิดชอบงาน ในตาแหน่งผู้ประสานงาน
การจัดประชุม และความต้องการผลของงาน (Job demand) เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องทาได้
ซึ่ง องค์กรต้องการจากการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม Boyatzis (1982) กล่าวว่า
หากความต้องการผลของงานและลักษณะงานมีความสอดคล้องกับสมรรถนะส่วนบุ คคลจะยิ่งทาให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทางานและสามารถทางานได้ดี สอดคล้องกับ Kristof-Brown,
Zimmerman and Johnson (2005) อธิ บ ายถึ ง ทฤษฎี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม (PersonEnvironment Fit) ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและงาน (Person-Job Fit) บุคคลจะทางานได้
ดี แ ละมี ค วามพึ ง พอใจในงานหากลั ก ษณะงานนั้ น ส่ ง เสริ ม บุ ค ลิ ก หรื อ สมรรถนะของบุ ค คล เช่ น
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สอดคล้องกับการทางาน หรือมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน
สาหรับในตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งมีบุคลิกภาพที่องค์กรคาดหวังตามที่ (Costa and
McCrae (1992) และ MBTI (1998) กล่าวคือ เป็นคนชอบเข้าสังคม, ทัศนคติเชิงบวก, เปิดกว้างทาง
ความคิดเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ กล้าเผชิญและแก้ไขปัญหา มีความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป็น
ต้ น สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานของผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม ซึ่ ง ท างานเป็ น ที ม มี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆซึ่งต้องพบปะผู้คนหลากหลาย ต้องวางแผนและตัดสินใจ ทางาน
ภายใต้เวลาที่กาหนด มีความกดดันสูง (Geoff Beers, 2016) และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ทฤษฎี
องค์ ก ร โดยอ้ า งอิ ง ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของ Herzberg (Robbins and Coulter, 2003) ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการออกแบบงาน ที่เหมาะสม ด้วยเห็นว่าคุณลักษณะของงานจะสามารถสร้างเงื่อนไข
ให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจต่องานและเกิดผลการปฏิบัติงานสูง
ขอบข่ายลักษณะงานจึงมีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของบุคคล
โดยในระดับบุคคลขอบข่ายและความต้องการผลของงานมีผลโดยตรงเป็นตัวผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถทางานได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความจาเป็นในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น สัมภาษณ์ค นที่ P03 และ P04 กล่าวว่า “....การวัดพัฒนาการ ดูจาก
ความเสียหายหรือ ข้อ ผิดพลาดที่เ มื่ออยู่น านขึ้ น ต้องพลาดน้อยลงหรือระดับ ของสิ่ง ที่พ ลาดต้ อ งมี
ผลกระทบน้อยที่สุดและวิธีการแก้ไขปัญหา...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561) “....เนื้องานที่ทาเป็นตัว
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วัดได้ว่าผู้ประสานงานเขามีการเรียนรู้ มีพัฒนาการอะไรบ้าง และอะไรที่ต้องเรียนรู้พัฒนาเพิ่ม เช่น
เช็คจากกรอบเวลา ผลสาเร็จของงาน จานวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องน้อยกว่าครั้งที่ผ่าน ๆมา ๆ ต้อง
ไม่ผิดซ้า ๆที่เดิม...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561)
ในขณะเดียวกัน การทางานร่วมกันเป็นทีมได้ถูกขอบข่ายของงานกาหนด
และกระตุ้นการเรียนรู้ ของทีม Marquardt (1999; 2004 อ้างใน Tae Bok Lee, 2005) กล่าวว่ า
งานและปัญหาเป็นตัวผลักดันให้กลุ่มหรือทีมเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะสมาชิกทุกคน
ได้เรียนรู้และแก้ไขร่วมกัน ดังนั้น การเรียนรู้จากปัญหา ประสบการณ์ที่พบเจอในการทางานร่วมกัน
กับทีม เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 และ P10 กล่าวในทิศทาง
เดียวกันว่า “....การเรียนรู้ร่วมกันในทีม เรียนรู้จากความผิดพลาด จากสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันจะทาให้
เรียนรู้ได้เร็ว...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) “...…ด้วยลักษณะงานเราเป็นแบ่งเป็นทีมดูแลโครงการ
เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีมจึงเกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดงความคิดเห็น
แก้ปัญหา จบงานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการทางาน…...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
5) การสนับสนุนการเรียนรู้จากองค์กรในการเรียนรู้และพัฒนา
การสนับสนุนจากองค์กรในการเรียนรู้ และพัฒนา วัฒนธรรมองค์กรและ
เป้าหมายขององค์กรดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นของการสนับสนุนการเรียนรู้ การทางานที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และพัฒนา การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่ง อภิปรายได้เป็น 2 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาในด้ านการปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า บริษัทจัดประชุมมืออาชีพให้การสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นที่การอบรมและเรียนรู้จากการทางาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งการ
รียนรู้ผ่านการอบรม การใช้สื่อออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเรียนรู้ร่วมกันแบบทีม และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง (Hart, 2018) เนื่องจากลักษณะงานที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
การเรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากการทางาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของ
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพและผู้ประสานงานการจัดประชุม ตามที่ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 และC02 กล่าว
ว่า “...On the job training เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะงานมีความหลากหลายตามแต่ละโครงการ
ผู้ประสานงานจะได้เรียนรู้งานไปตามสถานการณ์ที่พบเจอ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P06 , 2561) และ “....
การสอนงานแบบมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเป็นวิธีการที่ทาให้ผู้ประสานงานเรียนรู้งานได้ดีที่สุด เพราะเขา ได้
สังเกตการทางาน ได้ช่วยงานพี่เลี้ยง ได้เรียนรู้งานอย่างใกล้ชิด...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C02, 2561) ซึ่งเป็น
การเรียนรู้และพัฒนาแบบไม่เป็นทางการ มีงานวิจัยหลากหลายที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบไม่เป็น
ทางการมีแนวโน้มสูงทาให้ผู้ปฏิบัติง านมี สมรรถนะเพิ่มขึ้น (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) ผ่านการให้การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทั้ง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร
การสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบุคคล โดยการสนับสนุนในสิ่งที่บุคคลสนใจ
ทั้งที่เกี่ยวกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การสอนงานแบบระบบพี่เลี้ยง โดยหัวหน้างานหรือรุ่นพี่
ในตาแหน่งงานเข้ามามีบทบาทในการสอนงานและให้คาปรึกษา ซึ่ งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธกับบุ คคลและถ่ายทอดความรู้โดยการแลกเปลี่ยนโดยตรง (Hart, 2018; Nonaka and
Takeuchi, 1995) หรือการสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่บุคคลสนใจ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14 กล่าวว่า “....
น้อง ๆหลายคนในออฟฟิศ เขาก็อยากเรียนรู้ทักษะด้านการทาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพิ่ มเติม เขาก็มาขอ
เราไปเรียน ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นสิ่งที่เขาสนใจและเป็นประโยชน์กับงานด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14,
2561) นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องบุ ค คลโดยการมอบหมายงานที่ ท้ า ทาย เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น เป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจใน
การทางาน ทัศนคติที่มีต่องาน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเมื่องานบรรลุผลสาเร็จ ดัง ที่ ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “...การเปิดโอกาสให้ทางานที่ท้าทาย มีความรับผิดชอบมากขึ้นจะทาให้เขา
เรียนรู้จากการทางานและภูมิใจที่ทาสิ่งยาก ๆ ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
การสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในที ม โดยการแบ่ ง ปั น ความรู้ จ าก
ประสบการณ์ การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “....การเรียนรู้
ร่วมกันในทีม เรียนรู้ จากความผิดพลาด จากสิ่ง ที่เกิดขึ้น เช่นระหว่างที่เตรียมการจัดงานเมื่อเจอ
ปัญหาก็ต้องช่วยกันคิดแก้ไขหาทางออก และหลังจบงานเราก็ต้องถอดบทเรียนร่วมกันว่าได้เรียนรู้
อะไรบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561) การมีส่วนร่วมกับสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลาย
เช่น การพบปะเครือข่าย ลูกค้า การเข้าร่วมงานประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เป็นต้น และ
ด้านประสบการณ์ตรงจากการทางานจริง การฝึกฝนทักษะระหว่างการทางาน การได้รับมอบหมาย
งานที่ท้าทาย, การเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกองค์กรที่เกี่ยว เช่น บริษัทของลูกค้า สมาคม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าเกิดความรู้ความเข้าใจ เช่น ข้อมูล
ลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมของลูกค้า หรือความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัด
งาน เพื่อให้ความรู้เป็นปัจจุบันทันสถานการณ์อยู่เสมอรวมไปถึงการวางแผนในอนาคต การเรียนรู้จึง
ควรเรียนรู้รอบด้านควรมีการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่แต่ละคนมีและเก็บ
รวบรวมให้เข้าถึงและใช้งานได้สะดวก
นอกจากนี้ในการเรียนรู้ทุกระดับควรผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) เพื่อประเมินผลพัฒนาการของบุคคลหรือ กลุ่ม Taras (2008) กล่าวว่า การให้ ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เป็นองค์ประกอบสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นแรงจูงใจที่จะส่งผล
ให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย (Shute, 2008) ซึ่งบุคคลที่ต้องการประสบความสาเร็จหรือพัฒนา เขา
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ต้องการข้อมูลประเมินย้อนกลับในมิติที่จะนาไปสู่เป้าหมาย (McClelland, 1961) การศึกษาของ
Bandura, 1986 (อ้างใน Richard et al., 1991) กล่าวสนับสนุนว่า บุคคลสามารถรับรู้ความสามารถ
ของตนได้ จ ากประสบการณ์ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองส่ ง ผลให้ บุ ค คลสามารถประเมิ น
ความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถสูงและหากประสบความสาเร็จหรือมีป ระสบการณ์ที่พึง
พอใจในการบรรลุเป้าหมาย (Mastery Experience) ยิ่ง บ่อยครั้งยิ่ง ทาให้การรับรู้ความสามารถใน
เรื่องดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อความคิด แรงจูง ใจ การกระทา สามารถสะท้อนถึง ผลการ
ปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเอง บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีความ
พยายามทุ่ ม เทในการเรี ย นรู้ แ ละการท างานสู ง และมี ค วามอดทน เมื่ อ เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ที่
ยากลาบาก สอดคล้องกับการศึกษาของ Schyns and Von Collini (2002) กล่าวถึง ความเชื่อของ
บุคคลในความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงานให้สาเร็จและมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ในงานนั้น การสร้างการรับรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจึง เป็น
การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพเชิงรุกให้ความสนใจทั้งในการทางานและการเรียนรู้ หัวหน้า
หรือพี่เลี้ยงควรชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงขีดความสามารถในการทาภาระหน้าที่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานให้บรรลุได้สาเร็จ (Rigotti, Schyns and Mohr, 2008) โดยการเสริมแรงเมื่อทางานบรรลุ
เป้าหมายหรือประสบความสาเร็จเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการทางานและการพัฒนาตนเอง
ส่งเสริมต่อยอดเพื่อให้มีสมรรถนะหรือความเชี่ยวชาญมากขึ้น ทั้งนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรและ
หัวหน้างานควรให้ความสาคัญต่อการวางแผนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมรับรู้และเข้าใจ ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาใน
ทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมเพื่อ
เป็นเส้นทางความก้าวหน้าในการทางาน (Geoff Beers, 2017)
การสนับสนุนอานวยความสะดวกในการทางานและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้
ซึ่งเป็นการลดอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้หรือลดข้อ จากัดที่ทาให้การทางานมีประสิทธิ ภาพลดลง
โดยผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 กล่าวว่า “....การสนับสนุนอานวยความสะดวกในการทางาน เช่น การเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ มันทาให้เค้าไม่เสียเวลาในการมาค้นหา หรืออะไรที่สามารถช่วยให้พนักงานทางานได้เร็ว
ขึ้น ง่านขึ้นก็สนับสนุน ข้อมูลความรู้ ต่าง ๆที่สืบค้นกันมาก็ควรจัดเก็บให้เอามาใช้งานได้ง่าย...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P05, 2561)
ประเด็นที่สอง การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อ สร้างแรงจูงใจใน
การเรี ย นรู้แ ละพัฒ นาตนเอง การสนั บ สนุ นรางวั ล และค่ า ตอบแทน การศึ ก ษาของ Pham and
Swierczek (2006) พบว่า สิ่งจูงใจและการมีปฏิสัมพันธ์กัน มีความสัมพันธ์โดยตรงการการเรี ยนรู้
ขององค์กรที่นาไปสู่การมีผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทางาน เป็นการกระตุ้นให้บุคคลเกิด
แรงจูงใจในการทางานและมีเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลรหัส
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P13 กล่าวว่า “....การให้รางวัล เป็นการจูง ใจที่ทาให้คนมีกาลัง ใจทางาน แม้ การทางานอาจเจอ
อุปสรรคบ้าง มีทั้งรางวัลระดับบุคคลและทีม เช่นเมื่อทางานได้บรรลุเป้าหมาย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P13, 2561) นอกจากนี้ Rhoades and Eisenberger (2002) กล่ า วว่ า การจ่ า ยค่ า ตอบแทนหรือ
มอบรางวัลด้วยความยุติธรรมยิ่งทาให้พนักงานรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์กรอย่างดี ค่าตอบแทน
และรางวัลจูงใจ การให้ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หรือรางวัลก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่จะเป็นแรงจูงใจในการ
ทางานและพัฒนาตนเองของพนักงาน (McCabe, 2001) นอกจากนี้การศึกษาของ พบว่า McCabe
(2007) ผู้ปฏิบัติงานต้องการการตอบแทนไม่ ใช่ เพียงแค่ในรู ปแบบของเงิน ความยืดหยุ่นในการ
ทางาน ภาระงานหนัก ความกดดันของเวลาในการทางานและความไม่สมดุลของวิถีชีวิตกับการ
ทางานเป็นสาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าจากการทางานส่งผลต่อการขาดคุณภาพชีวิตที่ดี
(Adil and Baig, 2018) สอดคล้องกับ Weber and Ladkin (2011) กล่าวถึง ลักษณะการท างาน
ของผู้ประสานงานการจัดประชุม อีกทั้ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ พบว่า ภาระงานและ
ความเครียดจากการทางานเป็นสาเหตุของการขาดสมดุลชีวิตการทางานนาไปสู่การลาออกจากงาน
และเป็นข้อจากัดในการเรียนรู้และพัฒนา การศึกษาของ Cegarra, Sánchez and Gabriel (2012)
กล่าวถึง การใส่ใจสมดุลชีวิตและการทางาน (Work-Life balance) จะช่วยเติมเต็มให้การทางานมี
ประสิทธิภาพและมีแนวโน้มพนักงานจะพึงพอใจต่องานและองค์กรมากขึ้น สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
รหัส P05 กล่าวว่า “....ควรสนับสนุนในกิจกรรมทั้งพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและเกี่ยวกั บ
lifestyle ให้พนักงานได้พักผ่อน หรือเติมพลังให้ชีวิต มันต้องยืดหยุ่นและมีเวลาผ่อนคลายบ้าง...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561) การสารวจความต้องการของพนักงานในธุรกิจบริการของประเทศไทย
ปี พ.ศ.2561 โดยบริษัท ทิ๊งค์เน็ต จากัด หรือเว็บไซต์จ๊อบไทย พบว่า สวัสดิการที่ พนักงานต้องการ
มากที่สุดคือวันหยุดวันลาตามกฎหมายกาหนด (JobThai, 2018) เช่นเดียวกับข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า
ผู้ประสานงานการจัดประชุมโดยเฉพาะคนกลุ่ม Y Generation ให้ความสาคัญกับสมดุลชีวิตและการ
ทางานและต้องการความยืดหยุ่นในการทางาน ให้ความสาคัญกับการทางานเพื่อมีชีวิตอยู่ (Work to
live) มากกว่ า อยู่ เ พื่ อ ท างาน (Live to work) (Asthana, 2008 อ้ า งใน Weber and Ladkin,
2011) เช่น เวลาเข้าออกงาน สามารถทางานนอกสถานที่ได้ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นความต้องการพื้นฐานของบุคคลและส่งผลต่อความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีใน
การทางาน (Bakker and Demerouti, 2008; ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์, 2561) มีผลต่อความเต็มใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยด้านการจัดการจัดประชุม
(Conferences and Conventions) ในยุคใหม่พบว่าคน Generation Y มีไ ลฟ์สไตล์การทางานที่
ค่อนข้างยืดหยุ่น (Mair, 2013) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติ
ในการท างานของผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม ให้ ค วามส าคั ญ การความยื ด หยุ่ นในการท างาน
นอกจากนี้ยังคานึงถึงความผ่อนคลายจากความเครียดในการทางาน จากการศึกษาของ McCabe
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(2012) พบว่า พนักงานพึงพอใจกับกิจกรรมที่บริษัทจัดให้เพื่อความผ่อนคลายหรือการให้รางวัลเป็น
ขวัญกาลังใจ เช่น การฉลองเมื่ อทางานสาเร็จ และ McCabe (2012) ยังเสนอแนะว่าคนในช่วง Y
Generation ต้องการสิ่งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกอิสระในการทางาน ในบริษัท จัด
ประชุมมืออาชีพและบริษัทในอุตสาหกรรมไมซ์ต่าง ๆ จึง มีความพยายามสร้างบรรยากาศในการ
ทางานให้มีพื้นที่ผ่อนคลายและออกแบบสถานที่ ทางานให้เปิ ดโล่ง มากขึ้น เพิ่มความรู้สึกในการ
ทางานให้มีความยืดหยุ่นและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น อีกทั้งปัจจุบัน กลยุทธ์ของ Suntec
Singapore ศูนย์ประชุมของสิงคโปร์ได้ให้ความสาคัญกับความสมดุลในการทางานและวิถีชีวิต (UFI,
2018)
การสนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ผ่ า นการสร้ า งการรั บ รู้ ถึ ง โอกาส
ความก้าวหน้าในการทางาน มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานและการเรียนรู้พัฒนาตนเอง Weber and
Ladkin (2011) กล่าวถึงความสาคัญของการวางแผนเส้นทางอาชีพในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ว่า
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจของพนักงานมี ผลทาให้การตัดสินใจลาออก
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการลดลง เช่นเดียวกับ Kit Ieng Sandy Sou
and Glenn McCartney (2015) เสนอแนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานในอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการของมาเก๊า โดยองค์กรควรเน้นสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน ให้
การสนับสนุนในการเรียนรู้และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน และกลยุทธ์ของศูนย์ประชุม
ของประเทศสิงคโปร์ (Suntec Singapor) ได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมของพนักงานสู่
การเติบโตอยู่เสมอและสนับสนุนการรักษาคนเก่ง (UFI, 2018) สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
พบว่าบริษัทจัดประชุมมืออาชีพเข้าใจความสาคัญของการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และเชื่อว่า
การรับรู้และเข้าใจเส้นทางความก้ าวหน้า ในอาชีพ ของผู้ ประสานงานการจัด ประชุม มีอิ ทธิ พ ลต่ อ
เป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม แต่บริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วน
ใหญ่ยังไม่มีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษา
ของ McCabe (2012) พบว่าบริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก ไม่ได้มีแผนการ
พัฒนาที่เป็นทางการแต่ก็ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการเรียนรู้และพัฒนาอีกทั้งยังเต็มใจที่จะให้การ
สนับสนุน นอกจากนี้ Mingsheng Wang and Qiuju Luo (2018) กล่าวว่า สาหรับคนที่เพิ่ง เข้ ามา
ทางานในอุตสาหกรรมไมซ์และคนที่มีประสบการณ์โอนย้ายมาจากแผนกหรืออุตสาหกรรมอื่น สิ่งที่
ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ คื อ การวางแผนเส้ น ทางอาชี พ ให้ เ หมาะสมกั บ บุ ค คลและสร้ า ง การรั บ รู้ ถึ ง
ความก้าวหน้าของอาชีพให้ชัดเจน
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6) ปัจจัยภายนอกองค์กร
ปั จ จั ย ภายนอกองค์ ก รมั ก ถู ก กล่ า วถึ ง ในมิ ติ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการสร้ า งขี ด
ความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถขององค์กรที่สาคัญ คือ
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การเรียนรู้ขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นทั้งความสามารถในการแข่งขัน
ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ระหว่างตัวบุคคล กลุ่ม และในองค์กรทั้งหมด การ
เติบโตของตลาด รวมถึงความต้องการของลูกค้า มีอิทธิพลในการกระตุ้นให้องค์กรส่งเสริมให้พนักงาน
มีการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (จินตนา บุญบงการ,
2556; สุ ธิ นี ฤกษ์ ข า, 2557และ กั ล ยารั ต น์ ธี ร ะธนชั ย กุ ล , 2558) โดยจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
สั ม ภาษณ์ พบว่ า ปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาสมรรถนะของผู้
ประสานงาน ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์และคู่ค้า และข้อมูลคู่แข่ง
ขององค์กรและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม
ความต้องการของลูกค้าเป็นประเด็นสาคัญที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องให้ความ
ใส่ใจ สาหรับผู้ประสานงานการจัดประชุม การรับรู้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆของลูกค้า เช่น ธุรกิจของลูกค้า
กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลูกค้า รูปแบบการจัดงานที่ผ่านมา และ อุตสาหกรรมต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลู กค้า เป็นต้น เหล่านี้มีความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และการทางานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ Kelliher and Bernadette Henderson (2006) กล่าวว่า
ความต้องการของลูกค้าทาให้พนักงานต้องทางานหนักขึ้นและพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งนี้ความต้องการของ
ลูกค้ายังเป็นปัจจัยในการกาหนดเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร โดยธรรมชาติการ ทางานของธุรกิจ
หรือสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ไมซ์และอีเว้นมีการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้ อมที่รวดเร็ว
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย (Parent and MacIntosh, 2013) สัมภาษณ์คน
ที่ P04 และP09 กล่าวถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งมีผลทาให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนามากยิ่งขึ้น ดังนี้ “....
ออแกไนเซอร์ต้องปรับตัว อัพเดทความรู้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ ยิ่งลู กค้าเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆได้ง่ายขึ้นออ
แกไนเซอร์ต้องยิ่งทางานหนักมากขึ้น เพราะเค้าไม่ต้องการสิ่งที่เค้าจัดการหาเองได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P04, 2561) “....การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าแล้วนามาพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม พัฒนาการ
ให้บริการ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P09, 2561)
ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ และคู่ค้า เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและ
บริการ การเปลี่ยนแปลงราคาของซัพพลายเออร์รายต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ต้องสืบค้นและเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการนาเสนอต่อลูกค้า เพราะการรับทราบและเข้าใจข้อมูลจะทา
ให้การประสานงานมีความราบรื่นมากขึ้น ดังที่ผู้สัมภาษณ์คนที่ P10 กล่าวว่า “....ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีความก้าวหน้าของซัพพลายเออร์เราต้องอัพเดทข้อมูลตลอดให้คุยกับเข้ารู้
เรื่อง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
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ข้อมูลคู่แข่งขององค์กรและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และการ
จัดประชุม เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโลยี กระแสความสนใจในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัด
ประชุ ม รวมไปถึ ง ความเคลื่ อ นไหวทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่ ส่ ง ผลต่ อ
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม ซึ่ง มีความจาเป็นที่ ผู้ประสานงานการจัดประชุมต้องมีความรู้
เพื่อให้การประสานงาน การพูดคุ ยกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่น
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับทีมและให้คาแนะนาแก่โครงการของลูกค้าได้ โดยการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งและต่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01และ P04 กล่าวดังนี้ “....การเติบโตของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีการจัดงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นช่วยให้พนักงานต้องปรับตัวเรียนรู้เพิ่มขึ้น
สูงมาก เพราะจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส C01, 2561) “....เราต้องรู้
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆของคนอื่น ๆในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย ทั้ง ประเทศและต่างประเทศเกิด
เหตุการณ์อะไรบ้างมีผลต่องานของเราอย่างไรรู้เพื่อพัฒนาให้เท่าทัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561)
จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์ คู่แข่งขององค์กร และความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม รวมไปถึงความ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลความรู้เหล่านี้ล้วนมีความสาคัญ ใน
การปฏิบัติงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม และการวางแผนการจัดการ อีกทั้ง มีส่วนสาคัญ ที่
ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีความจาเป็นต้องเรียนรู้อ ย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบทีม ผ่านการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล แสดงความคิดเห็นและวางแผนเป้าหมายร่วมกัน
จากข้อสรุปในการค้นพบองค์ประกอบปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประสานงานการจัดประชุม จึงอธิบายได้ว่าปัจจัยทั้ง ด้านบุคคล ด้านกลุ่มหรือทีม และปัจจัยองค์ กร
ล้วนมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม ทั้งระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร อันนาไปสู่กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ผู้ประสานงาน
การจัดประชุม
กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุม
การพัฒนาสมรรถนะการทางานของผู้ประสานงานการจัดประชุมจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
เมื่ อ มี ปั จ จั ย บุ ค คล ปั จ จั ย กลุ่ ม และปั จ จั ย องค์ ก รมี ส่ ว นในการเรี ยนรู้แ ละพั ฒนาร่ว มกัน ผลจาก
การศึกษาบริบท ปัจจัยและวิเคราะห์ SWOT พบว่า จุดอ่อนบริษัทจัดประชุมมืออาชีพเป็นบริษัท
ขนาดเล็ ก และขนาดกลางมี ข้ อ จ ากั ด ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในระดับ
ปฏิบัติการ ปัญหาที่พบเจอในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม เนื่องจากลักษณะงาน
มีความกดดันสูง การทางานไม่ตรงกับความคาดหวังของบุคคล ทาให้มีอัตราการลาออกสูง นาไปสู่การ
ขาดแคลนผู้ประสานงานการจัดประชุมที่มีคุณภาพและมีภาระรับผิดชอบที่หนักขึ้นซึ่งเป็นข้อจากัดใน
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การเรียนรู้และพัฒนา และไม่สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมของผู้ประสานงานการจัดประชุม ใน
ปัจจุบันที่เป็นประชากร Generation Y และ Z อีกทั้งบริษัทจัดประชุมมืออาชีพในประเทศไทยขาด
โอกาสเป็นผู้จัดงานหลัก (Core PCO) สาหรับงานประชุมระดับนานาชาติทาให้ผู้ปฏิบัติงานในบริษัท
จัดประชุมมืออาชีพของไทยขาดโอกาสและประสบการณ์ทางานในระดับนานาชาติซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การเติบโตของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ อย่างไรก็ตามบริษัทจั ดประชุมมืออาชีพ มีจุดแข็ง คือการ
ทางานเป็นทีมและมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ซึ่ง เป็นปัจจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้
ประสานงานการจัดประชุม Generation Y และ Z และอาจมีโอกาสในการทางานระดับนานาชาติ
มากขึ้นหากบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการ รวมทั้ง การเปิดโอกาสอบรมเพื่อได้รับการรับรอง
มาตรฐานผู้จัดงานประชุมมืออาชีพซึ่งมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ จึงควรเป็นการเรียนรู้และ
พั ฒ นาจากประสบการณ์ แ ละการท างาน จากการวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทในการศึ ก ษาร่ ว มกั บ ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม จึง นามาสู่ กระบวนการการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ดังนี้

ภาพที่ 5.2 กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ที่มา: ผู้วิจัย
จากภาพที่ 5.2 อธิบายกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ จากปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะ
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ที่พึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
น าไปสู่ ก ระบวนการการพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และจะส่ ง ผลต่ อ การมี
สมรรถนะที่พึงประสงค์และผลการปฏิบัติงานที่ เริ่มจากการได้มาซึ่ง บุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายขององค์ก ร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทางาน ซึ่ง ควร
ได้รับการพัฒนาทั้งก่อนและระหว่างทางาน เพื่อให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะ
งาน นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร ทั้งนี้ การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการ
จัดประชุมในบริบทของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ มีข้อจากัดและเน้นการทางาน กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาจึงควรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ สมรรถนะที่พึง ประสงค์ รูปแบบการทางาน
รวมถึงสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในขั้นของการนาไปสู่
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาไปใช้ ควรกระตุ้นให้เกิดการใช้สมรรถนะ และเกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ ทั้ง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เน้นการถ่ายทอดความรู้ และการเชื่อมโยงกับผลการ
ปฏิบัติงานและระดับสมรรถนะโดยการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยคานึงถึงความสอดคล้อง
กับบริบทการทางานและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุม
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตาแหน่งผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงต้องการบุคคลที่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม สามารถใช้สื่อ,เครื่องมือ ,
เทคโนโลยีต่าง ๆในการทางานเอกสาร เข้าสัง คมได้ง่าย เปิดกว้างทางความคิด มีความน่าเชื่อถือ
สามารถสื่อสารในการทางานได้กระชับเข้าใจชัดเจนและเลือกใช้สื่อได้ สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน มีความ
น่าเชื่อถือ อ่อนน้อมมีมารยาท ปรับตัวเข้าสัง คมได้ดี มีความใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มี
ความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย กล้าเผชิญปัญหาและจัดการแก้ไขได้ และให้
ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง เป็นขั้นตอนในการนาสมรรถนะมาเป็นเป้าหมายเพื่อให้ ผู้
ประสานงานการจัดประชุมมือสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ ประกอบด้วย
(1) สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและ
ธุรกิจ, ทักษะการสื่อสาร สามารถในการสื่อสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม
ทักษะการคานวณต้นทุนกาไรเบื้องต้น ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทัศนคติเชิง
บวกต่องานและสถานการณ์ต่าง ๆ ความมีจิตบริการในการทางาน และทัศนคติมุ่งบรรลุเป้าหมาย
(2) สมรรถนะต าแหน่ ง (Functional Competency) ได้ แ ก่ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรรม การวางแผน การ
จัดการเวลา ทักษะการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคู่ค้ า ทักษะการสร้างเครือข่าย ทักษะ
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การเจราจาต่อรอง ทักษะการตั้งคาถามเชิงกลยุทธ์ ทักษะการนาเสนอให้เกิดภาพพจน์ และทักษะการ
จัดการข้อขัดแย้งอย่างเป็นระบบและคานึงถึงภาพรวมของงาน
(3) สมรรถนะเฉพาะตามบริ บ ทของงาน (Specific Functional Competency)
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการ
ของลูกค้าและโครงการที่รับผิดชอบอยู่ ทักษะการประสานงาน ทักษะสื่อสารการโน้มน้าวให้ผู้อื่นทา
ตาม และทักษะการทางานเอกสารและงานเลขานุการ
เนื่องจากโดยทั่วไปบุคลากรที่เข้ามาทางานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ไม่ได้มีการอบรม
ปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จึงเป็นการเริ่มเรียนรู้จากการสังเกตการทางานของรุ่น
พี่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนและค่อย ๆเรียนรู้การทางานจากง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้ประสานงานการจัด
ประชุม เข้าใจลักษณะงานและมีทัศนคติที่ดีต่องาน จึง ควรสร้างให้บุคคลมีความตระหนักถึงคุณค่า
ความสาคัญในบทบาทหน้าที่และการเรียนรู้และพัฒนา
2) สร้างการตระหนักรู้ : การกระตุ้นให้บุคคลมีความตระหนักในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อ
ให้ผลการปฏิบัติดีขึ้น
Antonacopoulou (2000) กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเกิด
จากความตระหนักถึงความสาคัญและต้องการของพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนา ความสนใจเรียนรู้
และพัฒนาจะเป็นตัวนาไปสู่ก ารเข้ าร่ว มกิ จกรรมการเรียนรู้ แ ละพัฒนาด้วยความเต็ม ใจและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด จึงเป็นโจทย์สาคัญขององค์กรที่จะต้องหาทางว่าทาอย่างไรพนักงานจะตระหนักถึง
ความจาเป็นในการเรียนรู้และสนใจพัฒนาตนเองหรือพัฒนาเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ การตระหนักถึง
ความสาคัญในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลเห็นคุณค่าของงานที่ทา หาก
บุคคลมีทัศนคติที่ดีหรือมีการรับรู้เกี่ยวกับงานที่ทาในเชิงบวกบุคคลก็จะมีแนวโน้มสนใจพัฒนาตนเอง
เพื่อความก้าวหน้าในการทางาน (Yan, 2005) สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 กล่าวว่า “....การมี
ทัศนคติต่องานที่ดีมีความภูมิใจในงานที่ทา จะทาให้คนอยากพัฒนาตนเองซึ่งจะทางานตาแหน่งนี้ได้ ดี
...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) การสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาจึงมีผลต่อความต้องการในการ
เรียนรู้และพัฒนาเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงควรได้รับรู้ถึงคุณค่าของ
งานที่ทาและประโยชน์ที่บุคคลจะได้จากการเรียนรู้และพัฒนา ผู้ที่เกี่ ยวข้องในการกาหนดการเรียนรู้
และพัฒนาจึงควรสื่อสารบุคลากรทุกคนให้เข้าใจถึงความสาคัญของการเรียนรู้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลรหัส C02
กล่าวว่า “....บทบาทของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีความสาคัญมากที่จะทาให้งานดาเนินไปอย่าง
ราบรื่น ในจุดนี้ผู้จัดการโครงการต้องชี้ให้เขารับรู้ถึงคุณค่าความสาคัญในบทบาทหน้าที่...” (ผู้ให้ข้อมูล
รหัส C02, 2561) ผ่านการชี้นา การกระตุ้นจากหัวหน้างานและรุ่นพี่ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ชื่นชมความตั้งใจของบุคคลในการทางาน ตามที่ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16 กล่าวว่า “...หน้าที่ของหัวหน้า
ผู้บริหารควรทาให้ ผู้ประสานงานรับรู้ถึง คุณค่าในงานที่ทา เพราะการจัดงานประชุมครั้งหนึ่งมันมี
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ความสาคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ กระจายความรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และเขาที่เป็นผู้
ประสานงานก็คือหนึ่งที่มีความสาคัญที่ทาให้งานสาเร็จ...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P16, 2561) สอดคล้อง
กับ ลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของคน Generation Y และ Z ที่ต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้
เพื่อจะชี้นาตนเองในเรื่องที่ช่วยให้การทางานของเขาดีขึ้น หรือช่วยแก้ปัญหาในการทางาน (ชื่นสุมล
บุนนาค, มปป.) การกระตุ้นให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมพิจารณาลักษณะความรับผิดชอบในงาน
ซึ่งมีส่วนสร้างความตระหนักในความจาเป็นของการเรียนรู้และพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 กล่าวถึง
ความต้องการของลูกค้าซึ่งมีผลทาให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนามากยิ่งขึ้น ดังนี้ “....ออแกไนเซอร์ต้องปรับตัว
อัพเดทความรู้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ ยิ่งลู กค้าเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นออแกไนเซอร์ต้องยิ่งทางาน
หนักมากขึ้น เพราะเค้าไม่ต้องการสิ่งที่เค้าจัดการหาเองได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 , 2561) สอดคล้อง
กับ Krapp (2002) กล่าวว่า ควรกระตุ้นให้มองเห็นถึงประโยชน์ของความรู้และทักษะที่ได้รับ ยิ่ง
ผู้เรียนมีความเชื่อในประโยชน์ที่จะได้มากเท่าใดจะยิ่งเพิ่มโอกาสให้เขาเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น
เป้าหมายในการสร้างความตระหนักต่อการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคล เพื่อให้ผู้ประสานงาน
การจัดประชุมสามารถเรียนรู้แบบนาตนเองได้ กล่าวคือ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
Knowles (1975 อ้างใน รังสรรค์ สุกันทา, 2546) การเรียนรู้จากการนาตนเองทาให้บุคคลเรียนรู้ไ ด้
ดีกว่าคนที่เรียนโดยเป็นเพียงผู้รับหรือรอการถ่ายทอดจากผู้สอน ซึ่งการนาตนเองผู้เรียนจะมีความ
ตั้ง ใจ มีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูงกว่า สามารถนาประโยชน์จากการ เรียนรู้ไ ปใช้ไ ด้ดีกว่าและ
ยาวนานกว่าทาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้จากการนาตนเองจึง
เป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาต่ อเนื่ องตลอดชี วิต (Skager, 1978; Hiemstra, 2003; กิตติย า
อิ น ทกาญจน์ , 2553) สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาตนเองในการศึ ก ษาของ John Eliot Kemp and
Graham Williams (อ้างใน พิมพ์พนิต เชาว์วะณิช (2552) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาตนเอง เรียกว่า
“การพั ฒ นาสมรรถนะทางวิ ช าชี พ ”กล่ า วถึ ง การพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามสามารถในวิ ช าชี พ ซึ่ ง
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและเจตคติ ที่จาเป็นต่องานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ดังนั้น ในขั้นตอนกระตุ้นให้บุคคลมีความตระหนักในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติดีขึ้น ทัศนคติของบุคคลเป็นปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งควรให้
ความส าคั ญ เริ่ ม ต้ น ในระดั บ บุ ค คล นอกจากนี้ บ ทบาทของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงานก็ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศกระตุ้นความตระหนักรู้ในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคล
3) กาหนดเป้าหมาย : กาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและ
ระดับองค์กร
ในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ควรเป็นการ
เรี ย นรู้ แ บบผู้ ใ หญ่ กล่ า วคื อ การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น การชี้ น าตนเองส าหรั บ ผู้ ที่ มี วุ ฒิภ าวะการรับ รู้ และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ใช้เหตุผลชี้ให้เห็นและเข้าใจถึง ความสาคัญและประโยชน์ของสิ่ง ที่ ต้อง
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เรียนรู้ สอดคล้องกับ ลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ประสานงานการจัดประชุมซึ่งเป็นกลุ่มคน
Generation Y และ Z ที่ต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ เพื่อจะชี้นาตนเองในเรื่องที่ช่วยให้การทางาน
ของเขาดี ขึ้ น หรื อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาในการท างาน (ชื่ น สุ ม ล บุ น นาค, มปป.) เน้ น การร่ ว มแชร์
ประสบการณ์ ที่สาคัญบทบาทของผู้สอนต้องเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ต่าง ๆ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551) ผู้ประสานงานการ
จัดประชุมซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เรียนต้องทราบเป้าหมายของการเรียนรู้และพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลรหัส P14
ยกตัวอย่างความส าคัญของการมี เ ป้ าหมายว่ า “...คนขาดpassion ขาดsense of belonging ไม่
เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองในการทางาน อาจเพราะเค้ายังไม่รู้เป้าหมายชีวิต เป้าหมายการทางาน...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P14, 2561) ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ในการทางานผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาจึงควรมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร เป้า หมายในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายในการทางานของทีม และเป้าหมายในการทางานส่วนบุคคล ซึ่งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้นจะเกิดผลสูงสุดก็ต่อเมื่อ ทุกส่วนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกับ
(Werner and DeSimone, 2009)
จากการอภิปรายผลพบว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายองค์กรมีความสอดคล้อง
ในทิศทางของการสนับสนุนการเรียนรู้และเป้าหมายการให้บริการจั ดประชุมมืออาชีพเพื่อ เป็ น ที่
ยอมรับในจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้อ งกับเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม ให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในการทางาน การกาหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาแต่ละระดับสามารถทาได้ดังนี้
เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาระดับบุคคล มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย
การเรียนรู้ของทีมและบุคคล โดยเจาะจงที่ความรู้ ทักษะและทัศนคติส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ให้มีสมรรถนะในการทางานยิ่งขึ้น การกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น การกาหนดภาระงานที่
ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคลให้บุคคลพัฒนาขึ้นจากพิ้นฐานความรู้
ทักษะและทัศนคติเดิมที่มีอยู่ (Garavan, McGuire and O’Donnell, 2004) การเรียนรู้และพั ฒนา
ระดับบุคคลจึงเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้แบบทีม ดังนั้น บทบาทของผู้คับบัญชาหรือพี่ลี้ยงมีหน้า ที่
แนะนาการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลเป็นทิศทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนา
สมรรถนะรายบุ ค คลและเป้ า หมายองค์ ก ร (Locke and Latham, 2002 ; Miron-Spektor and
Beenen, 2015 and London and Smither, 1999)
เป้าหมายการเรียนรู้ระดับกลุ่ม มีพื้นฐานจากเป้าหมายส่วนบุคคล โดยกาหนดเป้าหมายเป็น
ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งสมาชิกในทีมทราบถึงวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้การเรียนรู้ของทีม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ Senge (1994 อ้ า งใน กิ ต ติ ย า อิ น ทกาญจน์ , 2553) กล่ า วว่ า บุ ค คลควรบรรลุ
เป้าหมายหรืออยู่ในกระบวนการเรียนรู้ระดับบุคคลซึ่งจะเป็นสมาชิกที่ดีของดีทีมในการเรียนรู้ร่วมกัน
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รูปแบบการเรียนรู้ของทีมจึงปรารถสมาชิกของทีมที่มีความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของทีม มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนา เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นกันและกัน มีความรู้ ทักษะที่สามารถร่วมกัน
ถ่ายโอนความรู้ ผ่านกระบวนการใช้พฤติกรรมการสื่อสารในการเรียนรู้เป็นทีม ได้แก่ การสนทนา การ
อภิปรายพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้สภาพความเป็นจริง ในปัจจุบัน และ การเรียนรู้ในวิธีการ
ดั งนั้ น เป้ าหมายการเรี ยนรู้ ของที มเพื่ อให้ เกิ ดองค์ ความรู้ วิ ธี การ แนวทางใหม่ ที่ เรี ยนรู้ ร่ วมกั นจาก
สถานการณ์ ปัญหาโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือความต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของทีม ผ่านการ
แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น ถ่ายโอนความรู้ และการสนับสนุนจากองค์กรให้ เกิดการเรี ยนรู้แ บบที ม
(Garavan, McGuire and O’Donnell, 2004) การจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาของทีม
ได้นั้น ตัวบุคคลทุกคนมีความสาคัญ อย่างยิ่ง ในการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของทีม จึง เห็นได้ว่า
ปัจจัยบุคคลทั้งทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนา ความรู้ทักษะ แรงจูงใจและบุคลิกภาพเชิงรุกของ
บุคคล มีบทบาทเสริมสร้างบรรยากาศกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาระดับองค์กร มุ่งเน้นในมิติการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนา
ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ที่สาคัญเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรต้องนาไปสู่การ
สนับสนุนเป้าหมายการเรียนรู้ และพัฒนาของทีมและบุคคล (Garavan, McGuire and O’Donnell,
2004) กล่าวได้ว่า เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาระดับองค์กรมุ่ งเน้นค้นหาวิธีการให้ บุคลากรใน
องค์กรได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กร เพื่อนาไปสู่จุดหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่มีความคิดใหม่ ๆ
และการแตกแขนงของความคิดที่ไ ด้รั บการยอมรับเอาใจใส่ และเป็นองค์กรที่บุคคลเรียนรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กร หรือกล่าวได้ว่าเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ Senge (1990 อ้างใน สุพัตรา จารุวัฒนพานิช, 2542) เพราะเชื่อว่า บุคคลคือตัวแทนสาหรับ
การเรียนรู้ในองค์กร การเรี ยนรู้ขององค์กรจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกแต่ละคนได้ค้นพบความแตกต่างกัน
ระหว่างผลลัพธ์ที่มีอยู่จริงกับผลลัพธ์ที่ไ ด้ค าดหวังไว้ และพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดหรือท้าทายข้อ
สมมติฐานดังกล่าว (Argyris and Schon, 1996 อ้างใน Ortenblad, 2001)
ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ของบุคคล นาไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ
ขององค์กรที่มุ่งเติบโตไปข้างหน้า ทาให้มีผลต่อการกาหนดเป้ าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาของ
องค์กรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลและทีมอย่างสอดคล้องกัน ตัวอย่างการกาหนด
เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนา การที่บริษัทจัดประชุมมืออาชีพมีเป้าหมายทางธุรกิจให้เติบโตขึ้น เป็น
ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศในการให้บริการจัดประชุมมืออาชีพ ซึ่งบริษัทจัดประชุมมืออาชีพใน
ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจและมีความเป็นทางการสูง ตัวอย่าง
เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคลของผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงควรมุ่งเน้น
การมีสมรรถนะที่พึง ประสงค์ ในการท างานให้ ถึง ในระดับ ดี เ ลิ ศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั กษะการใช้
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ภาษาอังกฤษในระดับธุรกิจและเป็นทางการ เป็นต้น ซึ่งผู้ประสานงานการจัดประชุมจาเป็นต้องเรียนรู้
และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในเชิงธุรกิจและมีความเป็นทางการสูงโดยเฉพาะในการจัดทา
เอกสาร ตัวอย่างเป้าหมายการเรียนรู้และพั ฒนาสมรรถนะระดับกลุ่ม มุ่ง เน้นในทุกตาแหน่งในทีม
สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งในเชิงธุรกิจและมีความเป็นทางการได้อย่างคล่องแคล่ว จึง เรียนรู้และ
ฝึกฝนร่วมกันผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป ทาข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นในการสื่ อสาร
ภายในทีม เป็นต้น และ ตัวอย่างเป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะระดับองค์กร เช่น ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนการเรียนรู้โดยจัดทาระบบคลังเก็บความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้
จากแหล่งต่าง ๆได้สะดวก และสามารถแบ่งปันความรู้จากการเรียนรู้ของบุคคลหรือทีมได้ เกิดเป็น
องค์ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า
การจะบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาทุกระดับปัจจัยทั้งด้านบุคคล กลุ่ม และองค์กร มีส่วน
สาคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเหล่านั้น
4) สร้างแรงจูงใจ : สร้างแรงจูง ใจในการเรีย นรู้แ ละพัฒนา หรือแรงจูง ใจมุ่ง สู่ก ารบรรลุ
เป้าหมาย
ความต้องการของแต่ละบุ ค คลจึง มี ความสัม พันธ์กับแรงจูง ใจ เพราะการที่บุคคลมี ค วาม
ต้ อ งการท าให้เ กิ ด แรงจู งใจหรื อ เกิด ความเร่ง เร้า กระตื อรื อร้ นที่ จ ะประกอบกิจ กรรมต่ าง ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการนั้นดียิ่งขึ้น ในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของบุคคลก็เช่นกัน หากบุคคล
ขาดแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถของตน ก็ยากที่การ
พัฒนาจะประสบความสาเร็จ บุคคลจะตัดสินใจหรือตั้งใจทาบางสิ่งบางอย่างจะมีเงื่อนไขเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในความต้องการ (Robbins, 2005) เงื่อนไขดังกล่าวคือแรงจูงใจที่จะดึงดูดให้ บุ คคล
ตัดสินใจลงมือทา หากแรงจูงใจมีความน่าสนใจมากพอที่จะตอบสนองความต้องการ (Werner and
DeSimone, 2009) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และพัฒนาจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคคล
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อไปสู่เป้าหมายและเมื่อสาเร็จในเป้าหมายหนึ่ง แล้วต่อยอดการ
เรียนรู้และพัฒนาไปสู่เป้าหมายใหม่ ที่ สูง กว่า Krapp (2002) กล่าวว่า ควรกระตุ้นให้มองเห็น ถึ ง
ประโยชน์ของความรู้และทักษะที่ได้รับ ยิ่งผู้ เรียนมีความเชื่อในประโยชน์ที่จะได้มากเท่าใดจะยิ่งเพิ่ม
โอกาสให้เขาประยุกต์ความรู้นั้นในการทางาน ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดการเรียนรู้และพัฒนา
จึงควรสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงความสาคัญของการเรียนรู้
การให้รางวัลหรือค่าตอบแทนเป็นหนึ่ง ในแรงจูง ใจที่จะทาให้ ผู้ประสานงานการจัดประชุม
ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาการทางาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13 กล่าวว่า “...การให้รางวัล เป็นการจูงใจที่ทา
ให้คนมีกาลังใจทางาน แม้ การทางานอาจเจออุปสรรค์บ้าง มีทั้งรางวัลระดับบุคคลและทีม เช่นเมื่อ
ทางานได้บรรลุเป้าหมาย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P13, 2561) นอกจากนี้ Rhoades and Eisenberger
(2002) กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนหรือมอบรางวัลด้วยความยุติธรรมยิ่งทาให้พนักงานรับรู้ถึงการ
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สนับสนุนจากองค์กรอย่างดี สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P05 กล่าวว่า “....การจูงใจด้วยอัตราค่ า
ตอบที่สูงขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะความสามารถในการทางานตามที่บริษัทต้องการเพิ่มขึ้น...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P05, 2561) ค่าตอบแทนและรางวัลจูง ใจ โดยการให้ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรือ
รางวัลก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่จะเป็นแรงจูง ใจในการทางานและพัฒนาตนเองของพนักงาน (McCabe,
2001) แม้ค่าตอบแทนสามารถจูงใจในการทางานการเรียนรู้ และพัฒนาของบุคคลได้ แต่สาหรับ
บริบทของอุตสาหกรรมประชุมและบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ การศึกษาของ พบว่า McCabe (2007)
ผู้ปฏิบัติงานต้องการการตอบแทนไม่ใช่เพียงแค่ในรูปแบบของเงิน แต่เป็นความยื ดหยุ่นในการทางาน
ภาระงานหนัก ความกดดันของเวลาในการทางานและความไม่สมดุล ของวิถีชีวิตกับการทางานเป็น
สาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าจากการทางานส่งผลต่อการขาดคุณภาพชีวิตที่ดี (Adil and
Baig, 2018) สอดคล้องกับ แรงจูงใจในการทางานของคนgeneration Y และ Z ที่ต้องการสมดุลชีวิต
และการทางาน ความสนุกท้าทายในงาน การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ตัวเงินหรือ
ตาแหน่งสาคัญน้อยกว่าสิ่งที่รักที่ชอบในงาน (ชื่นสุมล บุนนาค; Ng, Schweitzer and Lyons, 2010;
วรวัจน์ สุวคนธ์, 2559) จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ พบว่า ภาระงานและความเครียดจากการ
ทางานเป็นสาเหตุของการขาดสมดุลชี วิตการทางานนาไปสู่การลาออกจากงานและเป็นข้อจากั ดใน
การเรียนรู้และพัฒนา การศึกษาของ Cegarra, Sánchez and Gabriel (2012) และ Heromi et al.
(2016) กล่าวถึง การใส่ใจสมดุลชีวิตและการทางาน (Work-Life Balance) จะช่วยเติมเต็มให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มพนักงานจะพึงพอใจต่องานและองค์กรมากขึ้น สอดคล้องกับ
การสารวจความต้องการของพนักงานในธุรกิจบริการของประเทศไทยปี พ.ศ.2561 โดยบริษัท ทิ๊งค์
เน็ต จากัด หรือเว็บไซต์จ๊อบไทย พบว่า สวัสดิการที่พนักงานต้องการมากที่สุ ดคือวันหยุดวันลาตาม
กฎหมายกาหนด (JobThai, 2018) เช่นเดียวกับข้อมูลสัมภาษณ์พบว่าผู้ประสานงานการจัดประชุม
โดยเฉพาะคนกลุ่ม generation Y และ Z ให้ความสาคัญกับสมดุลชีวิตและการทางานและต้องการ
ความยืดหยุ่นในการทางาน ให้ ความสาคัญกับการทางานเพื่อมีชีวิตอยู่ (Work to live) มากกว่าอยู่
เพื่อทางาน (Live to work) (Asthana, 2008 อ้างใน Weber and Ladkin, 2011) เช่น เวลาเข้า
ออกงาน สามารถทางานนอกสถานที่ได้ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
ความต้องการพื้นฐานของบุคคลและส่ง ผลต่อความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีในการทางาน (Bakker
and Demerouti, 2008) มีผลต่อความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร สอดคล้อง
กับการศึกษางานวิจัยด้านการจัดการจัดประชุม (Conferences and Conventions) ในยุคใหม่พบว่า
คน generation Y และ Z มีไลฟ์สไตล์การท างานที่ ค่อนข้ างยื ดหยุ่ น (Mair, 2013) ซึ่ง เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับข้อมูลสัมภาษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึง ทัศนคติในการท างานของผู้ประสานงานการจั ด
ประชุม ให้ความสาคัญการความยืดหยุ่นในการทางาน นอกจากนี้ยัง คานึง ถึง ความผ่อนคลายจาก
ความเครียดในการทางาน จากการศึกษาของ McCabe (2012) พบว่า พนักงานพึงพอใจกับกิจกรรม
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ที่บริษัทจัดให้เพื่อความผ่อนคลายหรือการให้รางวัลเป็นขวัญกาลังใจ เช่น การฉลองเมื่อทางานสาเร็จ
และ McCabe (2012) ยั ง เสนอแนะว่ า คน Generation Y และ Z ต้ อ งการสิ่ ง กระตุ้ น ความคิ ด
สร้างสรรค์และความรู้สึกอิสระในการทางาน ในบริษัท จัดประชุมมืออาชีพและบริษัทในอุตสาหกรรม
ไมซ์ต่าง ๆจึงมีความพยายามสร้างบรรยากาศในการทางานให้มีพื้นที่ผ่อนคลายและออกแบบสถานที่
ท างานให้ เ ปิ ด โล่ ง มากขึ้ น เพิ่ ม ความรู้ สึ ก ในการท างานให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น และกระตุ้ น ความคิ ด
สร้างสรรค์มากขึ้น เช่นเดียวกับปัจจุบัน กลยุ ทธ์ของ Suntec Singapore ศูนย์การจัดประชุม ของ
ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความสาคัญกับความสมดุลในการทางานและวิถีชีวิต ของบุคลากร (UFI, 2018)
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้รางวัลในรูปแบบของประสบการณ์ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10 กล่าวถึง การ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนา ว่า “...ถ้าเราสนใจอยากเรียนรู้อะไร ก็ไป
เสนอบอกกับเจ้านายได้ว่าทาไมอยากเรียน เรียนแล้วจะได้อะไร สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้
องค์กรได้ ถ้าเราตอบได้ชัดเจนหรือทาให้เค้าเห็นว่าเรามีความตั้งใจจริง ๆ องค์กรเค้าก็สนับสนุน...”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561) สอดคล้องกับ ชื่นสุมล บุนนาค (มปป.) Ng, Schweitzer and Lyons
(2010) และ วรวัจน์ สุวคนธ์ (2559) กล่าวว่า การจูงใจคนกลุ่ม Generation Y และ Z ด้วยการมอบ
ประสบการณ์ที่บุคคลสนใจและกระตุ้นให้นาความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในงานจะยิ่งเป็นการส่งเสริม
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒนาที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ล เช่ น การไปทั ศ นศึ ก ษางานในระดับ นานาชาติ แล้ ว น ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองความคิดและถอดบทเรียนร่วมกัน
การได้รับความชื่นชม ยกย่องยินดีจาก ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า ยิ่งเป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจแสดงถึงความสาเร็จของบุคคลในความพยายามตั้งใจทางาน (Herzberg, 1959)
การสร้างการรับรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพเชิงรุก
ให้ความสนใจทั้งในการทางานและการเรียนรู้ หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงควรชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงขีด
ความสามารถในการทาภาระหน้าที่ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานให้บรรลุได้สาเร็จ (Rigotti, Schyns and
Mohr, 2008) โดยการเสริมแรงเมื่อทางานบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสาเร็จเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีแรงจูงใจในการทางานและการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่ง เสริมต่อยอดเพื่อให้มีสมรรถนะหรือ
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้ น ผู้ประสานงานการจัด ประชุ ม ในปัจ จุ บันเป็นคนรุ่น ใหม่ ซึ่ง
ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็น ต้องการได้รับการยอมรับจากทีมหรือเพื่อนร่วมงาน
ต้องการความยืดหยุ่นในการทางานและสมดุลชีวิตกับการทางาน (Glass, 2007; Hurst and Good,
2009) โดยบุคคลจะแสดงออกถึงความต้องการหรือแรงจูงใจเหล่านี้ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการ
ทางาน การเสนอความคิดเห็น หรือการค้นหาวิธีการใหม่ ๆในการทางาน (วรวัจน์ สุวคนธ์ , 2559;
นิภา วิริยะพิพัฒน์, 2559) นอกจากนี้ การศึกษาของ Weber and Ladkin (2011) กล่าวถึงมุมมอง
ความสนใจในอาชีพซึ่งผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม มองว่าเป็นงานที่ท้าทาย
สะท้อนถึงทัศนคติแ ละแรงจูง ใจของคน Ggeneration Y และ Z ที่มีต่องาน ความต้องการบรรลุ
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เป้าหมายเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่องค์กรต้องการ เนื่องจากมีความ
สอดคล้องกับลักษณะงานและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน อย่างไรก็ตามลักษณะและความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เป็น Generation Y และ Z อาจมีความแตกต่างกับมุมมองความคาดหวัง
ของหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาที่อาวุโสกว่าซึ่งเป็นช่องว่างที่ในการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติจาก
หัวหน้าหรือการสนับสนุนจากองค์กรในด้านต่าง ๆ (เดชา วัฒนะไพศาลและคณะ, 2557) สอดคล้อง
กับผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “คนรุ่นใหม่เรียนรู้เร็ว เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทาให้เกิดการติดต่อ
ประสานงานที่เร็วขึ้นและมีวิธีการใหม่ ๆ ด้วยความที่เรียนรู้เทคโนโลยีเร็ว เป็นสิ่งที่องค์กรต้องพัฒนา
และสนับสนุนด้านนี้ช่วยในการทางาน” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03, 2561)
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีส่วนสร้างแรงจูงใจในการทางาน
และการเรียนรู้ (Bakker and Demerouti, 2008; Xanthopoulou et al., 2007) ดังที่ผู้ให้ข้อมูล
รหัส P02 กล่าวว่า “...การเริ่มต้นทางานแล้วเจอประสบการณ์ที่ไม่ดี อาจทาให้ท้อได้และจะหายไป
ก่อนถ้าเจอประสบการณ์ที่ไม่ดที ั้งในงานและเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการที่หัวหน้าหรือทีมนาไปในทางที่ดี
ๆก็จะทาให้เขาเรียนรู้และไปต่อได้...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P02, 2561) และการศึกษาของ Noe and
Wilk (1993) ยืนยันว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมมีผลโดยตรงต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ต่าง ๆขององค์กร เป็นการร่วมกันสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการทางานที่ดี เช่นเดียวกับ
Kristof‐Brown et al. (2005) กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ ส ามารถเข้ า กั บ กลุ่ ม ได้ (Personal–
group fit) เช่น มีเป้าหมายร่วมกัน มีการทากิจกรรมต่าง ๆร่วม นอกจากทาให้การทางานราบรื่นแล้ว
ยังช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคลและระดั บกลุ่ม นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
องค์กร อันจะทาให้การทางานราบรื่นยิ่งขึ้น โดยการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรม outing นอก
สถานที่ การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการทากิจ กรรม teambuilding เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P15 กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้การร่ว มกิจกรรม “...ในการทางานประสานงานเราต้องคุยกับทุกฝ่ายใน
องค์กร การที่เรารู้จัก พอรู้นิสัยใจคอเค้าบ้างจะทาให้เราเข้าหาเค้าได้ถูกต้อง...กิจกรรมoutingหรือ
teambuilding ช่วยได้มากหลังจากร่วมกิจกรรมนี้เวลาทางานมันราบรื่นขึ้น เราสนิทกับฝ่ายอื่น ๆใน
องค์กรมากขึ้น ได้รู้จักคนอื่นในอีกมุม “... (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561)
การรับรู้ถึงโอกาสความก้าวหน้าในการทางาน มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานและการเรียนรู้
พัฒนาตนเอง Weber and Ladkin (2011) กล่าวถึง ความสาคัญ ของการวางแผนเส้นทางอาชีพใน
บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ ว่า เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจของพนักงานมี
ผลทาให้การตัดสินใจลาออกของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการลดลงและมี
แนวโน้มตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะในการทางานมากขึ้น สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P15
กล่าวถึงความต้องการความก้าวหน้าในการทางาน ว่า “...พนักงานต้องการความก้าวหน้าในการ
ทางาน มันมีส่วนให้เราอยากพัฒนาตัวเอง ยิ่งรับรู้ได้ว่าหัวหน้าเห็นคุณค่าสนับสนุนก็ยิ่งทาให้มีกาลังใจ
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...” (ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รหั ส P15, 2561) เช่ น เดี ย วกั บ Kit Ieng Sandy Sou and Glenn McCartney
(2015) เสนอแนวทางแก้ปัญหาการลาออกจากงานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของ
มาเก๊า โดยองค์กรควรเน้นสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนในการเรียนรู้
และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน และกลยุทธ์ของศูนย์ประชุมของประเทศสิงคโปร์ (Suntec
Singapore) ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของพนั ก งานสู่ ก ารเติ บ โตอยู่ เ สมอและ
สนับสนุนการรักษาคนเก่ง (UFI, 2018) สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าบริษัทจัดประชุม
มืออาชีพเข้าใจความสาคัญของการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และเชื่อว่าการรับรู้และเข้าใจ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ประสานงานการจัดประชุมมีอิทธิพลต่อเป้าหมายในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม แต่บริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ McCabe (2012)
พบว่าบริษัทจัดประชุมมืออาชีพส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก ไม่ได้มีแผนการพัฒนาที่เป็นทางการแต่
ก็ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการเรีย นรู้และพัฒนาอีกทั้งยังเต็มใจที่จะให้การสนับสนุน นอกจากนี้
Mingsheng Wang and Qiuju Luo (2018) กล่าวว่า สาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาทางานในอุตสาหกรรม
ไมซ์และคนที่มีประสบการณ์โอนย้ายมาจากแผนกหรืออุตสาหกรรมอื่น สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญคือการ
วางแผนเส้นทางอาชีพให้เหมาะสมกับบุคคลและสร้างการรับรู้ถึงความก้าวหน้าของอาชีพให้ชัดเจน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างแรงจูงใจของผู้ประสานงานการจัดประชุม นอกจากการจูง ใจ
ด้วยรางวัลและค่าตอบแทน การให้การยอมรับและชื่นชม และความสัมพันธ์ที่ ดีภายในทีมและองค์กร
แล้วนั้น องค์กรและหัวหน้างานควรให้ความสาคัญต่อการวางแผนและสร้ างการรับรู้เกี่ยวกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมรับรู้และเข้าใจ ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัด
ประชุมเพื่อเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในการทางาน (Geoff Beers, 2017) รวมไปถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้ปฏิบัติงาน
5) สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา : สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์กร
การออกแบบการเรียนรู้ และพัฒนา Burke and Hutchins (2007) กล่าวว่า การออกแบบ
การเรียนรู้ประกอบด้วยการระบุความจาเป็นในการเรียนรู้ การกาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การ
สร้างเนื้อหาการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับงาน การใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
กลยุทธ์ในการบริหารตนเองและการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมจะมีผลต่อการถ่ายโอนความรู้ ขั้นตอน
ของการออกแบบการเรี ยนรู้และพัฒนามุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ขึ้นจริง ที่สาคัญผู้เรียน
ต้องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในประสบการณ์ทางานได้จริง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2559) สอดคล้อง
กับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแบบผู้ใหญ่ กล่าวคือ การเรียนรู้ที่เป็นการชี้นาตนเองสาหรับผู้ที่มีวุฒิ
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ภาวะการรั บ รู้ แ ละประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ใช้ เ หตุ ผ ลชี้ ใ ห้ เ ห็ น และเข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ และ
ประโยชน์ของสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เน้นการร่วมแชร์ประสบการณ์ ที่สาคัญบทบาทของผู้สอนต้องเป็น ผู้
อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเปลี่ ยนแปลงและเรี ย นรู้ต่ าง ๆ
(อาชัญญา รัตนอุบล, 2551) โดยเรียนรู้จากปัญหาและการปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่มี
ความมั่นใจว่าตนเองสามารถกาหนดชีวิตและคิดว่าสามารถนาตนเองได้ รู้จักเหตุและผล สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ควบคุมตัวเองได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามจะสามารถแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง จึงเกิดเป็นการเรียนรู้แบบจากการนาตนเอง (Billett, 2006) สอดคล้องกับ ลักษณะ
ธรรมชาติในการเรียนรู้ของคน Generation Y และ Z ที่ต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ เพื่อจะชี้นา
ตนเองในเรื่องที่ช่วยให้การทางานของเขาดีขึ้น หรือช่วยแก้ปัญหาในการทางาน (ชื่นสุมล บุนนาค,
มปป.) ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้พัฒนาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับงาน
และบริ บ ทขององค์ ก ร และสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน เป็ น การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาที่ น าไปสู่
เป้าหมายในการทางาน (Burke and Hutchins, 2007) จากการผลศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานการจัดประชุม มีความต้องการอิสระในการทางาน ซึ่ง เป็นรูปแบบของคน
Generation Y และ Z กล่าวคือ ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็น ต้องการได้รั บ การ
ยอมรับจากทีมหรือเพื่อนร่วมงาน ต้องการความยืดหยุ่นในการทางาน (Glass, 2007; Hurst and
Good, 2009) โดยบุ ค คลจะแสดงออกถึ ง ความต้ อ งการหรื อ แรงจู ง ใจเหล่ า นี้ เช่ น ความนิ ย ม
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ ออนไลน์ใ นการเข้ า ถึง ความรู้ นอกจากนี้ การศึ ก ษาของ Weber and Ladkin
(2011) กล่าวถึงมุมมองความสนใจในอาชีพซึ่งผู้ปฏิบัติงานมองว่าเป็นงานที่ท้าทายสะท้อนถึงทัศนคติ
และแรงจูงใจของคน Generation Y และ Z ที่มีต่องาน ความต้องการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เป็น
คุณสมบัติของผู้ประสานงานการจัดประชุม ที่องค์กรต้องการ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับลักษณะ
งานและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สอดคล้องกับ ผู้ให้ข้อมูลรหัส P03 กล่าวว่า “....คนรุ่นใหม่
เรียนรู้เร็ว เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทาให้เกิดการติดต่อประสานงานที่เร็วขึ้นและมีวิธีการใหม่ ๆ ด้วย
ความที่เรียนรู้เทคโนโลยีเร็ว เป็นสิ่งที่องค์กรต้องพัฒนาและสนับสนุนด้านนี้ช่วยในการทางาน...” (ผู้ให้
ข้อมูลรหัส P03, 2561) ซึ่งจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่องค์กร
เพิ่มเติมจากนี้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคน การ
พัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของทักษะของกลุ่มขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างทักษะใหม่
(Johnson and Johnson, 2006) เป้าหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์ คือ ความพยายามที่จะ
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตามสภาพจริง และความพยายามที่จะแปลงประสบการณ์ที่ได้รับนาไปสู่
การปฏิบัติจริง ๆ การเรียนรู้แบบเชิงประสบการณ์มีลักษณะการเรียนรู้ไ ม่กาหนดเวลาตายตัว เป็น
เรียนรู้เพื่อการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ และสามารถเรียนได้ทุก ๆ ที่ โดยในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับสิ่งที่มีความหมายตรงตามความต้องการ
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ที่อยากจะเรียนรู้ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) เช่น การเรียนรู้ร่วมกันในทีมจากปัญหาที่เกิดขึ้น
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมู ลรหัส P10 กล่าวว่า “…ด้วยลักษณะงานเราเป็นแบ่ง เป็นทีมดู แลโครงการ
เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในทีมจึงเกิดขึ้นในตัวมันเอง คือเรียนรู้กันเวลาประชุมงาน แสดงความคิดเห็น
แก้ปัญหา จบงานแล้วมาคุยกันก็เหมือนได้บทเรียนจากการทางาน …” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P10, 2561)
การศึกษาของ Laker and Powell (2011) พบว่าเนื้อหาของการฝึกอบรมที่เป็นเชิงเทคนิค (Hardskill Training) กับเนื้อหาในด้านแนวคิ ด ปรัชญา ค่านิยม (Soft-skill Training) ควรจะต้องมี ก าร
จัดการที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปการจัดการฝึกอบรมมักจะเน้นการฝึกทางด้านเทคนิคมากกว่าและได้
ผลลัพธ์ในการส่งผ่านความรู้ที่ชัดเจนกว่า ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จะ
ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานทั้งตัวบุคคล ทีมและองค์กร (Argyris and Shon 1974, 1978
อ้างใน Kolb, 1984) องค์กรจึงควรให้ความสาคัญ การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะด้วยวิธีการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย (Daffron and North, 2006) สอดคล้องกับ Schipperheijn (2014) กล่าวถึงความ
ต้องการในปัจจุบันของผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ต้องการการอบรม แต่ต้องการการเรียนรู้ส่วนบุคคลตาม
เป้าหมายของตนเองและประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่ง เป็นอิสระในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ จาก
การศึกษาพบ แนวทางการการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา 2 ด้าน คือ การสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาในด้านการปฏิบัติงาน มุ่ง เน้นที่การอบรมและเรียนรู้จากการทางาน ซึ่ง เป็นการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบทั้งการเรียนรู้ผ่านการอบรม การใช้สื่อออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การ
เรียนรู้ร่วมกันแบบทีม และการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง (Hart, 2018) และ การสนับสนุนใน
สิ่งที่บุคคลสนใจทั้งที่เกี่ยวกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การสอนงานแบบระบบพี่เลี้ยง หัวหน้า
งานหรือรุ่นพี่ในตาแหน่งงานเข้ามามีบทบาทในการสอนงานและให้คาปรึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิด
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและถ่ายทอดความรู้โดยการแลกเปลี่ยนโดยตรง (Hart, 2018; Nonaka
and Takeuchi, 1995) หรือการสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่บุคคลสนใจ ผู้วิจัยจึงได้เสนอวิธีการการ
เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์กร ตามองค์ประกอบของสมรรถนะ ดังนี้
ความรู้ ระดับพฤติกรรมของความรู้ในคาจากัดความของการกาหนดสมรรถนะเป็น
ระดับของ ความจาและความเข้าใจ สามารถนาความรู้ไ ปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า (Bloom et al., 1956) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้และพัฒนาที่
ต้องการในตัวผู้ประสานงานการจัดประชุม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ ความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์
ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการของลูกค้า และโครงการที่รับผิดชอบอยู่ แม้ความรู้เหล่านี้อยู่ใน
ระดับสมรรถนะที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันได้ผ่านประสบการณ์การทางาน การ
สนับสนุนการเรียนรู้กระตุ้นให้ตัวบุคคลใฝ่หาความรู้ การกระตุ้นให้บุคคลแบ่งปันถ่ายโอนความรู้ การ
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อานวยความสะดวกให้บุคคลเข้าถึง ความรู้ และการกระตุ้นให้บุคคลมีปฏิกิริยาต่อการใฝ่หาความรู้
(Dalkir, 2005; Hertlein and Smolnik, 2012) โดยวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในระดับบุคคล
กลุ่ ม และองค์ ก ร (อาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพั น ธุ์ , 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)
สามารถทาได้ดัง ตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ระดับบุคคล
การประเมินระดับความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ตัวผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง
ตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลในการพัฒนาความรู้
เพิ่มขึ้น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเอง
 จากการศึกษาหาความรู้ของบุคคล
 จากการสืบค้นข้อมูลระหว่างทางาน
 จากการประสานงานกับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์และทีม
 จากการสังเกตพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าทางาน
 จากการร่วมแบ่งปันความรู้ในทีม
การเรียนรู้ผ่านผู้อื่น
 การสอนงานจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง
 การรับฟังการแบ่งปันความรู้ในทีม
 การรับฟังจากการประสานงานกับลูกค้า
ซัพพลายเออร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 การเรียนรู้จากการเข้าอบรม
กระตุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ น าความรู้ ม าใช้ใ น
การทางาน เช่น การนาเสนอแก่ลู กค้ า การ
แบ่งปันอัพเดทความรู้กับทีม

เป้าหมาย
เพื่อให้บุคคลรับทราบระดับความรู้ในปั จ จุ บั น
และสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อให้ทราบสิ่งที่จะต้องทาให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อเก็บรวบรวมและกระจายข้อมูลความรู้

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน
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การสนับสนุนจากองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง
ความรู้ เช่ น E-learning การจั ด เก็ บ คลั ง
ความรู้ของทีมหรือองค์กร
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ระดับกลุ่ม
วางเป้าหมายของทีมในการพัฒนาความรู้
ร่วมกัน
การเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม
 การแบ่งปันความรู้ร่วมกันภายในทีม
 การร่วมกันระดมสมอง แก้ไขปัญหา
 การเปิดโอกาสให้บุคคลแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้จากการทางานเป็นทีม
 การประสานงานภายในทีม
 การร่วมกันแก้ไขปัญหา
 การแสดงความคิดเห็น
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ระดับองค์กร
วางเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาความรู้

สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงความรู้ได้สะดวก

เป้าหมาย
เพื่อให้สมาชิกในทีมยอมรับและเข้าใจตรงกันใน
ทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่

เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก รยอมรั บ และเข้ า ใจ
ตรงกันในทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา
การเรียนรู้ระหว่างทีม เรียนรู้ร่วมกับทีมอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับร่วมกัน องค์ความรู้ใหม่ในระดับองค์กร
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
การสื่ อ สาร ประสานงาน กระจายข้ อ มู ล เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และ
ความรู้ ผ่ า นพื้ นที่ศู นย์ ก ลางขององค์ ก ร เช่น เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่าย
การสื่อสารผ่านระบบภายในองค์กรที่เข้ า ถึ ง
ง่ายและรวดเร็ว เช่น Line Chat Email หรือ
สื่อออนไลน์ขององค์กร และการจัดเก็บข้อมูล
ความรู้ในระบบคลังเก็บความรู้ขององค์กร
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องค์กรสร้างเครือข่ายกับพันธมิตร คู่ค้าและ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การกระจายความรู้ แลกเปลี่ ย น
ลูกค้าในการแบ่งปันและอัพเดทข้อมูลความรู้ ระหว่างเครือข่ายและต่อยอดองค์ความรู้
ที่มา: ผู้วิจัย
ทักษะ หมายถึง สิ่งที่บุคคลทาได้ดี หากยิ่งได้รับการฝึกฝนจะทาให้เกิดความชานาญ
เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น จุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะเพื่อให้บุคคลเกิดการรับรู้สามารถเลือกหาต้นแบบที่
เหมาะสม เกิดการฝึกฝนปฏิบัติตาม สามารถปรับให้เป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม และกระทาอย่าง
ต่อเนื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติ (Bloom et al., 1956) ทักษะที่ผู้ประสานงานการจัดประชุมพึงมีใน
การทางาน ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร สามารถในการสื่อสารชัดเจน กระชับมีเหตุมีผล ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารในเชิงธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นทีม ทักษะการคานวณต้นทุนกาไรเบื้องต้น ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสืบค้นข้อมูล,
ทักษะการสื่อสารกับบุคคลหลากหลายวัฒนธรร, การวางแผน การจัดการเวลา ทักษะการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคู่ค้า ทักษะการสร้างเครือข่าย ทักษะเจราจาต่อรอง ทักษะการตั้ง
คาถามเชิงกลยุทธ์ ทักษะการนาเสนอให้เกิดภาพพจน์ และทักษะการจัดการข้อขัดแย้งอย่างเป็นระบบ
และคานึงถึงภาพรวมของงาน ทักษะการประสานงาน, ทักษะสื่อสารการโน้มน้าวให้ผู้อื่นทาตาม และ
ทักษะการทางานเอกสารและงานเลขานุการ ดังนั้น วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในระดับ บุค คล
กลุ่ ม และองค์ ก ร (อาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพั น ธุ์ , 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 ) สามารถทาได้ดังตารางที่
5.2
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ตารางที่ 5.2 การเรียนรู้และพัฒนาทักษะในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะระดับบุคคล
การประเมินระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ตัวผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง
ตั้ ง เป้ า หมายส่ ว นบุค คลในการพัฒ นาทักษะ
เพิ่มขึ้น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเอง
 การสังเกตการทางานของพี่เลี้ยงหรือ
หัวหน้า
 การฝึกฝนจากการทางานจริง
 การเรียนรู้จากประสบการณ์ ปัญหาที่พบ
การเรียนรู้ผ่านผู้อื่น
 การสอนงานจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง
 การได้รับคาแนะนาจากหัวหน้าหรือพี่
เลี้ยง
 การฝึกฝนจากการทางานจริงกับลูกค้า
 ซัพพลายเออร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 การเรียนรู้จากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ทักษะในการ
ทางาน เช่น มอบหมายงานที่ท้าทาย การมอบ
อานาจการตัดสินใจ

เป้าหมาย
เพื่อให้บุคคลรับทราบระดับทักษะการทางานใน
ปัจจุบันและสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อให้ทราบสิ่งที่จะต้องทาให้บรรลุเป้าหมาย

วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะระดับกลุ่ม
วางเป้าหมายของทีมในการพัฒนาทักษะ
ร่วมกัน
การเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม
 การแบ่งปันเทคนิคการทางานร่วมกัน
ภายในทีม
 การร่วมกันระดมสมอง แก้ไขปัญหา
การเรียนรู้จากการทางานเป็นทีม

เป้าหมาย
เพื่อให้สมาชิกในทีมยอมรับและเข้าใจตรงกันใน
ทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ สร้างองค์
ความรู้และทักษะใหม่ และฝึนฝนทักษะ

เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ

เพื่ อ กระตุ้ นให้ เ กิด การใช้ ง านและสร้ างทักษะ
ใหม่หรือทาให้เชี่ยวชาญมากขึ้น
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 การช่วยเหลือให้คาปรึกษาจากสมาชิกใน

ทีม
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะระดับองค์กร
การวางเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาทัก ษะ
ของทั้งองค์กร
การเรียนรู้ระหว่างทีม เรียนรู้ร่วมกับทีมอื่น ๆ
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับร่วมกัน
แบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น ความรู้ เทคนิ ค การ
ทางานและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง
ๆ
การท ากิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น
ภายในองค์กร เช่น Teambuilding

เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก รยอมรั บ และเข้ า ใจ
ตรงกันในทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้และใหม่ในระดับองค์กร

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และใช้ทักษะ

ที่มา: ผู้วิจัย
คุณลักษณะเป็นความคิด ความเชื่อ บุคลิกภาพ ซึ่ง อาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่จะเกิ ด
หลังจากได้รับความรู้หรือทักษะได้มีประสบการณ์ ซึ่งแสดงออกถึงความพึงพอใจ ความตระหนัก และ
ความตั้งใจ (วิเชียร วิทยอุดม, 2547) ประกอบได้ด้วยระดับพฤติกรรมการรับรู้ การตอบสนอง การเกิด
ค่านิยมยอมรับในคุณค่า การจัดระบบและการแสดงออกมาเป็นบุคลิกภาพของบุคคล(Bloom et al.,
1956) ทัศนคติสาหรับผู้ประสานงานการจัดประชุม ได้แก่ ทัศนคติเชิงบวกต่องานและสถานการณ์
ต่าง ๆ, ความมีจิตบริการในการทางาน และทัศนคติมุ่งบรรลุเป้าหมาย ทัศนคติของบุคคลสามารถเป
ลี่ยงแปลงได้หากบุคคลได้รับสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 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) สามารถทาได้ดังตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 การเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะระดับ
บุคคล
การประเมินระดับความพึงพอใจของตนเองที่
มี ต่ อ งานที่ ท า, ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน, ต่ อ
ตนเองในการทางานและต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
ในการทางาน
การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
บุ ค คลหลั ง จากท าการประเมิ น ตนเอง โดย
หัวหน้างาน พี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงาน รับฟัง
และสะท้อนความคิดเห็น
การให้ความคิดเห็น คาปรึกษาเกี่ยวกั บ การ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆในการทางาน
จากหั ว หน้ า งาน พี่ เ ลี้ ย งหรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน
เช่น การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลในการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเอง
 การสังเกตการทางานของพี่เลี้ยงหรือ
หัวหน้า
 การเรียนรู้ เข้าใจจากประสบการณ์
ปัญหาที่พบเจอ
 การเรียนรู้จากการทางานจริง
 การปรับวิธีการทางาน/ วิธีคิดตาม
คาแนะนาของหัวหน้า พีเ่ ลี้ยง หรือเพือ่ น
ร่วมงาน
การเรียนรู้ผ่านผู้อื่น
 การสอนงานจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง
 การได้รับคาแนะนาจากหัวหน้าหรือพี่
เลี้ยง

เป้าหมาย
เพื่อให้บุคคลรับรู้และเข้าใจความพึงพอใจการ
ทางานในปัจจุบัน ทราบข้อบกพร่องในความคิด
หรื อ สิ่ ง ที่ ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความไม่ พึง พอใจต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆในการทางาน
เพื่อให้บุคคลเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของความพึงพอใจที่เกิดขึ้น

เพื่อให้บุคคลเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้ทราบสิ่งที่จะต้องทาให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้บุคคลเรียนรู้และเข้าใจตนเอง ตระหนัก
ถึง ความสาคัญ ของการมี ค วามคิด ทั ศนคติ เ ชิ ง
บวก ทั ศ นคติ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายที่ มี ต่ อ การ
ตอบสนองในสถานการณ์ต่าง ๆ
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การเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์
ร่วมกับสมาชิกในทีม
 การเรียนรู้จากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ทีม
การกระตุ้ น ให้ ผู้ ปฏิ บัติ ง านได้ ป รั บตั ว ในการ
ท างาน เช่ น มอบหมายงานที่ ท้ า ทาย, การ
มอบอานาจการตัดสินใจ, การแก้ไขปัญหา
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะระดับ
กลุ่ม
การวางเป้าหมายของทีมร่วมกันในการสร้ า ง
ทัศนคติเชิงบวก การมุ่งเป้าหมายและการมีจิต
บริการ


การเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม
 การเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์
ของสมาชิกในทีมในการจัดการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ
 การรับฟังปัญหา ให้กาลังใจและช่วยเหลือ
สมาชิกในทีม
 การเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แสดง
ความคิดเห็นและรับฟังกันและกันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
 การทากิจกรรมร่วมกันเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในทีม
การเรียนรู้จากการทางานเป็นทีม
 การช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาในการทางาน
จากสมาชิกในทีม
 การร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดทัศคติที่ดีต่อการทางานและ
เพื่อนร่วมงาน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานความรู้ ทักษะและ
การปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยงแปลง
เป้าหมาย
เพื่อให้สมาชิกในทีมยอมรับและเข้าใจตรงกันใน
ทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา และช่วยกระตุ้น
ให้ เ กิ ด บรรยากาศเชิ ง บวกในการเรี ย นรู้ แ ละ
ทางาน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ สร้างองค์
ความรู้และทักษะใหม่ และฝึนฝนการมีทัศนคติ
เชิงบวก
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การรับฟังปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน้าที่
พบเจอ
 การร่วมกันส่วนแสดงความคิดเห็น เสนอ
แนวทางต่าง ๆในการทางาน


วิธีการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะระดับ
เป้าหมาย
องค์กร
การวางเป้ า หมายร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาทั้ ง เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในองค์ ก รยอมรั บ และเข้ า ใจ
องค์กร
ตรงกันในทิศทางการเรียนรู้และพัฒนา
การเรียนรู้ระหว่างทีม เรียนรู้ร่วมกับทีมอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้าง
ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับร่วมกัน องค์ความรู้และใหม่ในระดับองค์กร
แบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น ความรู้ เทคนิ ค การ
ทางานและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง
ๆ
การเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แสดงความคิดเห็นและรับฟังกันและกัน
การท ากิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และใช้ทักษะ
ภายในองค์กร เช่น Teambuilding
ที่มา: ผู้วิจัย
เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประสานงานการจัดประชุม มuประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ
หัวหน้างานควรให้การสนับสนุนการเรียนรู้ทอดแทรกในการทางานมากขึ้นและลดความซ้าซ้อนในการ
ทางาน เช่น การปรับระบบต่าง ๆ ในองค์กร ปรับงานเอกสารให้เข้าถึงง่ายทาได้สามารถทางานได้โดย
ใช้เทคโนโลยีและระบบออนไลน์ (นิภา วิริยะพิพัฒน์, 2559) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีเวลาในการร่วมเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน
ในขั้นตอนการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุม จะเห็น
ได้ว่าในวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะทั้ง ระดับบุคคล ทีม และองค์กร บาง
กิจกรรมสามารถมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ความรู้ หรือสมรรถนะ หรือคุณลักษณะได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใน
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หลากหลายกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการรวมกันขององค์ประกอบสมรรถนะ จึงแสดงให้เห็นว่าในแต่ละ
วิธีการหรือกิจกรรมการพัฒนาต่างกระตุ้นให้บุคคลเกิดการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆทั้งสิ้น
6) เชื่อมโยงการเรียนรู้กับงาน : การเอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและนาความรู้
มาสู่การปฏิบัติ
การเอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบนาตนเอง ผู้เรียนจะมี
ความรู้สึกอยากเรียนเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออานวย เช่น บรรยากาศภายในองค์กรที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุคคล การส่งเสริมให้บุคคลเข้าถึงความรู้และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และนาความรู้ไป
ใช้ อ ย่ า งเหมาะสมในการท างาน (Knowles, 1975) Burke and Hutchins (2007) กล่ า วว่ า
กระบวนการเรีย นรู้ แ ละพั ฒนาบุ ค ลากรควรได้ รับ ความร่ วมมื อจากผู้ บ ริ หาร หั ว หน้ า หรื อ ส่ วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อผลัก ดัน ให้เ กิด การเรียนรู้ ที่น าไปสู่ก ารปฏิ บั ติจ ริง การนาสิ่ง ที่ไ ด้ เรียนรู้ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการทางาน มุ่งจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตอบได้ว่า “ฉันทาอะไรได้บ้าง” หลังจาก
เรียนรู้ และ “ฉันจะต้องทาอะไรบ้างหลัง จากเรียนรู้ ” ซึ่ง ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเป้าหมายของตนเอง
เป้าหมายของการเรียนรู้และเป้าหมายองค์กร (Wick, Pollock and Jefferson, 2010) สอดคล้อง
กั บ การตั้ ง เป้ า หมายในการพั ฒ นาของผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม รวมทั้ ง เข้ า ใจสมรรถนะที่ ผู้
ประสานงานการจั ด ประชุ ม ต้ องมี ใ นการท างาน ดั ง เช่ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รหั ส P15 กล่ า วว่ า “....การมี
เป้าหมายหรือ career path ที่ชัดเจนจะทาให้ตอบโจทย์ของคนทางานได้ว่าเค้าจะเดินไปในทิศทางใด
เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่เค้าจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นได้ จะรู้ได้ว่าต้องพัฒนาอะไรในการทางาน.....”
(ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561) นิสดารก์ เวชยานนท์ (2559) กล่าวว่า การส่งผ่านความรู้จะเกิดขึ้นมาก
ถ้าเนื้อหาหรือกิจกรรมของการเรียนรู้สอดคล้องกับงานที่ผู้เรียนรับผิดชอบ ยิ่งมีความสอดคล้อ งมาก
เท่าไร การประยุกต์ใช้ความรู้ยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากเท่านั้น การศึกษาของ Laker and Powell
(2011) พบว่า ยิ่งสภาพของการเรียนรู้ตรงกับงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ จะยิ่งถ่ายเทความรู้และทักษะได้เร็ว
ดังนั้น ขั้นตอนการทางานที่เอื้ออานวยให้เกิดการการพัฒนาสมรรถนะควรคานึง การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประสานงานการจัดประชุม เกิดการเรียนรู้ทั้ง ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กรจากการปฏิบัติงาน และสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางาน
การเอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันของกลุ่ม
เพื่อคิดทาความเข้าใจ ร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาจริงที่เกี่ยวข้องกับงานที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทั้ ง บุ ค คล ที ม และองค์ ก ร (Garratt, 1997; Marquardt, 1999 and Pedler, 1996 อ้ า งใน วี
ระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2543) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติยังสร้ างขึ้นจากประสบการณ์และความรู้
รวมทั้งทักษะของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม ซึ่งกลุ่มมักจะใช้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบปัญหา
ในองค์กรทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนาผลลัพธ์ไปสู่ การทบทวนและเรียนรู้ต่อไป ประโยชน์ของ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ คือ การพัฒนาทักษะและความรู้ ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงเมื่อเกิดการ
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แก้ปัญหา และเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรเกิดขึ้น เมื่อผู้เข้าร่วมแก้ปัญหามองปัญหาจากมุมมองใหม่
ๆ นอกจากนี้ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2543) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงที่ต้องใช้ทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคคลและทีม บุคคลได้นา
ความรู้ทักษะเดิมที่มีอยู่หรือที่ได้เรียนรู้มาด้วยวิธีการต่าง ๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการ
วิเคราะห์ วางแผน ทาการทดลองปฏิบัติเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่นาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ต่ อไป
การเปลี่ ย นแนวทางจากการฝึ ก อบรมในงาน (On the Job Training) มาเป็ น การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ในการทางาน (On the Job Learning) สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลรหัส P04 กล่าวว่า “...
มีการจัดประชุมอัพเดทงานทุกสัปดาห์ ทุกโปรเจคร่วมกันเพื่อให้แต่ละคนที่รับผิดชอบโปรเจคหรื อ
หน้าที่ต่าง ๆได้เห็นงานคนอื่นได้เรียนรู้จากข้อบกพร่องและตัวอย่างที่ดี ได้ช่วยกันระดมความคิ ดมี
ประเด็นที่มีปัญหาแชร์ resource ช่วยกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P04, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาหรับ
การทางานเป็นทีมลักษณะงานกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ภายในทีมและองค์กร ผ่านการเรียนรู้
จริงระหว่างปฏิบัติงาน เกิดการนาความรู้ที่ได้เรียนไปปรับใช้ในการทางาน สอดคล้องกับ Chiaburu
and Marinova (2005) กล่าวถึงผลการศึกษาว่าการถ่ายโอนความรู้จะเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศที่ได้รับ
การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการทางาน การที่ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานมีความรักในงาน การ
ได้รับการแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งการออกแบบงานที่ทาให้ผู้อบรมมีอิสระในงาน เป็นต้น ลักษณะงาน
และระบบการทางานซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้งองค์กรจึงจาเป็นต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม
ในการทางานซึ่งประกอบด้วยบทบาทของผู้ บัง คับบัญชาและวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวที่กาหนดการ
ถ่ า ยโอนความรู้ (Salas et al., 2006) ซึ่ ง ตามหลั ก การแล้ ว ถ้ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี บ ทบาทในการ
สนับสนุนและให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีแล้วก็เชื่อได้ว่า โอกาสของการเอาความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาใช้จะมีมาก (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559)
ลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุมจึงต้องเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่ง
ลักษณะงานมีความต้องการผลของงาน (Job demand) ซึ่งมีความกดดันจากงานทั้งทางกายภาพและ
จิ ต ใจ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ได้ ทั้ งความเครี ยดหรือเป็ นความท้ าทาย (Bakker and Demerouti, 2008)
เช่ น เดี ย วกั บ Loon and Casimir (2008) กล่ า วว่ า แม้ จ ะมี ค วามกดดั น ท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด
ความเครียดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ พบว่า งานอาจเป็นข้อจากัดในการเรียนรู้และพัฒนา โดยการทางานภายใต้
เวลาที่จากัดและจานวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับภาระงานมีผ ลทาให้ผู้ปฏิบัติงานขาดการอบรมและ
พัฒนา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพ จึง ใช้วิธีก ารอบรมและเรียนรู้ระหว่ างการท างาน (On-the job
training) ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จาทาให้ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถ
น ามาปรั บ ใช้ ใ นการท างานได้ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ Bladen, Kennell, Abson and Wilde (2012)
กล่าวถึงการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ประสานงานการจัดประชุมและบริษัทจัดประชุม
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มืออาชีพ คือการเรียนรู้จากงานที่ทา เป็นการเรียนรู้ร่วมกันภายในทีม เรียนรู้จากปัญหา ประสบการณ์
ที่พบเจอ จากการวิจัยผู้วิจัยจึงแบ่งประเด็นลักษณะงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การทางานเป็นทีมซึ่งเป็นรูปแบบการทางานในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ มี
อิทธิพลสาคัญ ที่ เอื้ ออ านวยให้ เ กิด การเรียนรู้ (Billett, 2001) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการท างาน
ร่วมกับบุคคลหลากหลาย ในกระบวนการทางานเป็นทีมยั งสามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการทางานและการแก้ไขปัญหา อีกทั้งสามารถสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาของทีม เช่น กิจกรรมการเรียนรู้โดยถอดบทเรียนจากปัญหาและการทางานที่พบเจอ
การแบ่งปันถ่ายทอดความรู้เทคนิคการทางาน การแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการกาหนด
เป้าหมายร่วมกัน เป็นต้น สอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า การทางานเป็นทีมมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ทาให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมได้เรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาการทางานผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในทีม
เช่น การจัดประชุมทีมเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
ประเด็ น ที่ ส อง ตั ว กระตุ้ น การเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด จากขอบเขตของงาน ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประสานงานท าให้ จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ข้ อ มูล ความรู้ ร อบด้ า นในหลายมิ ติ โดยเฉพาะการให้
ความสาคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึง การสร้างความน่าเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจ และการสร้างความได้เปรียบในการต่อรองให้กับองค์กร ผู้ประสานงานการจัดประชุมจึง ต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น คู่แข่งของลูกค้า ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การศึกษาของ Coetzer and Perry (2008) เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ความสาเร็จในการเรียนรู้ กล่าวว่ า ปัจจัยภายนอกดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้จากภายนอกที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรในองค์กร
นอกจากนี้ ระบบการทางานของบริษัทจัดประชุมมืออาชีพยังมีอิทธิพลกระตุ้นให้ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนคือทักษะในการประสานงาน การเข้าสังคม การเจราต่ อรอง
และกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบที่ต้องมีการวางแผนอย่างดี โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่กล่าวว่า การวางแผนการทางาน การลาดับความสาคัญ การจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าหาทางานร่วมกับบุคคลหลากหลาย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ ไม่
สามารถสอนได้ชัดเจน แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ สังเกต ทดลองและเกิดประสบการณ์ด้วยตนเอง ซึ่ง
หัวหน้าจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ โดยมีพี่เลี้ยงให้คาปรึกษา แนะนา หรือเป็นแบบอย่าง
ประเด็นที่สาม การอานวยความสะดวกในการทางาน การศึกษาของ Billett (2001) ได้เสนอ
การเรี ย นรู้ ที่ ป รั บ ให้ ลั ก ษณะงานและสภาพแวดล้ อ มในองค์ ก รเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อม ลักษณะงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยให้พนักงานรับรู้ถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และ
มีส่วนกระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการอานวยความสะดวกในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบการทางานเพื่อเพิ่มเวลาว่างจะได้มีโอกาสใน
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การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ต่ า ง ๆ (Bakker and Demerouti, 2007) จากการสั ม ภาษณ์ ยั ง พบว่า
บริษัทจั ดประชุมมืออาชีพให้ความสาคัญกับ การอานวยความสะดวกในการทางาน ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P05 กล่าวว่า “....การสนับสนุนอานวยความสะดวกในการทางาน เช่น การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ จะทา
ให้พนักงานไม่เสียเวลาในการค้นหา หรืออะไรที่สามารถช่วยให้พนักงานทางานได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้นก็ควร
สนับสนุน ข้อมูลความรู้ต่าง ๆที่สืบค้นกันมาก็ควรจัดเก็บให้เอามาใช้ง านได้ง่าย...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส
P05, 2561) สอดคล้องกับ Ellström (2001) กล่าวว่าถึงหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
เรียนรู้ของพนักงานคือการได้รับการสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก เครื่องทุนแรง
ที่จะช่วยให้การทางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระงานและเพิ่มเวลาในการเรียนรู้และพัฒนา
ดังนั้น การเอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการช่วยให้ผู้ประสานงานการจัด
ประชุมเกิดการเรียนรู้จาการทางานและขอบเขตของงาน ทั้งในระดับบุคคล การทางานเป็นทีม การ
เรียนรู้ร่วมกันภายในทีม ให้ความสาคัญกับตัวกระตุ้นการเรี ยนรู้จากภายนอกและระบบการทางาน
และการสนับสนุนความสะดวกในการทางานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยให้การเรียนรู้
และพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เพิ่ ม เติ ม จากข้ า งต้ น เมื่ อ บุ ค คลได้ เ รี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาจากการปฏิ บั ติ แ ล้ ว ควรได้ รั บ การ
เอื้ออานวยให้ผู้ปฏิบัติงานนาสมรรถนะที่ได้เรียนรู้และพัฒนาไปใช้กับการทางาน ผ่านการกระจาย
อานาจ (Empowerment) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เนื่องจากมีอิสระในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาตนเอง ลดความรู้สึกพึ่งพาผู้อื่นในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้บุคคลได้คิดสร้างสรรค์ ให้
บุคคลได้นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางาน เกิดการถ่ายโอน
ความรู้ในบรรยากาศที่ได้รับ การกระตุ้นให้ใช้สมรรถนะ (Chiaburu and Marinova, 2005) ความ
ชัดเจนของวัตถุประสงค์ความรับผิดชอบและอานาจในองค์กรจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและรายละเอียดของงานวัต ถุประสงค์ และกระบวนการทางาน (Alvani 2006 อ้างใน
Rankouh, 2013) การกระจายอานาจในการทางานภายในองค์กรจึ งเป็นวิธีการกระตุ้นการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงาน ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญ หาในการทางาน
เพื่ อ ให้ มี ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู้ ภ ายใต้ ก ลยุ ท ธ์ และแผนงานขององค์ ก ร บุ ค คลเกิ ด ใช้ ค วามรู้
ความสามารถหรือสมรรถนะที่มีออกมาอย่างเต็มที่เมื่อได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายหรือได้อานาจใน
การตัดสินใจ (Maquardt and Reynolds, 1994 ; Britta, 2016) สอดคล้องกับผลในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยพบว่า การได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการโครงการในการทางานและได้รับการยอมรับเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม การกระจายอานาจในการตัดสินใจ ช่วยให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะในการวางแผน การจัดการเวลาในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคิดวิเคราะห์
พิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล ซึ่ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางของสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์
สอดคล้องกับ McCabe (2012) กล่าวในงานศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการทางานสาหรับบุคลากรใน
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อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าการให้อานาจตัดสินใจและทางานที่ท้าทายขึ้นจะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ได้ถึงการได้รับความไว้วางใจ และยังเป็นการกระตุ้ นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(London and Smither, 1999) การกระจายอานาจยังช่วยขจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง เช่น การทางาน
ซ้าซ้อน (นิสดารก์ เวชยานนท์ , 2549) องค์กรและหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงควรสังเกตพัฒนาการด้าน
การเรี ย นรู้ แ ละการท างานของผู้ ป ระสานงานการจั ด ประชุ ม เพื่ อ มอบหมายงานที่ ท้ า ทายให้ ไ ด้
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นทั้งการแสดงออกถึงการยอมรับในความสามารถและเป็นการพัฒนาศักยภาพการ
ทางาน ในขณะเดียวกัน การศึกษาของ เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ (2548) สนับสนุนว่า การให้ความไว้ใจ
ในรับผิดชอบงานที่ท้าทาย การได้รับคาแนะนา ข้อเสนอแนะ การช่วยเหลือแก้ปัญหาในการทางาน
เป็นวิธีการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของพนักงานและความรู้สึกปลอดภัยในการทางาน
ดังนั้น การเอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเอื้ออานวยให้ผู้ปฏิบัติงานนา
สมรรถนะที่ได้เรียนรู้และพัฒนาไปใช้กับการทางาน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่กระตุ้น
การใช้สมรรถนะที่ได้เรียนรู้มาในทุกด้านทั้ง ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ และส่งเสริมให้เกิ ดการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรขจัดอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึง
สภาพแวดล้อมที่ขัดขวางการใช้สมรรถนะ เช่น การทางานซ้าซ้อน การไม่ได้รับบทบาทหน้าที่ในการ
ทางานที่เหมาะสม และความไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
7) ให้ข้อมูลป้อนกลับ: การให้ข้อมูลป้อนกลับเชื่อมโยงการพัฒนาไปสู่การมีสมรรถนะและ
ผลลัพธ์ของการทางาน
การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นขั้นตอนที่เชื่ อมโยงการพัฒนาไปสู่การระดับการมีสมรรถนะและ
ผลลัพธ์ของการทางาน โดยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่อมนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการทางานและ
ตอบโจทย์ เ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร (Leberman and Martin, 2004) ในขั้ น ตอนนี้ ก าร
สนับสนุนจากองค์กรและผู้บังคับบัญ ชาหรือพี่เ ลี้ย งผู้ สอนงานจึง มีความส าคัญ ต่ อการวางระบบที่
เอื้ออานวยการเรียนรู้ ควรมีแนวปฏิบัติหลัง จากการเรียนรู้ที่สามารถอ้างอิง ในการทางานได้ เช่น
ระดับสมรรถนะตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงานการจัดประชุมไมซ์(ไทย) โดยปรับใช้
จากหัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้ประสานงานการจัดประชุมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในงานหรือความต้องการผลของงานตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร ทั้งนี้
บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ควรสื่ อสารให้ข้อมูล
ป้อนกลับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและการทางาน เป็นข้อมูลที่จะเกิดประโยชน์
ทาให้บุคคลได้รับรู้ถึงสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพัฒนา หรือเป็นขวัญ กาลังใจที่จะเสริมแรงให้ดียิ่ง ขึ้น ซึ่ง
บุคคลที่ต้องการประสบความสาเร็จหรือพัฒนาจะต้องการข้อมูลประเมินย้อนกลับในมิติที่จะนาไปสู่
เป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถทาได้ทั้งในรูปแบบของการประเมินผลจากการสอนงานโดยพี้
เลี้ยงหรือหัวหน้า การสังเกตพฤติกรรมหลัง จากได้รับคาปรึกษา การชี้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของบุ ค คล
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(กิตติยา อินทร์กาญน์, 2553) บทบาทของหัวหน้างานหรือ ผู้จัดการโครงการจึงควรเป็นผู้พัฒนา วาง
แผนการเรียนรู้ ของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต้บรรยายกาศในการเรียนรู้ ที่
ขับเคลื่อนให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15 กล่าวว่า “...การประเมินการทางาน
ทั้งพนักงานประเมินตัวเอง หัวหน้าประเมินและเพื่อร่วมงานประเมิน ทาให้รู้ว่าจุดบกพร่องในการ
ทางานของแต่ละคนมีอะไรบ้าง ต้องพัฒนาอะไรบ้าง...” (ผู้ให้ข้อมูลรหัส P15, 2561) หรือการ
ประเมิน 360 องศาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุป กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับปัจจัยทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ร่วมกับจุดแข็งและโอกาสขององค์กร
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและพลิกอุปสรรคให้เป็นโอกาสในพัฒนาตามที่ศึกษามา แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทุก
ระดับมีความสาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงาน
การจัดประชุมให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในการทางาน เพื่อลดปัญหาผู้ประสานงานการจัดประชุมมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่องาน การขาดเป้าหมายและแรงจูงใจในการทางาน การเรียนรู้และพัฒนา และส่งเสริม
ให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเป็นบุคคลที่กระตือรือร้นใฝ่รู้อยู่เสมอ ดังนั้น การนากระบวนการการ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ผู้ประสานงานการจัดประชุมไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในบริษัทจัด
ประชุมมืออาชีพ ผู้บริหารหรือหัวหน้าควรสนับสนุนการพัฒนาในทุกขั้นตอนให้เ กิดการขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่องจนเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรมขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปปรับใช้
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาต่อยอดจากสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัด
ประชุม ผลจากการศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ของผู้ประสานงานการจั ด
ประชุมดังกล่าว ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องแม้ บางองค์กรไม่มีผู้ปฏิบัติงานใหม่เข้ามาในตาแหน่ง ผู้
ประสานงานการจัดประชุม สามารถดาเนิ นการตามกระบวนได้โดยแยกกระบวนการการพั ฒ นา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ออกจากการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทั้ง นี้สามารถนาไปปรับใช้กับ ผู้
ประสานงานการจัดประชุม หรือผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งอื่น ๆ ในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์และการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ได้กับ
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์ เช่น บริษัทอี
เว้นท์ออแกนไนเซอร์ บริษัทจัดนิทรรศการมืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer) เป็นต้น
อีกทั้งข้อมูลจากการศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตสาหรับเข้าสู่การ
ทางานในอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดประชุม
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในบริบทของภาคส่วนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม
การจัดประชุม เช่น สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่ที่มี
การจัดประชุมเชิงวิชาการ และศึกษากลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง พนักงานระดับปฏิบัติการ รวมถึงมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ซัพพลาย
เออร์ ลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมในทุกมิติของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
ต าแหน่ ง งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมไปถึ ง การศึ กษาถึ ง บทบาทของแต่ ล ะภาคส่ ว นในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม
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