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ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วย Cohen’s Kappa ในขั้นตอนสุดท้าย 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
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และความมั่นใจในตัวเอง 3) ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการประกอบด้วย 69 ตัวบ่งชี้ 
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The purposes of this research were to: 1) study labour characteristic in 

supply chain exhibition bussiness, 2) apply conjoint analysis of labour characteristic in 
supply chain exhibition bussiness, and 3) develop core competency indicators 
following to conjoint of labour characteristic in supply chain exhibition bussiness. 
Research and development using mixed methods was used in this study. The data 
was collected by documentary analysis and in-depth interview from 23 key 
informants. Conjoint analysis data was collected by stakeholders in exhibition 
bussiness from 438 samples selecting by purposive sampling. Ethnographic delphi 
futures research data was collected by 17 specialists. An apply quantitative 
technique to evaluate core competency indicators by Cohen’s Kappa was used at 
thefinal stage of this study. 

The results revealed that: 1) Key a characteristic in supply chain exhibition 
bussiness were knowledge of exhibition, communication, and responsibility. 2) 
Conjoint of labour characteristic in supply chain exhibition bussiness was including 
there factors: knowledge, skill, and attribute. In Knowledge dimension, it was 
composed of knowledge of exhibition, understanding the role of the organization, 
risk management, understand their work, understand customer, and industry news. 
For skill dimension, the findings revealed that analytic thinking, communication, team 
work, coordinate, foreign language, technological tools, creativity, service, and 
problem solving were key composed. In attribute dimension, it was components of 
patience to work, sincerity, responsibility, sacrifice, working target, flexibility, healthy, 
and self confidence. 3) Core competency indicators of labour characteristic in supply 
chain exhibition bussiness consisted of 69 indicators. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) คือ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล การประชุมองค์กร การประชุมวิชาชีพ และ การแสดงสินค้าและนิทรรศการที่มีมูลค่า
หลายล้านดอลล่าในอุตสาหกรรมโลก และเป็นดัชนีส าคัญในการวัดความเจริญของเมือง (Kim, 2007) 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมไมซ์ยังเป็นการเดินทางเพ่ือธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ 
โดยองค์การเป็นผู้รับผิดชอบและก าหนดเงื่อนไขต่างๆในการเดินทาง (Davidson, 1994) ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมกับประเทศที่เป็นเจ้าของการจัดงานทั้งในเรื่องของการจ้างงาน และ
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางมาเข้าร่วมด้วย (Dwyer 
and Forsyth, 1997) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ได้มีแค่ผู้จัดงาน
เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึง ธุรกิจที่พัก ธุรกิจให้บริการการท่องเที่ยว ธุรกิจสถานบันเทิง ธุรกิจบริการ
อาหาร ธุรกิจการสันทนาการ ธุรกิจการให้บริการสถานที่จัดงานและอีกหลายๆธุรกิจ (Goeldner and 
Ritchie, 2012) และอุตสาหกรรมไมซ์นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากผลการด าเนินงานที่สูง
ให้กับประเทศผู้เป็นเจ้าของงาน 

อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ส าหรับไตรมาสที่ 1 
และ 2 ปีงบประมาณ 2558 พบว่า มีจ านวนนักเดินทางไมซ์รวม 476,079 คน สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศรวม 41,730 ล้านบาท โดยกิจกรรมที่มีจ านวนนักเดินทางไมซ์เข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 141,720 คน รองลงมาเป็นการประชุมวิชาชีพ 140,059 คน การประชุม
องค์กร 133,063 คน และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ 61,237 คน ส าหรับกิจกรรมที่สามารถ
สร้างรายได้มากที่สุด ได้แก่ การประชุมองค์กร 14,939 ล้านบาท และการประชุมวิชาชีพ 13,007 
ล้านบาท กิจกรรมที่สร้างรายได้น้อยที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 8,998 ล้านบาท และ
การแสดงสินค้าและนิทรรศการ 5,332 ล้านบาท เห็นได้ว่าธุรกิจไมซ์สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประกอบกับประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับเอเชียว่าประเทศไทย
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 
2558) ถึงแม้ว่าการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้น้อยที่สุดใน 4 
กลุ่มแต่การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติมีความส าคัญเพราะเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอ่ืนๆอีกหลายธุรกิจทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

(Seekings and Farrer, 1999) และเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่ท าให้ความต่อเนื่อง
ของการท าธุรกิจร่วมกัน (Lee, 2007) 

การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ (Hui-Wen, 2014) มี
ต้นก าเนิดมาจากยุโรปยุคกลางมีบันทึกที่กล่าวถึงสถานที่ซื้อขายที่มีความหลากหลายของสินค้าใน
ขณะเดียวกันภูมิภาคตะวันออกกลางการค้าขายในตลาดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับ
การจัดแสดงสินค้า ต่อมาในช่วงปลายของยุโรปยุคกลางการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการมีการ
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เติบโตขึ้นโดยเมืองต่างๆได้พัฒนาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของประชาชน (International Trade Center, 2012) โดยการจัดแสดงสินค้าที่มีวัตถุประสงค์
มากกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นถูกจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีในเวลาต่อมาตลาดใหม่ๆ  
ได้ถูกขยายมากขึ้นทั่วยุโรปส่งผลให้เกิดการค้าขายในระดับประเทศมากขึ้นส่งผลให้เกิดอุปสงค์จ านวน
มากท าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีสินค้าที่หลากหลายในปริมาณที่มากขึ้น ต่อมาในช่วง
ศตวรรษที่ 18 และ 19 หน้าที่ของการจัดแสดงสินค้าจากการใช้สถานที่เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นใช้
สถานที่เพ่ือแสดงโชว์สินค้าใหม่ หลังจากนั้นรูปแบบของงานแสดงสินค้าได้เปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการของตลาด (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) เห็นได้ว่าการจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการเป็นช่างทางการจัดจ าหน่ายและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ส าคัญ และ
ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Manfred and Others, 2010) สร้างผลประโยชน์ให้กับ
ประเทศผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าแล ะ
นิทรรศการ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ กลุ่มแรกผู้จัดงานเป็นบุคคลหรือองค์การที่ท าให้งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบทางด้านการตลาดเพ่ือดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน และผู้ขายสินค้าให้มี
ความเหมาะสมทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Jung, 2005) กลุ่มที่สอง    
ผู้ออกงานเป็นผู้น าสินค้าหลากหลายชนิดมาจัดแสดงโดยมีเป้าหมายเพ่ือแสดงให้ผู้ซื้อได้เยี่ยมชมและ
เห็นประโยชน์ของสิ้นค้านั้นรวมถึงการรับความคิดเห็นจากลูกค้า และศึกษาคู่แข่งเพ่ือการพัฒนาสินค้า
ของตนเองให้มีความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังน าสินค้าที่ตนเองมี
มาขายภายในงานได้อีกด้วย (Whitfieldand and Webber, 2011) กลุ่มที่สามเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมงาน
หรือผู้ซื้อสินค้าเข้ามาในงานเพ่ือเลือกซื้อสินค้า หาประสบการณ์ หรือหาช่องทางการลงทุน (Smith 
and Others, 2003) โดยส่วนใหญ่แล้วงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติขนาดใหญ่ล้วนถูกจัด
โดยผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer: PEO) 
ดังนั้นผู้จัดงานมืออาชีพจึงมีความส าคัญต่อการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (พงศธร ลิมปนเวทย์สกุล 
และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) เพราะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการทั้งห่วงโซ่อุปทานของจัดการตั้งแต่ก่อน 
จัดงานจนถึงหลังสิ้นสุดงาน 

ทั้งนี้การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยการร่วมมือกัน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทานในการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการคือ ผู้รับเหมาช่วงมีหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดงานโดย
ผู้รับเหมาช่วงนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก ในส่วนของกลางน้ าคือ ผู้จัดงานมีหน้าที่ในการติดต่อ
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง คิดบริบทของงาน วางแผนงาน ติดต่อกับผู้ออกงานหรือผู้ออกร้าน 
และยังต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และมีความสนใจเข้าชมงานจัดแสดงสินค้ าและ
นิทรรศการด้วย ในส่วนของปลายน้ าคือ ผู้ออกงาน ที่เป็นร้านค้า หรือบริษัทต่างๆที่ร่วมน าสินค้าเข้า
มาแสดงในงานให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ สามารถแสดงห่วงโซ่อุปทานได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

D      ต้นน  ำ                     กลำงน  ำ                     ปลำยน  ำ 

ช่วงวางแผนงาน 
-พัฒนารูปแบบงาน 
-ก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

-วางวิสัยทัศน์ของงาน 

ผู้จัดงาน 
(Professional 

Exhibition 
Organizer) 

ช่วงการขาย 
-ขายพ้ืนท่ีจัดงาน 
-เชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน 

ช่วงการสร้างงาน
ประสานงานกับผู้มสี่วน

เกี่ยวข้อง 
-สถานท่ีจัดงาน 
-บริษัทรับช่วงต่อ 
-บริษัทขนส่ง 

ช่วงการประเมินผล 
-ประเมินความส าเร็จ
ของงาน 

-ผลตอบรับผูเ้ข้าร่วมงาน 
-ผลตอบรับผูเ้ข้าชมงาน 

ช่วงการด าเนินการ 
ประสานงานกับผู้มสี่วน

เกี่ยวข้อง 
-ผู้จัดงาน 
-บริษัทอีเว้นท์ 
-บริษัทขนส่ง 

ช่วงวางแผนงาน 
-ศึกษาข้อมูลส ารวจ
ตลาด 

-ตัดสินใจเข้าร่วมงาน 
-ก าหนดวัตถุประสงค์
การเข้าร่วมงาน 

ผู้ออกงาน 
(Exhibitor) 

ช่วงการขาย 
-ขายสินค้าให้ธุรกิจ 
-ขายสินค้าให้ผู้บริโภค 

ช่วงการประเมินผล 
-ประเมินความส าเร็จ
ของการขาย 

ผู้รับเหมาช่วง 
(Contractor) 

ช่วงการวางแผน 
-รับงานจากผู้จดังาน 
-วางแผนเวลาและ
วิธีการท างาน 

ช่วงการปฏิบัติงาน 
-ด าเนินงานตามแผน
ที่วางไว ้

-มีผู้ดูแลตลอดระยะ 
เวลาของการจัด
งาน 

ช่วงการประเมินผล 
-ประเมินความพึง
พอใจของผู้จัดงาน
และผูเ้ข้าชมงาน 

-น าผลการประเมิน
มาพัฒนาการ
ท างานครั้งต่อไป 
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จากภาพที่ 1 แสดงถึงห่วงโซ่อุปทานของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการตั้งแต่ต้นน้ า
ไปจนถึงปลายน้ าที่ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและวิธีการด าเนินการของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เริ่มจากในส่วนของต้นน้ าคือผู้รับเหมาช่วงมีหน้าที่รับผิดชอบงานใน
ส่วนต่างๆที่ผู้จัดงานว่าจ้าง เช่น ผู้รับผิดชอบเรื่องแสงและเสียงภายในงาน ผู้รับผิดชอบเรื่องโครงสร้าง
ต่างๆภายในงาน ผู้รับผิดชอบเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในงาน เป็นต้น ในส่วนของกลางน้ า
เป็นผู้จัดงานมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถจัดงานแสดงสินค้าขึ้นมา
ได้ นอกจากนี้ยังเป็นผู้วางแผนในการจัดงาน ก าหนดแนวทางในการจัดงานและดูแลรับผิดชอบงาน
ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงหลังจากงานสิ้นสุดลง ในส่วนของปลายน้ าเป็นส่วนของผู้ออกงาน เป็น
ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆที่มาร่วมออกบูทแสดงสินค้าภายในงาน ผู้ออกงานมีวัตถุประสงค์ใน
การเข้าร่วมงานเพ่ือเจรจาทางธุรกิจ ขายสินค้าและบริการ รวมถึงน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดด้วย 
โดยผู้ออกงานที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต้องมีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมของงานที่จัดขึ้นด้วย 
ทั้งนี้ในการจัดงานแสดงสินค้าแต่ละครั้งยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวของที่ขาดไม่ได้คือ ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า
โดยนอกจากเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการภายในงานแล้ว ในการประเมินความส าเร็จของงานแสดงสินค้า
ยังสามารถประเมินได้จากจ านวนผู้เข้าชมงานได้อีกด้วย 

การจัดการของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ส าคัญมี 5 ขั้นตอน (บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา, 2557) ได้แก่ 1) การวางแผนว่าจัดงานแสดงสินค้าอย่างไรโดยต้องตกลงกันในเรื่องต่างๆของ
การจัดงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจกับการจัดงาน 2) ขั้นการเตรียมงาน เป็นขั้นที่
จัดท าแผนโครงการน าร่องพร้อมกับการประสานงานเพ่ือยืนยันผู้เข้าร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
สรุปรูปแบบการจัดงาน 3) ขั้นการด าเนินการสร้าง เป็นขั้นตอนที่สร้างโครงสร้างทางด้านสถานที่ให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 4) ขั้นการน าเสนอ เป็นขั้นตอนที่ด าเนินตั้งแต่เปิดงานจนปิดงาน 5) ขั้น
ประเมินผล เป็นขั้นที่ประเมินว่าผู้ที่มาร่วมงานนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับงานที่จัดขึ้นเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อๆไป นอกจากนี้ บทบาทของทีมการด าเนินงานจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการประกอบด้วย การบริหารจัดการ การวิจัย การสื่อสารและการจัดโปรโมชั่น การ
ลงทะเบียนและการบริการลูกค้า ระบบการขนส่ง และความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ( International 
Trade Centre, 2012) โดยผู้จัดงานมืออาชีพไม่ได้ให้บริการส าหรับผู้ออกงานเท่านั่นแต่ยังรวมถึงการ
จัดการทั้งก่อนและหลังงานแสดงสินค้า (Smith and Other, 2003) โดยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ส่วนต่างๆในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นต้องมีคุณลักษณะความรู้ความสามารถที่
เหมาะสม 

คุณลักษณะของแรงงานตามความรู้ความสามารถของแรงงานในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันและอดทน ตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ
วินัยในการท างาน มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักบริหารเวลา มี
ความรู้พื้นฐานในต าแหน่งงานที่ท า มีทักษะฝีมือแรงงาน มีจิตสาธารณะ มีทักษะการแสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และมีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ประกอบกับสมรรถนะของแรงงานที่
ผู้ประกอบการต้องการ ได้แก่ ความเป็นผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
บริหารจัดการเวลา การสื่อสาร การปรับตัวให้เข้ากับงานและองค์การ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
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ขยัน และสามารถท างานเป็นทีมได้ (จงจิต ฤทธิรงค์ และรีนา ต๊ะดี, 2558) เห็นได้ว่าคุณลักษณะต่างๆ
นั้นมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานที่ควรพัฒนาทั้งในด้านของการท างานเป็นทีม การวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา การสื่อสาร และสิ่งต่างๆท่ีองค์การต้องการ (Bates, 2002) ผู้จัดงานควรให้ความส าคัญกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ มีความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมกับการท างาน 

หากพิจารณาว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น ประกอบไปด้วย การสรรหาและคัดเลือก 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และดูแลหลังออกจากงานเพ่ือให้สามารถหาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดความ
ผูกพันธ์ต่อองค์การ (Ian and Others, 2004) โดยการก าหนดบุคลากรที่ท างานในฝ่ายต่างๆนั้นควรที่
จะเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน (Taylor, 1991). และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ (Scott, 1997) เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่จะสามารถ
จัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติที่ดีได้ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติมือ
อาชีพนั้นต้องมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาองค์การของผู้จัดงานมืออาชีพจึงมีความส าคัญ โดยการ
พัฒนาสามารถพัฒนาได้หลายด้านได้แก่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การเพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Thomas and Christopher, 2008) โดยเฉพาะทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การเพราะคนสามารถท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จและล้มเหลวได้ (Bart and Carroll, 1994) ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ (Lenog, 2002) 

ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะความสามารถ มีคุณค่า และมีความช านาญ จนกลายเป็นทุนมนุษย์ขององค์การ การพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะก็เท่ากับช่วยให้พนักงานมีความไฝ่รู้  มีความเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท าให้องค์การอยู่รอด
และเติบโตยั่งยืนตลอดไป โดยทุนมนุษย์สร้างได้จากการส่งเสริมให้มนุษย์ในองค์การมีมูลค่าเพ่ิม มี
ความสามารถเพ่ิมโดยการฝึกอบรมจนเชี่ยวชาญ เกิดทักษะความช านาญ เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
เกิดการใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์เป็นตัวช่วยการสร้างการจัดการความรู้ในองค์การ เกิดการ
แลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้ กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นความส าเร็จที่องค์การจะสร้างทุน
มนุษย์ไปแข่งขันกับองค์การอื่น (ประไพทิพย์ ลือพงษ์, 2555) ประกอบกับนายจ้างนั้นต้องการผลก าไร
สูงสุดจากการลงทุนในทุนมนุษย์ (Iftikhar and Others, 2010) เพราะการลงทุนที่ดีท่ีสุดคือการลงทุน
ในมนุษย์ (Nerdrum, 2001) โดยบทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคัญการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของงานทั้งระดับของทักษะ 
และจ านวนทรัพยากรที่ต้องการ (Kenneth and Others, 2006) ในปัจจุบันองค์การต่างๆหลาย
องค์การได้น าสมรรถนะเข้ามาใช้ในพัฒนาทรัพยากรในองค์การ เพราะช่วยให้ผลงานของบุคลากรตรง
ตามความต้องการขององค์การ (บ าเพ็ญ ไมตรีโสภณ, 2555) 

มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ดังนี้ McClelland (1973) ได้ให้ค าจ ากัด
ความของสมรรถนะว่า หมายถึง คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลที่สามารถท าให้สาร้างผลการ
ปฏิบัติงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ Woodruffe (1992) กล่าวว่าสมรรถนะเป็น
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คุณลักษณะของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดได้เชื่อถือได้ และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างบุคลากรปกติกับคุคลากรที่เป็นคนเก่ง หรือระหว่างความมีประสิทธิภาพและไม่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากร ในขณะเดียวกันสมรรถนะยังสามารถอธิบายไนรูปของพฤติกรรมตาม
หน้าที่ที่ต้องการตามต าแหน่งในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ Spencer and 
Spencer (1993) ยังเสนอว่า สมรรถนะคือคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลเป็นสาเหตุที่มีความสัมพันธ์
กับเกณฑ์ในการอ้างอิงประสิทธิภาพในงานและผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่า โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ
สมรรถนะท่ีอยู่ลึกท่ีสุดและเปลี่ยนแปลงได้ยากของบุคคล ได้แก่ บุคลิกท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมที่
มีความหลากหลายของสถานการณ์ และงาน ขณะเดียวกัน Naveed and Others (2013) กล่าวว่า 
สมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Abilities) คุณค่า 
(Values) และความสนใจ (Interests) ที่รวมอยู่ในตัวคน โดยสามารถแบ่งสมรรถนะออกได้เป็น 3 
ประเภท (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2552) ได้แก่ ความสามารถหลัก ความสามารถในด้านการบริหาร 
ความสามารถเฉพาะงาน จากความหมายของสมรรถนะจะเห็นได้ว่าเป็นการดึงเอาความสามารถที่
ซ่อนอยู่ในตวับุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ 

สมรรถนะในตัวบุคคลนั้นจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การและยังสามารถใช้
สมรรรถนะในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ เพราะเมื่อน าสมรรถนะมาใช้ในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการก าหนดว่าสมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มาจากความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ โดยสมรรถนะเป็นสิ่งที่ใช้ในการท านายผลการปฏิบัติงาน 
หรือสามารถใช้ในการประเมินเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนก็ได้ (Binning & Barrett, 1989) โดยสมรรถนะ
นั้นเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ที่เข้ามาท างานในองค์การ โดยองค์การต้องคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมกับงาน เหมาะสมกับองค์การ และมีคุณธรรมเข้ามาท างานในองค์การ ส่งผลให้
บุคลากรที่เข้ามาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน , 2554) 
นอกจากนี้สมรรถนะยังใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรท าให้รู้ว่าตนเองนั้น
ต้องพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆอย่างไร นอกจากนี้เกนฑ์ที่ใช้ต้องมีความยุติธรรม และโปร่งใส 
(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2556) เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการประเมินมีความรู้สึกและยอมรับผลการ
ประเมินได้ แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับก าหนดคุณสมบัติของทรัพยากร
มนุษย์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าต้องการ 

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต้องการนั้น
ต้องมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ มีจิตบริการ อัธยาศัยดี มีมารยาท มีความ
กระตือรือร้น มีบุคลิกภาพที่ดี ด้านทักษะ  ได้แก่ มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความ
รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ในงานที่ท า มีความรู้ด้านการ
จัดการ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยี (วัชราภรณ์ สุรภี และฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2556) ดังนั้น
ผู้ประกอบการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งความต้องการขององค์การ
เพ่ือส่งเสริมข้อได้เปรียบทางธุรกิจ โดยประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานในธุรกิจการจัดงานแสดง
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สินค้าและนิทรรศการมีดังนี้ 1) สร้างความมั่นใจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับความ
ต้องการของลูกค้า 2) สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยการพัฒนางานด้านมาตรฐานและการบริการ
ระดับคุณภาพ 3) ยกระดับทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค์การให้รองรับการเติบโตในอนาคต 4) 
ช่วยสนับสนุนการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลในการเข้าร่วมงานในธุรกิจไมซ์ 5) ส่งเสริมภาพลักษณ์เชิง
บวกขององค์การต่อผู้ประกอบการไมซ์ และสาธารณชน (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ, มปป.) มาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการโดยผู้ประกอบการคาดหวังให้
บุคลากรมีสมรรถนะสูงกว่ามาตรฐานหรือเรียกอีกอย่างว่าคนเก่งเข้ามาท างานในองค์การ 

บุคลากรมีสมรรถนะสูงกว่ามาตรฐาน คือ คนที่มีทักษะความสามารถ และความสามารถ
ในการท างานสูงจนสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมากกว่าบุคลากรคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังต้องมี
ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท างานที่สูงรวมถึงสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศได้ด้วยศักยภาพ
ของตนเอง (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2554) เห็นได้ว่าบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่องค์การทุก
องค์การต้องการให้มีอยู่ในองค์การผู้บริหารองค์การควรต้องมีวิธการจัดการคนเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การ
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ Rani and Joshi (2012) ให้ความหมายของการจัดการคนเก่ง หมายถึง 
กระบวนการของการพัฒนาและบูรณาการสิ่งใหม่ให้พนักงาน พัฒนา และดูแลรักษาพนักงาน และ
สร้างแรงดึงดูดให้พนักงานที่มีความสามารถสูงมาท างานให้กับองค์การ โดยถ้ามีคนเก่งในกลุ่มของ
บุคลากรนั้นท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มเพ่ิมมากขึ้นคนเก่งจะสามารถพัฒนาตนเองและ
เพ่ือนร่วมงานให้เหมาะสมกับงาน ต าแหน่งหน้าที่ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความ
ต้องการคุณสมบัติของคนเก่งที่เข้ามาท างานต้องมีความสามารถที่เหมาะสมกับงานและเป้าหมายของ
องค์การจะส่งผลประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน (Vural and Others, 2012) โดยผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับการจัดการคนเก่งในองค์การเพ่ือให้องค์การมีบุคลากรมีสมรรถนะสูงกว่ามาตรฐาน 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการก็ประสบปัญหาให้เรื่องของทรัพยากร
มนุษย์เช่นกันทั้งในเรื่องของต้นทุนค่าจ้างของพนักงาน การเปลี่ยนงานของบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีมากขึ้น 
โดยปัญหาเหล่านี้มีให้เห็นในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทั่วโลก (Beier and Dambock, 2006) 
ประกอบกับในปัจจุบันมีการแย่งชิงตัวพนักงานดาวเด่นหรือพนักงานคินเก่งให้เห็นให้การด าเนินธุรกิจ
ต่างๆมากมาย เช่น การซื้อตัวบุคลากรข้ามบริษัท ในวิธีการนี้นอกจากบริษัทที่ซื้อตัวบุคลากรนั้นไม่ได้
มีเป้าหมายที่ความรู้ ทักษะ และความสามารถของตัวบุคลากกรเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงข้อมูล
ของบริษัทเก่า ประสบการณ์ และเครือข่ายของบุคลากรคนเก่งนั้นด้วย เห็นได้ว่าบริษัทที่สูญเสีย
บุคลากรนั้นไม่ได้เสียแค่ตัวบุคลากรแต่เพียงเท่านั้น ยังต้องเสียทั้งเงินทุนที่ใช้ในการสรรหา คัดเลือก 
และพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับองค์การ (Michaels and 
Others, 2001) การจัดการคนเก่งในในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจึงมีความส าคัญ
ไม่น้อยไปกว่าการจัดการในด้านอ่ืนๆ เพราะเมื่อได้คนเก่งมาปฏิบัติงานในองค์การท าให้สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การได้ โดยในส่วนของผู้จัดงานนั้นถ้าได้คนเก่งที่มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถท างานเป็นทีมได้ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และมีเครือข่ายที่
กว้างขวางท าให้การจัดงานแสดงสินค้านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้ออกงานนั้น คนเก่งควรมี
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ความสามารถในการเจรจาต่อรองเพ่ือให้การเจรจาต่อรองทางธุรกิจมีโอกาสประสบความส าเร็จมาก
ขึ้น (พงศธร ลิมปนเวทย์สกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) 

จากปรากฏการณ์ข้างต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วผู้วิจัยเห็นสมควรที่จะศึกษาข้อมูลในเชิงลึก
ในเรื่องของการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยการสร้างองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ
และน ามาใช้ในการจัดการคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณลักษณะต่างๆของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การ
พัฒนาบุคลากร และการธ ารงรักษาบุคลากรไว้ในองค์การ เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตัวเอง ส ารวจตัวเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ เหมาะสมกับการท างาน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้เตรียมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมี
อะไรบ้าง 

2.2 องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

2.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการเป็นอย่างไร 

 
3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ  

3.2 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

3.3 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
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4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและวรรณกรรม ที่น ามาใช้ในการพัฒนา     

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยใช้สมรรถนะเพ่ือศึกษาคุณลักษณะพ้ืนฐานของแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และใช้แนวทางคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้
ศึกษามาสร้างร่างองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการหลังจากนั้นน ามาพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

4.2 ขอบเขตด้านประชากรในส่วนของการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วม (Conjoint 
analysis) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเคยเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ จ านวน 438 คน 

4.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลักในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้เทคนิควิจัย
แบบอนาคต (EDFR) 

ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้จัด
งานแสดงสินค้าและผู้รับเหมาช่วงจ านวน 6 คน กลุ่มผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าจ านวน 8 คน        
กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์จ านวน 3 คน และ กลุ่มหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนอุสาหกรรมไมซ์ 6 คน รวม 23 คน ในส่วนของการใช้เทคนิควิจัยแบบอนาคตผู้วิจัยก าหนด
ผู้ใช้ข้อมูลหลักจ านวน 17 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้รับเหมาช่วงจ านวน 4 คน 
กลุ่มผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าจ านวน 7 คน กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์
จ านวน 2 คน และ กลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุสาหกรรมไมซ์ 4 คน รวม 17 คน มีข้ันตอนดังนี ้

EDFR รอบท่ี 1 ผู้วิจัยนัดหมายผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเข้าพบ แนะน าตัวเอง และเรื่องที่ต้องการ
ศึกษาวิจัย ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามประเด็นที่ได้ตั้งไว้ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ        
กึ่งโครงสร้าง ด้วยค าถามปลายเปิดที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 
หลังจากการเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์มาถอดเทปเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รวบรวมและจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ และน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามที่ใช้
รูปแบบเดลฟาย (Delphi) ประยุกต์ตามแนวทางของเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) หลังจากที่ได้เข้า
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 แล้ว ผู้วิจัยจึงรวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะ น าไปสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์รอบที่ 1 ส าหรับการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบการยืนยันการให้ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ  

EDFR รอบที่ 2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างจากการเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 และ      
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมมาน าเสนอให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน โดยแนะน าหัวข้อเรื่องที่วิจัย 
วัตถุประสงค์ และกรอบการด าเนินงานวิจัยอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
กับผู้วิจัย หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยจึงมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพ่ือน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ   ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (InterQuartile Range: IR) และ
ค่ามัธยฐาน (Median: Md) 
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5. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้วิจัยใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) โดยกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัยเป็นดังที่แสดงในภาพที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 

R1: การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ การพัฒนาตัวตัวบ่งชี้
สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

D1: 
 ร่ า งอ ง ค์ป ระกอบของ คุณลั กษณะ
แรงงาน ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

R2: การวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมของแรงงาน
ที่พึงประสงค์ในห่วงโซ่อุปทานการจัด
แสดง (Conjoint Analysis) 
    ร่างองค์ประกอบ 

    เซ็ทการ์ด 
    คุณลักษณะร่วม 

 

D2: 
 อง ค์ประกอบร่ วมของ คุณลักษณะ
แรงงาน ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ยอมรับ
ได ้

การสังเคราะห์ขึ้นรูป 

R3: การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 

EDFR รอบที ่1 

EDFR รอบที่ 2 
สมรรถนะหลัก 

D3: 
 ร่างตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักแรงงาน 
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 

 
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักแรงงาน ใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 
 

Cohen’s Kappa 

ขั้นตอนที่ 2 

สังเคราะห์ขึ้นรูป 
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จากภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก โดยเริ่มจาก
การวิจัยเอกสารในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ  แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการคนเก่ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสังเคราะห์เป็นร่างองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ หลังจากนั้นศึกษาถึงคุณลักษณะร่วม (Conjoint Analysis) ของ
องค์ประกอบของคุณลักษณะเพ่ือให้ได้องค์ประกอบร่ววมของคุณลักษณะแรงงานที่ในห่วงโซ่อุปทาน
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยเริ่มจากได้ร่างขององค์ประกอบคุณลักษณะแล้ว หลังจากนั้น
น าร่างคุณลักษณะมาเซ็ทการ์ดเ พ่ือสร้างเป็นชุดคุณลักษณะหลายๆชุดแล้วน าไปให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนน หลังจากได้แบบสอบถามแล้วให้น าแบบสอบถามนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ใช้ได้ชุดองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุด ขั้นตอนที่ 2 น าองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานที่ในห่วงโซ่อุปทานการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการมาวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
โดยการน าการจัดการคนเก่งมาพัฒนาคุณลักษณะของแรงงานให้เหมาะสมกับคุณลักษณะร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานที่ในห่วงโซ่อุปทานการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ท าให้ได้ร่างตัวบ่งชี้ของการ
จัดการคนเก่งตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ หลังจากน้นน าร่างตัวบ่งชี้ของการจัดการคนเก่งตามองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการไท่ได้มาตรวจสอบ
โดยวิธี Cohen’s Kappa ท าให้ได้ตัวบ่งชี้ของการจัดการคนเก่งตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า จากกรอบแนวคิดเห็นได้ว่ามีการใช้เทคนิคและ
ระเบียบวิธีวิจัยหลายขั้นตอนท าให้งานวิใจมีความซับซ้อนประกอบกับเพ่ือให้สามารถอธิบาย
กระบวนการในการวิจัยได้ง่ายข้ึนจึงได้ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นแบบเชิงขั้นตอน 
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

6.1 ประโยชน์ทางวิชาการ 
6.1.1 ผลของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดคุณลักษณะแรงงานใน

ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ โดยบุคลากรที่เหมาะสมกับการท างาน
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการควรมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามผลของการ
วิจัย โดยหน่วยงานหรือองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
สามารถน าไปเป็นพ้ืนฐานของการประเมินหรือพัฒนาบุคลากรในองค์การได้  ทั้งนี้สามารถพัฒนา
เปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทขององค์การ 

6.1.2 ผลของงานวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ  
โดยหน่วยงานหรือองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสามารถ
น าไปเป็นพ้ืนฐานของการประเมินหรือพัฒนาบุคลากรในองค์การได้ 
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6.1.3 ผลของงานวิจัยนี้ท าให้ได้ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของคุณลักษณะแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยตัวบ่งชี้แต่ละตัวนั้นหน่วยงานหรือ
องค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสามารถปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนาได้ตามบริบทขององค์การ เพ่ือสร้างมาตรฐานของการประเมินหรือพัฒนาบุคลากรในองค์การ
ได ้

6.1.4 ผลของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนของอาจารย์และ
นักศึกษาในรายวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและบริการได้ โดยสามารถพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของการเรียนการสอนนั้นๆ 

6.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
6.2.1 สามารถใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในองค์การที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ ทั้งนี้ตัวบ่งชี้สามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาได้ตามบริบทและวัฒนธรรมขององค์การ 

6.2.2 สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเข้ามาท างานในองค์การที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ ทั้งนี้ตัวบ่งชี้สามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาได้ตามบริบทและวัฒนธรรมขององค์การ 

6.2.3 สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบุคลากรเข้ามาท างานในองค์การที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ ทั้งนี้ตัวบ่งชี้สามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาได้ตามบริบทและวัฒนธรรมขององค์การ 

6.2.4 สามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก่อนที่จะเข้ามาท างานในองค์การที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาท างานใน
องค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

7. นิยำมศัพท ์
7.1 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ตัวบ่งชี้  (Indicators) หมายถึง ข้อมูลที่บ่งบอกถึงวิธีหรือแนวทางที่ท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ในที่นี้หมายถึงตัวบ่งชี้
ของสมรรถนะหลักโดยใช้องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ 

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานของคนหนึ่งคนที่ท าให้สามารถ
ประฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะนั้นประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติ 
ในที่นี้หมายถึงสมรรถนะของบุคลากรในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนในองค์การควรมีเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่นี้หมายถึงสมรรถนะที่ทุกคนในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการควรมี 

องค์ประกอบร่วม (Conjoint) หมายถึง ชุดของคุณลักษณะที่มีองค์ประกอบต่างๆรวมกัน
เป็นหนึ่งชุดคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของชุดคุณลักษณะนั้น ในที่นี้หมายถึงชุดของคุณ
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ลักษณที่ความมีอยู่ในบุคลากรหนึ่งคนที่ท างานในห่วงโซ่ อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

แรงงาน (Labour) หมายถึง บุคลากรที่ท างานในระดับปฏิบัติการภายในองค์การต่างๆ 
ในที่นี้หมายถึงบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ท างานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

คุณลักษณะแรงงาน (Labour characteristic) หมายถึง คุณลักษณะต่างๆที่บ่งบอกถึง
พฤติกรรมที่สามารถใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มของผลการปฏิบัติงานได้ ในที่นี้หมายถึง คือ 
คุณลักษณะต่างๆที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ท างานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) หมายถึง กระบวนการท างานที่อธิบายถึงวิธีการตั้งแต่
เริ่มต้นจนไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายในที่นี้หมายถึงห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการประกอบไปด้วยผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าชมงาน และผู้รับเหมาช่วง 

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) หมายถึง การจัดงานเพ่ือจับคู่ทางธุรกิจ
ส าหรับผู้ออกงานที่น าสินค้าและบริการมาแสดงภายในงาน และผู้เข้าชมงานที่เป็นผู้ซื้อและชมสินค้า
และบริการภายในงาน ในที่นี้หมายถึงงานแสดงสินค้าต่างๆท่ีจัดในประเทศไทย 

ผู้จัดงาน (Organizer) หมายถึง ที่ให้บริการในการจัดการและด าเนินการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ ที่มีส่วนในการรับผิดชอบตั้งแต่ก่อนเริ่มงานจนถึงหลังจากจบงาน ในที่นี้
หมายถึงผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่จัดในประเทศไทย 

ผู้ออกงาน (Exhibitor) หมายถึง บริษัท ห้าง ร้าน ที่น าสินค้าหรือบริการมาออกแสดงใน
งานแสดงสินค้า ในที่นี้หมายถึงผู้ออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่จัดในประเทศไทย 

ผู้เข้าชมงาน (Visitor) หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้บริโภค ที่เข้ามาร่วมงานแสดงสินค้า 
ในที่นี้หมายถึง ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่จัดในประเทศไทย 

7.2 นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ (Indicator development) หมายถึง การสร้างตัวบ่งชี้ใหม่ หรือการ

พัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ในที่นี้หมายถึงการพัฒนาตัวบ่งชี้
เพ่ือใช้ในการก าหนดสมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ 

ความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้า (Knowledge of exhibition) หมายถึง ความรู้ใน
เรื่องของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการทั้งในเรื่องของกระบวนการด าเนินงาน ประเภทของงานแสดง
สินค้า และอุตสาหกรรมของงานแสดงสินค้านั้นๆ ในที่นี้หมายถึงบุคลากรต้องสามารถรู้ได้ว่างานแสดง
สินค้าท่ีจัดขึ้นนั้นมีกระบวนการด าเนินงานอย่างไร งานที่จัดอยู่ในงานประเภทใด และงานที่จัดนั้นเป็น
งานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมใด 

การรู้บทบาทหน้าที่ขององค์การ (Role of organization) หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่และ
บทบาทขององค์การในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมถึงเป้าหมายและวัฒนธรรมองค์การด้วย 
ในที่นี้หมายถึงบุคลากรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดงานขององค์การ และรู้ว่าองค์การของตนเอง
นั้นมีบทบาทอย่างไรในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 



14 

ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง (Risk management) หมายถึง ความรู้ที่สามมารถใช้
ในการจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เช่น สามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้จาก
ประสบการณ์ สามารถคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ และสามารถวางแผนฉุกเฉิน
ส าหริบสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ เป็นต้น ในที่นี้หมายถึงบุคลากรต้องมีความสามารถในการวางแผน
เพ่ือรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการจัดงานแสดสินค้าและนิทรรศการ และสามารถตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้น 

ความรู้ความเข้าใจงานที่ท า (Understanding job) หมายถึง มีความเข้าใจงานใน
ต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น รู้ขอบเขตต าแหน่งงานของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการท างานได้ และสามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในงานที่ท าได้ เป็นต้น ในที่นี้หมายถึง
บุคลากรต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และรู้ขอบเขต
ความรับผิดชอบของตนเองในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

ความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer insight) หมายถึง มีความเข้าใจลูกค้าและสามารถ
ตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ ในที่นี้หมายถึงบุคลากรต้องความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าของตนเอง เช่น เช่น หากบุคลากรเป็นฝ่ายของผู้จัดงานต้องเข้าใจความต้องการของผู้ออกงาน 
และผู้เข้าร่วมงาน หากบุคลากรเป็นฝ่ายผู้ออกงานต้องเข้าใจความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น 

การติดตามข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม (Industry new) หมายถึง การติดตาม
ข่าวสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขององค์การจากสื่อต่างๆ ในที่นี้หมายถึง บุคลากรต้องคอย
ติดตามข่าวสารของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจและคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงาน 

การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึง การคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลใน
การท างาน ในที่นี้หมายถึงบุคลากรต้องมีการคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานในงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ สามารถเรียงล าดับได้ว่างานอะไรส าคัญกว่า งานอะไรที่ต้องท าก่อน เพ่ือให้การจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารให้เข้าใจง่าย มี
ความน่าสนใจ และใช้เนื้อหาที่ไม่ยาวเกินไป ในที่นี้หมายถึงบุคลากรต้องสามารถสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ถูกต้อง และเข้าใจง่าย 

การท างานเป็นทีม (Team work) หมายถึง ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ ในที่นี้หมายถึง ในที่นี้หมายถึงการท างานร่วมกันภายในกลุ่มงานของ
บุคลากรในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

การประสานงาน (Coordinate) หมายถึง การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ ในที่นี้หมายถึงการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆในการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

ทักษะภาษาต่างประเทศ (Foreign language) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือในในการสื่อสารและติดต่องานได้  ในที่นี้หมายถึงบุคลากรมีความเข้าใจ
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
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ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี (Technological tools) หมายถึง ความสามารถ
ในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกในการท างานได้ ในที่นี้หมายถึงการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาช่วย
ในการปฏิบัติงานในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ เช่น สามารถใช้แท็บเล็ตในการอธิบายงานได้ 
เป็นต้น 

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง ความคิดริเริ่มในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับ
องค์การ ในที่นี้หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ในการคิดสิ่งใหม่ๆเพ่ือให้งานขององค์การนั้นมีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจมากขึ้น 

ทักษะการบริการ (Skill service) หมายถึง การมีจิตบริการ มีใจรักในงานบริการ ในที่นี้
หมายถึงการมีจิตบริการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยบุคลากรผู้
ให้บริการนั้นต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Problem solving) หมายถึง เป็นทักษะในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทันที โดยสามารถหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 
ในที่นี้หมายถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

ความอดทนในการท างาน (Patience) หมายถึง ความอดทนจากแรงกดดันจากการ
ท างานทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ในที่นี้หมายถึงความอดทนในการท างานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

ความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆในการท างานได้ทั้งในเรื่องของ เวลา สถานที่ และต าแหน่งในการท างาน ในที่นี้
หมายถึงความยืดหยุ่นในการท างานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 
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บทที ่2 
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของ

คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมไมซ์ 
2. การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
3. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ 
4. คุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ 
5. แนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุทาน 
6. แนวคิดเรื่องตัวบ่งชี้ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
1. อุตสาหกรรมไมซ ์

อุตสาหกรรมไมซ์ประกอบไปด้วย การจัดประชุมองค์การ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Dwyer and Others, 2001) โดย
ธุรกิจไมซ์ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน เพราะเมื่อมีการจัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมองค์การ 
หรือการจัดประชุมนานาชาติ ส่งผลให้มีการจัดงานแสดงสินค้าควบคู่กันไปด้วยเพ่ือลดต้นทุนในการจัด
ประชุมและให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมงานแสดงสินค้าหลังเสร็จประชุมแต่ละวันหรืออาจมีการจัดการ
ท่องเที่ยว เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ท่องเที่ยว และเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจของ
แหล่งที่จัดประชุมนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีประสบการณ์ และสาระที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกันเมื่อมีการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลก็มักมีการจัดประชุมองค์การเพื่อสร้างความรักองค์การ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือจัดงานแสดงสินค้าเพ่ือแนะน าสินค้าใหม่ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 
2557) 

1.1 ความหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ 
โดยทั่วไปแล้วความหมายและค าจัดกัดความของไมซ์มีการให้ค านิยามไว้หลากหลาย 

ได้แก่ McCabe and Others (2000) ได้ให้ความหมายของธุรกิจไมซ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบ
ไปด้วยการจัดประชุมองค์การ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ ประกอบกับ Schlentrich (2008) ได้ให้ค านิยามของอุตสาหกรรมไมซ์ว่า 
ไมซ์เป็นตัวย่อของ 4 กลุ่มทางการตลาดประกอบด้วยการจัดประชุมองค์การ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการมีการด าเนินการที่ซับซ้อนและ
มีหลายฝ่ายเช่น ผู้เข้าร่วม ผู้สนับสนุน ผู้วางแผน และผู้เข้าร่วมงาน 
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1.2 ความส าคัญของธุรกิจไมซ์ 
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นตลาดที่น่าสนใจเป็นพิเศษและยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Dwyer and Mistilis, 1997) ประกอบ
กับไมซ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเจ้าภาพ (Lawrence and 
McCabe, 2001) โดยธุรกิจไมซ์เป็นธุรกิจหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญ เพราะ
รายได้ของธุรกิจไมซ์สร้างรายได้ให้กับประเทศสูงสังเกตได้จากสถิติการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในประเทศไทย ส าหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2558 พบว่า มีจ านวนนักเดินทางไมซ์
รวม 476,079 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศรวม 41,730 ล้านบาท โดยกิจกรรมที่มีจ านวนนัก
เดินทางไมซ์เข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 141,720 คน รองลงมาเป็นการ
ประชุมวิชาชีพ 140,059 คน การประชุมองค์กร 133,063 คน และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
61,237 คน ส าหรับกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุด ได้แก่ การประชุมองค์กร 14,939 ล้าน
บาท และการประชุมวิชาชีพ 13,007 ล้านบาท กิจกรรมที่สร้างรายได้น้อยที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรางวัล 8,998 ล้านบาท และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ 5,332 ล้านบาท (ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2558) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและการเมือง สงครามกลางเมือง ราคาน้ ามัน และสถิติของอาชญากรรม (Schlentrich, 
2008) 

1.3 องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ 
อุตสาหกรรมไมซ์ประกอบธุรกิจหลักอยู่ตามตัวอักษร MICE ได้แก่ การจัดประชุม

องค์การ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า (Dwyer and 
Mistilis, 2001) โดยสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การจัดประชุมองค์การ 
(Meetings) 

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
(Incentive) 

การจัดประชุมนานาชาต ิ
(Convention) 

การจัดแสดงสินคา้และ
นิทรรศการ 
(Exhibition) 

MICE 

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ 
ที่มา: Dwyer, L. and Mistilis, N. “Challenges To MICE Tourism In The Asia Pacific 
Region in Pacific Rim Tourism Oppermann” in Pacific Rim tourism, (London: 
CAB International, 1997), 219-230. 
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จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งสามารถอธิบายแยก
เป็นรายธุรกิจได้ดังนี้ 

การจัดประชุมองค์การ เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ  เป็นกิจกรรม
เพ่ือตอกย้ ากลยุทธ์ พัฒนากลยุทธ์ และแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์การ โดยธุรกิจการจัดประชุมองค์การ 
หมายถึง ธุรกิจการจัดประชุมของกลุ่มบุคคลในองค์การเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือพูดคุย ปรึกษา 
และแสดงความคิดเห็นโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันตามเวลาและสถานที่ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) 
โดยการประชุมนั้นจะแตกต่างกันตามเหตุผลของการประชุมในแต่ละครั้ง (Lond and Hindle, 1998) 
โดยสามารถแบ่งประเภทของการประชุมองค์การตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 4 ประเภท (ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) คือ การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประชุมระดมสมอง และการประชุมอภิปราย โดยการประชุมสัมมนา คือ การประชุมโดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ในหัวข้อที่ก าหนดมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ มีความ
เหมือนกับการประชุมสัมมนาแต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสร่วมเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และการ
ประชุมระดมสมอง เป็นการประชุมเพ่ือร่วมกันออกความคิดเห็นและสรุปประเด็นเพ่ือหาแนวความคิด
ที่ใช้ในการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้การประชุมอภิปราย คือ การประชุมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในประเด็น
ที่ต้องการอภิปรายเพื่อสร้างมุมมอง และข้อสรุปของประเด็นในการประชุม 

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นการให้รางวัลตอบแทนกับพนักงานที่ท างานได้ตรงตาม
เป้าหมายและข้อก าหนดเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนทั้งในและต่างประเทศโดยบริษัทเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนให้เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการท างานกับพนักงาน 
(Pizam and Holcomb, 2008) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สนับสนุนและให้รางวัลกับพนักงานท าให้
พนักงานเกิดความจงรักภัคดีต่อองค์การ สร้างกรณีตัวอย่างของความส าเร็จเพ่ือให้พนักงานที่เหลือมี
แรงบัลดาลใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นถึงรางวัลแห่งความส าเร็จจากการ
ท างาน (Goldblatt and Nelson, 2001) โดยการจัดประชุมองค์การนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 
รูปแบบ คือ การพักผ่อนเต็มรูปแบบ เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดการพักผ่อนโดยที่ไม่มีเรื่องงาน
มาเก่ียวข้อง และการพักผ่อนและท าธุรกิจ เป็นเพ่ือเป็นรางวัลและในขณะเดียวกันก็ได้รับผลประโยชน์
ทางธุรกิจด้วยอาจมีกิจกรรมทางธุรกิจแทรกเข้าไประหว่างการท่องเที่ยวนั้น นอกจากนี้ยังสามารถแบ่ง
ประเภทของการท่องเที่ยวตามลักษณะของผู้ได้รับรางวัล คือ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลเป็นกลุ่ม 
เป็นการจัดน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลที่มากันเป็นกลุ่ม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลเป็นรายบุ คคล เป็น
การจัดน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลที่มากันเป็นรายบุคคล (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
, 2557) 

การจัดประชุมนานาชาติ เป็นการประชุมกลุ่มบุคคลในสายอาชีพที่ใกล้เคียงกันในสถานที่
ประชุมขนาดใหญ่ มีการแยกประชุมเป็นกลุ่มย่อยโดยส่วนใหญ่มักมีการจัดประชุมขึ้นปีละ 1 ครั้งโดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 100-1000 คน มีรูปแบบการจัดใน 2 ลักษณะคือ 1) ลักษณะการจัดประชุม
แบบหมุนเวียนตามประเทศสมาชิก ส่วนมากใช้วิธีการเวียนตามตัวอักษรและตามภูมิภาค 2) ลักษณะ
การประมูลเพื่อเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงานประเทศสมาชิกที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจะส่งตัวแทน
เข้าร่วมประมูลในสมาคม จึงต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ, 2557) โดยการจัดประชุมนานาชาตินั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ประเทศเจ้าภาพ
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ให้เป็นที่รู้จักและได้รับรู้ เพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศให้กับประเทศเจ้าภาพเพราะการจัดประชุม
นานาชาติจะมีผู้เดินทางเข้าร่วมมาจากต่างประเทศ และยังช่วยกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
และสร้างงานให้กับประชาชนที่อยู่ใรท้องถิ้นของการจัดประชุมนานาชาติด้วย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 
2557) ส่วนกลุ่มธุรกิจที่รับผลประโยชน์จากการจัดประชุมนานาชาติ คือ กลุ่มธุรกิจที่พัก กลุ่มธุรกิจ
การเดินทาง และกลุ่มธุรกิจอาหารนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ภาษีที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (Fenich, 1992) 

การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดส าหรับธุรกิจทั้ง
ในและต่างประเทศท่ีรวมสินค้า บริการ ผู้ซื้อ และผู้ขายเข้าไว้ด้วยกัน และภาครัฐในหลายๆประเทศได้
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนโยบายทางธุรกิจระดับชาติ เพราะการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการส่ง
ผลกระทบทางบวกต่อธุริจที่เกี่ยวข้อง (Yoon and Others, 2012) การจัดแสดงสินค้าสามารถแบ่ง
ประเภทตามกลุ่มเป้าหมายได้ 3 ประเภทคือ 1) การจัดงานแสดงสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ เป็นการ
จัดงานแสดงสินค้าของผู้ผลิตโดยตรง ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นการเข้ารวมงานนี้ต้องมี
การลงทะเบียนและจ่ายค่าเข้าร่วมงานล่วงหน้าด้วย 2) การจัดงานแสดงสินค้าส าหรับผู้บริโภค เป็น
การจัดงานแสดงสินค้าที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานได้ ผู้ขายสินค้าอาจเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้ผลิตก็ได้ 
โดยเน้นการเสนอขายให้กับผู้ซื้อคนสุดท้ายที่เป็นผู้บริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ในบางครั้งผู้ผลิตจะใช้
การจัดแสดงสินค้าประเภทนี้ในการทดลองสินค้าใหม่ 3) การจัดงานแสดงสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค เป็นการจัดงานแสดงสินค้าเพ่ือให้ผู้ผลิตโดยตรงหรือตัวแทนการจัดจ าหน่ายเพ่ือให้ผู้ซื้อ
ทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มธุรกิจกับธุรกิจ และกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป โดยจะแบ่งงานออกเป็นรอบในแต่
ละวัน เช่น วันแรกเป็นงานของธุรกิจกับธุรกิจ และวันถัดมาเป็นวันที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน
ได ้(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) โดยส่วนใหญ่นั้นการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจะมุ่งเน้นไป
ที่การแสดงสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ 

1.4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ 
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมไมซ์

เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้สามารถพัฒนาและปรับตัวในเรื่องของการวางแผน การตลาด และการจัดการ 
นอกจากนี้การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย 
(Della, 2013) เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์เป็นที่ดึงดูดกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆที่สร้างประโยชน์ทาง
เศษฐกิจให้กับเมือง หรือภูมิภาคในท้องถิ่น โดยสามารถเพ่ิมการจ้างงาน และสร้างงานใหม่ให้กับ
ชุมชนได้ (Dwyer and Others, 2005) ประกอบกับอุตสาหกรรมไมซ์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มี
คุณค่าที่รัฐบาลต่างๆให้การยอมรับ โดยผลกระทบโดยตรงเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของผู้มาเข้าร่วม
ประชุมที่ถือได้ว่าเป็นเม็ดเงินที่มีมูลค่ามหาศาล และผลกระทบทางอ้อมคือการได้ข้อมูลของผู้เข้าร่วม
งานเพ่ือใช้ในการวางแผนงานเนื่องจากปัจจุบันข้อมูลมีความส าคัญมาก ผลกระทบดังกล่าวนั้นท าให้
สามารถใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรายได้ นอกจากนี้
ผลกระทบในภาคธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การโรงแรม ร้านอาหาร การบริการขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคม 
และการค้าปลีก (Hanly, 2012) 
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1.5 โครงสร้างธุรกิจไมซ ์
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์จะช่วยให้เข้าใจว่าภาพรวมของธุรกิจมีความ

เกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผู้เกี่ยวของในธุรกิจไมซ ์

 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ , วิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557). 

ผู้เกี่ยวข้อง ค าอธิบาย 
เจ้าของงาน ผู้ว่าจ้างจัดงาน แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 

          - องค์การระหว่างประเทศ 
          - หน่วยงานภาครัฐ 
          - สมาคมวิชาชีพ 
          - สถาบันการศึกษา 
          - องค์การการกุสล 

ผู้เข้าร่วมงาน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคม หรือ
องค์การ หรือบุคลากรในหน่วยงานหรือบริษัทที่จัด
งานขึ้น และผู้สนใจจากภายนอกร่วมงาน 

สถานที่จัดงาน ประกอบด้วยห้องขนาดใหญ่หลาย ๆ ห้อง 
และห้องขนาดเล็กส าหรับแบ่งกลุ่มย่อย และ เตรียม
งานของฝ่ายต่างๆรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในสถานที่จัดประชุม 

สายการบิน ช่วยท าให้ธุรกิจ MICE เติบโตอย่างรวดเร็ว 
เป็นพาหนะรับส่งผู้โดยสารเข้าร่วมงาน ขนส่ง
เอกสารที่ใช้ในการจัดงาน 

ผู้จัดงานมืออาชีพ ท าหน้าที่ดูแลการจัดงานทั้งหมด หรือ
เกือบทั้งหมด แล้วแต่ความตกลงกับเจ้าภาพ ผู้จัด
งานในธุรกิจ 

โรงแรม ห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
โรงแรม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จะต้อง
อยู่ในระดับมาตรฐานโลก 

การขนส่งภายในเมืองที่จัดงาน รูปแบบการขนส่งภายในเมืองของสถานที่
จัดงานต้องเพียงพอ และเหมาะสมกับขนาดของงาน
ทีจ่ัด และจ านวนผู้เข้าร่วมงาน 

ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ บุคคล หรือองค์การภายนอกที่ผู้จัดงานจ้าง
มาท างานเฉพาะส่วน ในส่วนต่างของการจัดงาน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้ออุตสาหกรรมไมซ์  ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมโดยการศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศและ
น ามาสังเคราะห์จนได้ประเด็นส าคัญที่น าเรื่องของความส าคัญของธุรกิจไมซ์ องค์ประกอบของธุรกิจ
ไมซ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ มาใช้ใน
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
 

จากภาพที่ 4 เป็นการแสดงถึงการทบทวนวรรณกรรมเป็นวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิจัยเอกสารที่ท าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่ต้องการศึกษาเป็นการ
เบื้องต้น ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ในเรื่องต่างๆ ทั้งความหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ 
ความส าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมไมซ์ และผลกระทบทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ 

 

อุตสาหกรรมไมซ์ 

การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล 

การจัดประชุม
องค์การ 

การแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

การจัดประชุม
นานาชาติ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-เจ้าของงาน           -ผู้เข้าร่วมงาน 
-สถานที่จัดงาน        -สายการบิน 
-ผู้จัดงานมืออาชพี    -โรงแรม 
-การขนส่ง             -ผู้รับเหมา 
 

ผลกระทบทางธุรกิจของประเทศ
เจ้าของงาน 

-แสดงศักยภาพของประเทศ 
-ได้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมงาน 
-ค่าใช้จ่ายจากผู้เดินทาง 
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2. การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
การจัดแสดงสินค้านั้นมีมาตั้งแต่สมัยยุโรปยุคกลาง และในปัจจุบันการจัดแสดงสินค้านั้น

มีควาซับซ้อนมากกว่าในอดีต โดยการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นช่างทางการจัดจ าหน่ายและ
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ส าคัญ และได้รับการยอมรับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Manfred 
and Others, 2010) สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

2.1 ความหมายของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายชื่อไม่ว่าจะ

เป็น Fair Trade show Exposition Trade fairs Expo และ Exhibition (ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ, 2557) โดยงานจัดแสดงสินค้านั้นไม่ใช่แค่การรวมรวมสินค้าและบริการมาไว้
ในเวลาและสถานที่เดียวกันแต่ยังเป็นโอกาสที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงศักยภาพของบริษัท และมี
กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินไปภายในงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Beier and Dambock, 2006) โดยมี
ผู้ให้ความหมายของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ได้แก่ Locke (2010) ได้ให้ความหมาย
ของการจัดแสดงสินค้า (Exhibitions) คือ กิจกรรมทางการตลาดที่มีเวลาเฉพาะเจาะจง มีความ
น่าสนใจสามารถดึงดูดบริษัทและผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก โดยธุรกิจการจัดการแสดงสินค้ากลายไม่
เพียงเพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวในการเข้ามาในประเทศอีก
ด้วย สอดคล้องกับ Yoon and Others (2012) ได้เสนอว่า การจัดแสดงงานสินค้า (Trade 
exhibition) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดส าหรับธุรกิจในและต่างประเทศที่รวมไว้ด้วยสินค้า 
หรือบริการ รวมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้า (Trade Exhibition) ที่ผ่านมาแสดงให้
เห็นว่าถือเป็นเครื่องมอืที่การตลาดที่ดีท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ภาครัฐในประเทศต่างๆได้ส่งเสริมการพัฒนา
ให้เป็นนโยบายทางธุรกิจระดับชาติจากความหมายที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า
อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอสินค้าและบริการที่มีการ
เชิญผู้เข้าร่วมงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงให้เกิดการซื้อขายแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยอุตสาหกรรมงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการช่วย
ให้บริษัทหรือองค์กรสามารถน าเสนอหรือโฆษณาสินค้าที่ลูกค้าหรือผู้เข้าชมงานสามารถเห็น สัมผัส 
หรอืประเมินสินค้าได้ด้วยตนเอง 

2.2 ความส าคัญของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปในหลายๆด้าน 

ได้แก่ ด้านก าไรเนื่องจากการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการเนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่
ก่อให้เกิดการระดมทุนผลก าไรจากการแสดงสินค้าและนิทรรศการน้ะนสามารถท าให้องค์การสามารถ
ขยายตัวให้เติบโตได้ ด้านการสร้างความสัมพัน์กับบริษัทอ่ืนๆอย่างเป็นสมาคมส าหรับกลุ่มธุรกิจ
ประเภทเดียวกันท าให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กันทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้น
น้ าไปจนถึงปลายน้ า และยังสามารถร่วมกันก าหนดราคาของสินค้าและบริการได้อีกด้วย ด้านระบบ
เครือข่ายเพราะการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีประโยชน์มากส าหรับการสร้างประสบการท า
ให้เกิดความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนในทางกิจกรรมต่างๆของธุรกิจในประเทศที่แตกต่างกัน ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นโอกาสในการสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
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เพ่ือให้เข้าไปอยู่ในระดับสากล (Richard, 2000) โดยความส าคัญของการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติมี 7 ประการ (Morrow, 2001) คือ ซื้อสินค้าและบริการ ขายสินค้าและบริการ 
น าเสนอสินค้าใหม่ ท าให้เกิดการรายงานข่าวของสื่อมวลชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลของคู่แข่ง ใช้ปรับปรุง
ข้อมูลของอุตสาหกรรมและแนวโน้ม และ เพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และแก้ปัญหา อธิบายได้ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความส าคัญของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

ความส าคัญของการจดัแสดงสินค้า ค าอธิบาย 

ซื้อสินค้าและบริการ 
การซื้อสินค้าและบริการจุดประสงค์

หลักของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

ขายสินค้าและบริการ 
งานแสดงสินค้ า และนิทรรศการ

นานาชาติ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ช่วยให้การขาย
สินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

น าเสนอสินคา้ใหม ่
ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่ที่

เข้าชมงานแสดงสนิค้าและนทิรรศการนานาชาติ 
เพราะต้องการจะค้นหาสินค้าและบริการใหม่ๆ  

ให้เกิดการรายงานข่าวของสือ่มวลชน 

งานแสดงสินค้ า และนิทรรศการ
นานาชาติ ดึงดูดให้สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ให้
เข้ามาท าข่าว โดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ที่มี
การจัดงานทั้งที่เป็นสื่อทางธุรกิจและสื่อท่ัวไป 

เพื่อให้ได้ข้อมลูของคู่แข่ง 
ผู้ขายและผู้ผลิตสินค้าสามารถส ารวจ

ความก้าวหน้าของคู่แข่งรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น
ด้านของสินค้าหรือบริการใหม่ๆ 

ใช้พัฒนาองค์การของตัวเอง 

เป็นสถานที่ที่ผู้ผลิตผู้ซื้อ ผู้ขายและ
ผู้เข้าร่วมงานใช้ปรับปรุงข้อมูลของอุตสาหกรรม
ขอ ง ต น แล ะแ น ว โ น้ ม ค ว า ม เ ป็ น ไ ปข อ ง
อุตสาหกรรมนั้นๆ 

เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์และ
แก้ปัญหา 

เป็นสถานที่ ในการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์และใช้เครือข่ายนั้นๆในการช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

 

ที่มา: Morrow, S. L, The art of the show (Dallas, Texas: IAEM Foundation Inc, 2002). 
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2.3 องค์ประกอบของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ประกอบ

ไปด้วย 3 กลุ่มหลัก (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) ได้แก่ 
ผู้ซื้อ (Buyer) - ผู้เข้าชมงาน (Visitor/Attendee) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

นานาชาติ เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดส าหรับผู้ซื้อในการที่จะชมและทดลองสินค้าและบริการหลากหลาย
รูปแบบ เท่าที่อุตสาหกรรมนั้นๆสามารถจะ น าเสนอได้ในเวลาและสถานที่เดียวกัน นอกจากนี้ด้วย
การที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้นอกจากที่ผู้ซื้อจะสามารถทดลองสินค้า
ต่างๆ ได้แล้ว การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ยังเป็นโอกาสอันดีของผู้ซื้อที่จะได้
เห็นเทคโนโลยีและความคิดใหม่ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ซื้อ โดยหากงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ปราศจากผู้ซื้อแล้วละก็ PEO ก็จะไม่สามารถจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ ดังกล่าวได้เนื่องจาก PEO จะไม่สามารถขายพ้ืนที่แสดงสินค้าให้กับผู้ที่มาออก
งาน หรือผู้ขายได้เนื่องจากทางผู้ขายไม่สามารถท่ีจะขายสินค้าได้ 

ผู้ขาย (Seller) - ผู้เข้าร่วมงาน (Product Supplier/Exhibitor) ส าหรับผู้ซื้อเอง หากใน
งานไม่มีผู้ขาย ผู้ซื้อก็คงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปร่วมงานดังกล่าว เนื่องจากผู้ซื้อไม่มีอะไรให้ชม 
หรือทดลองใช้ ในมุมมองของผู้ขาย หรือผู้ออกงานนั้น งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติเป็น
สถานที่ที่ให้ผู้ขายสามารถน าสินค้าและบริการของตนไปแสดงให้ผู้ซื้อเห็นประโยชน์ของสินค้าและ
บริการนั้นๆ ว่าสามารถช่วยเหลือผู้ซื้อทั้งทางด้านตัวเงินและเวลาได้อย่างไร  นอกจากนี้งานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนานาชาติยังถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้าและ
บริการของผู้ขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเนื่องจากบรรยากาศในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการท าธุรกรรมระหว่างกัน โดยผู้ขายนั้นมีเป้าหมายเพ่ือแสดงให้
ผู้ซื้อได้เยี่ยมชมและเห็นประโยชน์ของสิ้นค้านั้นรวมถึงการรับความคิดเห็นจากลูกค้า และศึกษาคู่แข่ง
เพ่ือการพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้
ยังน าสินค้าที่ตนเองมีมาขายภายในงานได้อีกด้วย (Whitfieldand and Webber, 2011) 

ผู้จัดงาน (Organizer/PEO) - บุคคลหรือองค์การที่ท าให้งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติ เกิดขึ้นผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ สามารถเป็นได้ทั้งองค์การที่เป็น
เอกชนหรือองค์การที่สังกัดสมาคมของอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยส่วนใหญ่แล้วงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติขนาดใหญ่ล้วนถูกจัดโดย Professional Exhibition Organizer (PEO) ซึ่งเป็นผู้
จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติมืออาชีพซึ่งจากมุมมองของ PEO การจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการนานาชาติประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการอันได้แก่  1. การใช้งาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับองค์การ 2. PEO จัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติดังกล่าวขึ้นเพราะเห็นว่ายังมีช่องว่างทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ถูกตอบโจทย์และการน าผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ดังกล่าวได้ โดย PEO ที่ประสบความส าเร็จคือ PEO ที่สามารถระบุช่องว่างทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ก่อน PEO อ่ืนๆ และสามารถสร้างสรรค์งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติได้แตกต่างจากงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
หรือประเภทเดียวกัน 
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จากาการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้วิจัยได้ศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศและน ามาสังเคราะห์จนได้ประเด็นส าคัญที่น าเรื่องของความหมายของการจัดแสดงสินค้า
และนิทรรศการ ความส าคัญของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ และองค์ประกอบของการแสดง
สินคา้และนิทรรศการมาใช้ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ  โดยสามารถเขียนเป็น
แผนภาพได้ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการจดัแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

จากภาพที่ 5 เป็นการแสดงถึงการทบทวนวรรณกรรมเป็นวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสารที่ท าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใน
เรื่องที่ต้องการศึกษาเป็นการเบื้องต้น ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการในเรื่องต่างๆ ทั้งความหมายของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ความส าคัญของการ
จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ องค์ประกอบของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

 

การจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 
(Exhibition) 

ความส าคญั 
-ซื้อสินค้าและบริการ 
-ขายสินค้าและบริการ 
-น าเสนอสินค้าใหม ่
-ให้เกิดการรายงานข่าว 
-เพื่อให้ได้ข้อมูลของคู่แข่ง 
-ใช้พัฒนาองค์การของตัวเอง 
-เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมงาน 
(Exhibitor) 

ผู้จัดงาน 
(Professional Exhibition 

Organizer) 

ผู้เข้าชมงาน 
(Visitor) 
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3. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ 
สมรรถนะเป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอกถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล ในทุกๆ

องค์การนั้นต้องการคนที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมเข้ามาท างานในองค์การ เนื่องจากสมรรถนะนั้นบ่ง
บอกมากกว่าแค่ความสามารถที่สามารถมองเห็นได้แต่สมรรถนะยังต้องเข้าใจถึงความเป็นตัวต้นที่
แท้จริงของบุคคลนั้นๆ ด้วย 

3.1 ความหมายของสมรรถนะ 
McClelland (1973) ได้ให้ค าจ ากัดความของสมรรถนะว่า หมายถึง คุณลักษณะที่ซ่อน

อยู่ภายในตัวบุคคลที่สามารถท าให้สร้างผลการปฏิบัติงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สอดคล้อง
กับ Scott (1997) ที่ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า คือกลุ่มของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เชื่อมโยงกัน
และส่งผลกระทบต่องานหลักในต าแหน่งงานประกอบกับ Spencer and Spencer (1993) ให้
ความหมายของสมรรถนะว่า คือ คุณลักษณะของบุคคล และเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเป็น
เหตุหลักที่ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด ทั้งนี้ Richard 
(1982) แสดงความเห็นว่า สมรรถนะหมายถึง ลักษณะของบุคคลในด้านของ แรงจูงใจ คุณลักษณะ 
และการยอมรับในตนเองรวมถึงบทบาททางสังคมและความรู้ของบุคคลนั้น  ในขณะเดียวกัน
ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (2552) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ความสามารถหรือศักยภาพของบุคคลที่
ส่งผลต่อผลลัพธ์ และโอกาสในการประสบความส าเร็จในงานที่ท า โดยคนที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานนั้นๆมากกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้สูงกว่าคนที่มีสมรรถนะน้อยกว่า
จากความหมายที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมรรถนะนั้น คือ สิ่งที่รวบรวมเอา ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะเอาไว้ด้วยกัน เพราะถ้ามีเพียงแค่ความรู้และทักษะแต่ขาดคุณลักษณะนั้นก็จะไม่ใช่
สมรรถนะ โดยสมรรถนะเป็นคุณลักษณะและความสามารถส่วนบุคคลที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการ
น าความรู้ ทักษะและคุณลักษณะมาใช้เพ่ือให้เกิดความประสบความส าเร็จในการท างาน ปฏิบัติงานได้
โดดเด่นกว่าคนอื่น ท าให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์การต้องการ 

3.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 
สมรรถนะสามารถน าไปใช้ในการบริหารคนและองค์การได้อย่างกว้างขวาง และยัง

สามารถท าให้องค์การบรรลุผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงได้โดยการดึงศักยภาพของพนักงานในองค์การ 
การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้น และให้รางวัลส าหรับพนักงานที่มีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการสร้างประสิทธิ
ภาะในการท างาน โดยมีประโยชน์ ดังนี้ ช่วยปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคลากร ช่วยปรับปรุง
ประเมินศักยภาพของบุคลากร ช่วยพัฒนากระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ช่วยปรับปรุง
กระบวนการสื่อสารเพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้พนักงานมีการประเมินและพัฒนา
ตนเอง เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการอบรมและชี้แนะแก่พนักงาน ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การให้แข็งแกร่ง ช่วยสร้างทีมงานให้ประสบความส าเร็จ ช่วยให้การออกแบบงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2553) สอดคล้องกับ อเนกลาภ สุทธินันท์ (2548) กล่าวถึง
ความส าคัญของสมรรถนะว่า สมรรถนะมีทั้งส่วนที่เหมือนและมีทั้งส่วนที่แตกต่างจากความสามารถ
ทั่วไป คือ ในส่วนที่เหมือนประกอบไปด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและทักษะความช านาญใน
การท างานแต่ในส่วนที่แตกต่างกันคือ ศักยภาพส่วนบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อ านาจการตัดสินใจที่เหมาะสมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานนั้นๆให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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ดังนั้นเหตุผลส าคัญท่ีต้องมีการก าหนดสมรรถนะในการท างานก็ คือ ท าให้บุคคลในแต่ละต าแหน่งงาน
สามารถท างานให้บรรลุผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ เป็นแนวทางการคัดเลือก พัฒนา โยกย้ายบุคลากร 
เป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการท างาน ประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม ป้องกันความ
สูญเสียที่จะเกิดจากการท างาน สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน                                                                                                                                               

3.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
McClelland (1973) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะอองเป็น 5 ส่วน คือ ด้านความรู้ 

คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ ด้านทักษะ คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะเกิดขึ้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ
ด้านความคิดส่วนตัว คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง หรือสิ่งที่
คนอ่ืนเชื่อว่าเป็นตนเอง ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 
คุณลักษณะความเป็นผู้น า ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ด้านแรงจูงใจ เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับ
ภายในท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น  องค์ประกอบทั้ง 
5 ประการรวมกันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและก่อให้ เกิดสมรรถนะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน 
จะเห็นได้เฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นเท่านั้น Spencer and Spencer (1993) ได้เปรียบเทียบ
คุณลักษณะเสมือนกับภูเขาน้ าแข็ง โดยสรุปว่าคุณลักษณะของบุคคลนั้นมีส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ าที่
สามารถสังเกตได้ง่าย ได้แก่ ความรู้ ได้แก่ความรู้ และทักษะต่างๆ และส่วนที่จมอยู่ใต้น้ าเป็นส่วนที่มี
ปริมาณมากกว่าเป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า เป็นส่วนที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคลสูงกว่า ทั้งการแสดงออกทางบทบาทในสังคม มุมมองที่มีต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
คุณลักษณะส่วนบุคคล และแรงจูงใจภายในตนเอง ในส่วนที่อยู่เหนือน้ านั้นเป็นคุณลักษณะที่สามารถ
สังเกตได้ง่ายโดยสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ แต่หากบุคคลมีเพียงแค่คุณลักษณะใน
ส่วนที่สังเกตุได้ง่ายนั้นไม่เพียงพอที่สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นได้  จึงจ าเป็นต้องมี
แรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเองและบทบาทที่
แสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสมด้วย จึงจะท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้  โดย
องค์ประกอบของสมรรถนะนั้นสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
ที่มา: McClelland, D. C, “Testing for competence rather than for intelligence,” 

American psychologist 28, 1 (1973): 1. 
 

3.4 ประเภทของสมรรถนะ 
McLagan (1997) ได้จ าแนกประเภทของสมรรถนะไว้ดังนี้ สมรรถนะตามลักษณะงาน 

เป็นการแสดงถึงสมรรถนะต่างๆสามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยๆ และก าหนดขอบเขตของงานที่ท าไ ด้ 
สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ์ ลักษณะสมรรถนะที่สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย ซึ่ง
ผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นจะรวมไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกัน สมรรถนะตามผลของการกระท า 
สมรรถนะในลักษณะนี้จ าเป็นที่จะต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์การ
เพ่ือให้ได้ความต้องการในการผลิตหรือบริการ จากนั้นจึงแบ่งผลที่ได้ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ และ
สามารถก าหนดคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  สมรรถนะ
ตามความรู้ ทักษะ และทัศนคติ คนที่มีความเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือวิธีการ
ต่างๆ ที่จะบ่งบอกว่าคนผู้นั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ในส่วน
ของสมรรถนะในลักษณะนี้ จะต้องแยกแยะออกมาให้เห็นว่า ความรู้ ทักษะ และทัศนะคติอะไรบ้างที่
จะท าให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวนั้น จะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความส าเร็จของ
เป้าหมาย การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจะน ามาซึ่งการใช้เป้าหมายเป็นตัวก าหนดล าดับ
ความส าคัญของการท างานต่อไปได้  

เทื้อน ทองแก้ว (2550) ได้จ าแนกสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภท คือ สมรรถนะส่วน
บุคคล (Personal competencis) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมีเป็นความสามารถเฉพาะตัว คน
อ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัว ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม
และกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบหรือต้องมีความพยายามสูงมาก  สมรรถนะ
เฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการท างานในต าแหน่งหรือ
บทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดค านวณ 
ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง 
ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง 
ความสามารถส าคัญบุคคลต้องมีหรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สมรรถนะในงาน 
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(Functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่ง
หน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2558) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ สมรรถนะหลัก 
หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนใน
องค์การมีสมรรถนะประเภทนี้ก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 
สมรรถนะชนิดนี้ได้ถูกก าหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ 
สมรรถนะด้านการบริหาร คือ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสมรรถนะที่มีได้ทั้ง
ระดับผู้บริหารและระดับพนักงานโดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
บุคลากรในองค์การทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จและต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ สมรรถนะตามต าแหน่งงาน คือ ความรู้ความสามารถในงานที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่างๆ เช่น ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้าควรต้องมี
ความรู้ด้านวิศวกรรม นักบัญชีควรต้องมีความรู้ทางด้านการบัญชี เป็นต้น หน้าที่งานที่ต่างกัน
ความสามารถงานย่อมแตกต่างกันตามอาชีพ หรืออาจกล่าวได้ว่าสมรรถนะชนิดนี้เป็นสมรรถนะ
เฉพาะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดขึ้น
จริงตามหน้าที่หรืองานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกันไม่จ าเป็นว่าคนที่
ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นจะต้องมีความสามารถเหมือนกัน 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะ
หลัก หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ความเชื่อ และ
อุปนิสัยของคนในองค์การที่ทุกคนควรมีและสามารถช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้ 2) สมรรถนะตามสายงาน หมายถึง สมรรถนะเฉพาะทางที่ส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ งผลให้มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 3) สมรรถนะส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงความโดดเด่น และ
แตกต่างจากคนอื่นๆ ทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ และความสามารถพิเศษ เป็นความสามารถเฉพาะ
บุคคล เช่น สามารถคิดเลขได้เร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เป็นต้น 
โดยสามารถเรียกได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 

จากแนวคิดการแบ่งประเภทของสมรรถนะดังกล่าวมา สามารถแบ่งสมรรถนะของ
บุคลากรในระดับปฏิบัติการออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สมรรถนะหลัก ซึ่งหมายถึงบุคลิกลักษณะ
ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องท า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคน และสมรรถนะตามสายงาน หมายถึง ทักษะ
ด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้บรรลุผลส าเร็จ 

3.5 การก าหนดสมรรถนะ 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2555) กล่าวถึงแนวทางในการหาสมรรถนะด้านการจัดการ และ

สมรรถนะด้านเทคนิค ได้แก่ ควรมีการวิเคราะห์งานของต าแหน่งงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้การวิเคราะห์งาน
จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่ก าหนดของเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งงานรวมทั้งคุณสมบัติที่จ าเป็นของต าแหน่งงานนั้นๆ ใช้ค า
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บรรยายลักษณะงาน เป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการหาสมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้าน
เทคนิค โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานหรือการจัดการสัมมนากลุ่มย่อย โดยให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและก าหนดสมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้านเทคนิค
ร่วมกันนอกจากนีก้ารก าหนดสมรรถนะจะอาศัยวิธรการใดวิธีการเดียวหรือหลายวิธีการผสมผสานกัน
ก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือ การก าหนดสมรรถนะนั้นจะต้องพิจารณาจากพ้ืนฐานของความ
เป็นจริงด้วย (Hall and Jones, 1976) ดังนั้นการก าหนดสมรรถนะที่ชัดเจนจะช่วยให้ได้สมรรถนะที่
จ าเป็นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการก าหนดสมรรถนะจึงควรเป็น
หน้าที่หรือความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้ที่ประยุกต์หลักสมรรถนะไปใช้ 

3.6 ระดับของสมรรถนะ 
ระดับสมรรถนะ หมายถึง ระดับของพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความสามารถหรือ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลตามต าแหน่ง บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
ระดับของสมรรถนะนี้โดยทั่วไปจะก าหนดจากความช านาญหรือความคล่องแคล่วของในแต่ละ
สมรรถนะ ซางขีดความสามารถของกลุ่มสมรรถนะหลัก กลุ่มสมรรถนะตามหน้าที่ และกลุ่มสมรรถนะ
ในงาน แบ่งเป็น 5 ระดับตามความช านาญ (Benner, 1984) ได้แก่ ระดับที่ 1 ขั้นพ้ืนฐานหรือเริ่มต้น 
(Novice) หมายถึง ระดับทักษะพ้ืนฐานที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริงมาก่อนเลยต้องมีการชี้แนะอย่างใกล้ชิด  ระดับที่  2 ระดับก้าวหน้าระดับต้น (Advance 
beginner) หมายถึง เป็นระยะปฏิบัติงานที่ยอดรับได้ในระดับต้น สามารถเผชิญกับสถานการณ์จริงที่
เคยมีประสบการณ์มาแล้วโดยใช้หลักการกว้างๆเป็นแนวทางในการประเมินสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสมเป็นรายกรณี แต่ยังต้องการการชี้แนะ ความช่วยเหลือ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าควรท าอะไร
ก่อนหลัง ระดับท่ี 3 ระดับผู้มีความสามารถ (Competent) เป็นเป็นระยะปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ในงานที่ท าเป็นประจ าเป็นเวลา 2-3 ปี จึงสามารถปฏิบัติด้วยความตระหนักรู้หรือมองเห็นเป้าหมาย
การปฏิบัติงานในระยะยาว มีการคิดไตร่ตรองว่าสิ่งใดควรให้ความส าคัญ สิ่งใดสามารถละเว้นได้ และ
สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้  ระดับที่ 4 ระดับผู้ช านาญการ 
(Proficient) เป็นระยะที่ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ในงานที่ท าเป็นประจ าเป็นเวลา 3 -5 ปี สามารถ
มองสถานการณ์ในภาพรวม การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กัน ท าให้เกิดการตัดสินใจ
ที่ดี สามารถวางแผนรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นการกระท าเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหามากกว่ารอให้ปัญหาเกิด ระดับที่ 5 ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นระยะที่มีประสบการณ์
มากมีความเข้าใจในแต่ละสถานการณ์อย่างลึกซึ้งสามารถวินิจฉัยปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นระยะที่ไม่
ยึดติดกับหลักการกฎเกณฑ์ต่างแต่เป็นการใช้ความรู้สึก การคาดเดาที่เกิดจากประสบการณ์และทักษะ
การวิเคราะห์ปัญหาระดับสูง 

จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อแนวคิดเรื่องสมรรถนะ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมโดยการศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศและ
น ามาสังเคราะห์จนได้ประเด็นส าคัญที่น าเรื่องของความหมายของสมรรถนะ ความส าคัญของ
สมรรถนะ องค์ประกอบของสมรรถนะ ประเภทของสมรรถนะ วิธีการศึกษาสมรรถนะ การก าหนด
สมรรถนะ และระดับของสมรรถนะมาใช้ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วย
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องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ  
โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องสมรรถนะ 
 
จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงถึงการทบทวนวรรณกรรมเป็นวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสารที่ท าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใน
เรื่องที่ต้องการศึกษาเป็นการเบื้องต้น ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องสมรรถนะในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งความหมายของสมรรถนะ ความส าคัญของสมรรถนะ องค์ประกอบของสมรรถนะ ประเภท
ของสมรรถนะ แนวคิดวิธีการศึกษาสมรรถนะ การก าหนดสมรรถนะ และระดับของสมรรถนะ  
 
4. คุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคุณลักษณะต่างๆที่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ หรือผุ้
บังคับบัญชาต้องการให้บุคลากรในองค์การมี เพ่ือให้สามารถผฏิบัติงานได้เป็นไปตามความต้องการ
ขององค์การ โดยผู้ที่มีคุณลักษณะตามที่องค์การต้องการนั้นยังส่งผลถึงแนวโน้มของผลการด าเนอน
งานขององค์การด้วย 

 
 

สมรรถนะ 
(Competencies) 

สมรรถนะหลัก 
(Core Competencies) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

คุณลักษณะ 
(Attributes) 

ทักษะ 
(Skill) 

สมรรถนะของงาน 
(Job Competencies) 

สมรรถนะส่วนบุคคล 
(Personal competencis) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) 
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4.1 ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่

เกิดขึ้นได้ เป็นจิตนาการที่มีสาระไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอย (Osborn, 2013) โดยมีนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ได้แก่ Amabile (2001) เสนอว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ
ของความรู้สึกที่ตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการคิดแก้ไขปัญหาที่มีความลึกซึ้งมากกว่า
ความคิดธรรมดา เป็นลักษณะภายในบุคคลที่มีมุมมองที่หลากหลาย สอดคล้องกับ อารีย์ พันธ์มณี 
(2547) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความคิดหรือจิตนาการที่สามารถน าไปสู่การ
ค้นพบสิ่งใหม่ๆทางเทคโนโลยี เป็นความคิดในสิ่งที่ผู้อ่ืนไม่คาดคิด เป็นความคิดที่หลากหลายและ
กว้างไกลเกิดจากการบูรณาการความคิดใหม่ๆเพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างความสะดวกสบายต่อตนเอง
และสังคม โดยความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่พรสวรรค์แต่ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาได้พร้อมกับความรู้ที่เพ่ิมขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเท่านั้น เพราะ
สภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆของสังคมก็สามารถมีผลส่งเสริมให้เกิดบุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้
เช่นกัน (Csikszentmihalyi, 1997) โดยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องมีคุณลักษณะต่างๆที่พิเศษ
กว่าคนทั่วไป 

คุณลักษณะที่ส าคัญของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ มีความเห็นที่แตกต่างจากผู้อ่ืน
เป็นปกติและพยายามแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่เดิม มีความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้จากสาขาต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความอดทดและ
สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคได้ และมีมุมมองที่กว้างขวางและหลากหลายไม่ซ้ ากับมุมมอง
แบบเดิมๆ (Amabile, 1989) โดยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้
เพราะสภาพสังคมในปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามนุษย์จึงต้องคิดหาวิธีใหม่ๆใน
การแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาเพราะมีความอยากรู้
อยากเห็น ต้องการทดสอบความสามารถ แสวงหาค าตอบของปัญหาโดยใช้จิตนาการของตนเองได้
อย่างมีอิสระ (ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา, 2546) นอกจากนี้ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ได้
เป็น 3 มิติ คือ ด้านเนื้อหาของความคิด เป็นข้อมูลที่สมองได้รับเข้าไป ประกอบด้วย ภาพ สัญลักษณ์ 
ภาษาและพฤติกรรม ด้านวิธีการคิด เป็นลักษณะของกระบวนการท างานของสมอง ประกอบด้วย 
ความรู้ ความเข้าใจ ความจ า ความคิดแบบเอกนัย และการประเมินผล ด้านผลของการคิด เป็นผลที่
ได้จากกระบวนการคิดออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ (Guilford, 1956) 

4.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
แรงจูงใจเป็นความปรารถนาที่ต้องการที่บรรลุเป้าหมายหรือขับเคลื่อนไปสู่คุณลักษณะ

ทางพฤติกรรม (Weiner, 2000) นอกจากนี้แรงจูงใจยังเป็นความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จใน
เป้าหมายที่มีความหมายต่อบุคคล (Cladella and Others, 2002) และแรงจูงใจสามารถใช้อธิบาย
เหตุผลได้ว่าท าไมคนถึงตัดสินใจท าอะไรบางอย่างและมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้ท าลงไป ส่วน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแนวโน้มของบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายพิเศษ McClelland (1953) ได้ให้
ความหมายของแรงจูงใจไฝ่สัมฤทธิ์ว่า หมายถึง การตั้งเป้าหมายในการท าสิ่งที่ต้องการให้ส าเร็จโดยมี
ความพยายามที่ท าให้ดีกว่าผู้อ่ืนอาจเป็นการแข่งขัน หรือความต้องการส่วนตัวก็ได้  แรงจูงใจประเภท
นี้เกี่ยวข้องกับวิธีทางในการบรรลุเป้าหมายทั้งความพยายาม และความรู้สึกมีคุณค่าของตนเอง 
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(Barkhori, 2008) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในสังคมรวมไปถึงการอดทนต่ออุปสรรคและ
ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สูงกว่ามาตรฐานปกติได้ (Hasanzadeh, 2009) โดยทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์เป็นกระบวนการอธิบายถึงสิ่งที่ต้องการในความส าเร็จและล้มเหลว (Brophy, 1998) แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สามารถก าหนดเป็นมาตรฐานของคุณลักษณะในธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ (Aydm & 
Coskun, 2011) ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจฝสัมฤทธิ์ต้องประกอบไปด้วย มีความทะเยอทะยานสูง มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพยายามสูง มีความอดทนต่อความล าบาก มีความกระตือรือร้น ใช้
ประสปการณ์เพ่ือวางแผนอนาคต และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา (Hermans, 1970) 

4.3 การท างานเป็นทีม 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกของกลุ่มจะเป็น

ตัวบ่งชี้ถึงการความสัมพันธ์ภายในกลุ่มว่าอยู่ในระดับใด การที่บุคคลคงอยู่หรือยินยอมเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มย่อมจึงมีความหมายว่า บุคคลมีความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับจากกลุ่มในด้านต่าง ๆ เช่น 
ได้รับผลประโยชน์จากกลุ่ม ได้รับความสุขจากการยอมรับของกลุ่ม มีความสุขกับการท างาน พร้อม
ด้วยการแสดงตัวว่าไม่ต้องการที่จะแยกตัวออกจากกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ (สุภัททา ปิณฑะแพทย์, 
2542) โดยมีผู้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมดังนี้ Scarnati (2001) กล่าวว่าการท างานเป็นทีม
นั้นเป็นกระบวนการของความร่วมมือกันที่ช่วยให้คนปกติสามารถบรรลุเป้าหมายที่พิเศษกว่า 
สอดคล้องกับ Parker (1990) เสนอว่าการท างานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคนมาท างาน
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกันโดยความส าเร็จนั้นยากที่จ าท ามันโดยคนเดียว นอกจากนี้ Harris 
& Harris (1996) ยังอธิบายว่าทีมคือการมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในทีมที่มี่
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กันเพ่ือวัตถุประสงค์ของทีม การท างานเป็นทีมที่
ประสบความส าเร็จต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในทีมทั้งหมด การสร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศให้เหมาะกับการมรส่วนร่วมและประสิทธิภาพของทีม สมาชิกในทีมต้องมีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานให้สอดคล้องกับการร่วมมือเพ่ือเป้าหมาย
ทางการแข่งขัน (Luca and Tarricone, 2001) 

4.4 การสื่อสาร 
Rogers (1976) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารว่าเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทาง

ความคิด ความรู้สึก และการกระท าต่างๆ สอดคล้องกับ Bellow and Others (1962) ได้เสนอว่า 
การติดต่อสื่อสารหมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางค าพูด ตัวอักษร หรือ
สัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าใจได้ นอกจากนี้ Schramm (1973) ได้อธิบายว่ากระบวนการการ
ติดต่อสื่อสารเป็นวงจรในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไปโดยเริ่มตั้งแต่การแปล
ความหมาย การถ่ายทอดข่าวสารซึ่งกันและกันจนกว่าจะเกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยการสื่อสารนั้นมี
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ ผู้ส่งสาร (Soerce) เป็นผู้เริ่มต้นของการสื่อสารอาจเป็นบุคคลเดียวหรือ
หลายบุคคลก็ได้ สาร (Message) เนื้อหาของเรื่องที่ผู้ส่งการต้องการถ่ายทอดออกไป ช่องทางการ
สื่อสาร (Channel) เป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการน าสารไปยังผู้รับสาร ผู้รับสาร (receiver) เป็น
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถรับทราบข่าวสารของผู้ส่งสารได้ ผู้รับสารนั้นเป็นจุดหมายปลายทาง
ของข่าวสาร (สมิต สัชฌุกร, 2547) โดยการสื่อสารที่ดีต้องประกอบไปด้วย ความน่าเชื่อถือของผู้ให้
ข้อมูลข่าวสาร ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสังคม เนื้อหาของข่าวสารต้องมีความหมายส าหรับ
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ผู้รับ การสื่อสารต้องมีความต่อเนื่องเพ่ือเตือนความจ าของผู้รับสาร ต้องเลือกช่องทางการสื่อสารให้
เหมาะสม ผู้รับสารต้องมีความสามารถเข้าใจในสารได้ และข่าวสารนั้นต้องง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
(Parikh, 2000) 

4.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การยอมรับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมาก

ที่สุดในการวิจัยระบบสารสนเทศ (Venkatesh and Others, 2007) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานที่น ามาใช้กับการจัดการกับข้อมูล ตั้งแต่การจัดเก็บ 
ประมวลผล วิเคราะห์ผล และแสดงผลของข้อมูล (Haag and Dawkins, 1998) นอกจากนี้เทคโนโลยี
สารสนเทศยังเป็นการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคม
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ วิเคราะห์ จัดการ
ไปจนถึงเผยแพร่ข้อมูล (อรรถพล กิตติธนาชัย, 2555) ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญคือ มี
ส่วนส าคัญในการพัฒนากิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การสื่อการ สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ถูกต้องรวด เร็ว 
ช่วยลดต้นทุนทางด้านการสื่อสาร ได้ประโยชน์ทางข้อมูลจากการเชื่อมโยงเครือข่ายจากภายนอก 
(Souter, 1999) ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆดังนี้ ฮาร์ดแวร์ คือ 
อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอด หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซอฟท์แวร์ คือ ชุด
ค าสังหรือโปรแกรมต่างๆส าหรับจัดการกับข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงต่างๆที่เก็บ
รวบรวมไว้ประกอบในการตัดสินใจในการท างาน บุคลากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่
เกี่ยวข้องกับระบบซอฟท์ต่างๆ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2540) 

4.6 ภาวะผู้น า 
ลักษณะของผู้น าต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ การมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนในกลุ่ม มี

บทบาทมากกว่าสมาชิกในกลุ่ม มีส่วนส าคัญในการท าให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย ได้รับการยอมรับจาก
ผู้อ่ืนให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม ผู้ที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าของกลุ่ม (Halpin, 1966) นอกจากนี้สิ่งส าคัญ
ส าหรับผู้น าคือการมีภาวะผู้นพ เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นการใช้ศิลปะในการท าให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม 
เชื่อมั่น และท าในสิ่งที่ผู้น าต้องการได้ส าเร็จ (Burn, 1978) สามารถท าให้ตนเองเป็นที่รู้จัก เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ สามารถสร้างความร่วมมือให้กับคนในกลุ่มได้ และได้รับความไว้วางใจจากคนในกลุ่ม (Bass, 
1985) สอดคล้องกับ ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า หมายถึง 
ศักยภาพความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่ม และสามารถใช้อิทธิพลในการ
ด าเนินการต่างๆภายในกลุ่มได้ โดยภาวะผู้น านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ลึกลับหรือเข้าถึงยาก สามารถเข้าใจได้
โดยคนปกติทั่วไป เพียงแค่บุคคลนั้นได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถทางความคิดและการปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับเพื่อที่ได้พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าได้ (James and Barry, 1995) สรุปได้ว่า
ภาวะผู้น านั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้น าและทุกคนสามารถมีภาวะผู้น าได้เช่นกัน 

4.7 คุณธรรมและจริยธรรม 
ค าว่า คุณธรรม และจริยธรรม มักจะเข้าใจกันว่าเป็นค าที่มีความหมายเดียวกันแต่ใน

ความจริงนั้นเป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่มีบางอย่างที่แตกต่างกัน (พระมหาอาจริยพงษ์ ค า
ตั๋น, 2554) โดยคุณธรรม หมายถึง ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นเกณฑ์มาตรฐานของการประพฤติ
ปฏิบัติในสังคม และพัฒนาบุคคลให้มีพฤติกรรมเป็นของตนเอง โดยมาตรฐานของสังคมจะตัดสินว่า



35 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นสิ่งถูกหรือผิด (ธีรรัตน์ กิจจารักษ์: 2542) สอดคล้องกับ ยนต์ ชุ่มจิต 
(2546) ได้ให้ความหมายของค าว่าคุณธรรม ว่าเป็นธรรมชาติของความดี ลักษณะของความดีที่มีอยุ่ใน
ตัวบุคคล จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางการประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องที่สะท้อนให้เห็นถึง
คุณธรรมที่มีอยุ่ในตัวบุคคล (ทิศนา แขมมณี, 2546) สอดคล้องกับ บุญมี แท่นแก้ว (2542) ได้ให้
ความหมายของจริยธรรมว่า หมายถึง คุณธรรมที่แสดงออกทางการประพฤติที่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์
ของสังคม โดยอาศัยหลักค าสอนทางศาสนา ได้แก่ ศิลเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติเพ่ือฝึกฝนด้าน
ร่างกายและวาจาให้มีระเบียบ เรียบร้อย จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของค าว่าคุณธรรมและจริยธรม 
คือ คุณธรรมจะเป็นความดีในเรื่องของจิตใจ ความคิด ส านึกรับผิดชอบชั่วดี แต่จริยธรรมเป็นการ
แสดงออกทางการปฏิบัติให้เห็นถึงความดีงาม 

4.8 การเจรจาต่อรอง 
การเจรจาต่อรองเป็นหลักปฏิบัติที่เกิดข้ึนปกติในสถานการณ์ต่างๆหลายครั้งที่ผู้คนเจรจา

ต่อรองกันโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้ารู้ตัวว่าก าลังเจรจาต่อรองอยู่นั้นคนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไป 
โดยการเจรจาต่อรอง หมายถึง การท าข้อตกลงร่วมกันถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณค่าระหว่างกัน แต่
ละฝ่ายจะเจรจาต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของฝ่ายตนเอง สิ่งที่ส าคัญในการเจรจาต่อรองต้องค านึงถึง
ความสนใจของคู่เจรจาด้วย (Iosim and Others, 2012) ประกอบกับ Pruitt (2013) ได้ให้
ความหมายของการเจรจาต่อรองว่า เป็นกระบวนการที่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลท าข้อตกลงร่วมกับผู้อ่ืน 
โดยการเจรจาต่อรองเป็นความพยายามเพ่ือแก้ไขปัญหา มันสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในธุรกิจ ในครอบครัว 
และทุกๆที่ หลัการส าคัญของการเจรจาต่อรองคืออ านาจในการต่อรอง การเจรจาต่อรองนั้นสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปันส่วน เป็นการเจรจาต่อรองว่าใครได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดจากการเจรจามีฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์และอีกฝ่ายเสียผลประโยชน์ ประเป็น
ต่อมาเป็นการเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ  คือ การเจรจาต่อรองเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ (สุรเชษฐ์ หุ่นสะดี, 2557) โดยนักเจรจาต่อรองที่ดีต้องสามารถเข้าถึงความต้องการ
ของผู้อ่ืนได้ สามารถหาทางออกของปัญหาได้ เชื่อมั่นในการสร้างผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สามารถ
จัดการความขัดแย้งได้ มีความอดทนต่อการยั่วยุ และเป็นผู้ฟังท่ีดี (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2551) 

4.9 จิตสาธารณะ 
จิตส านึกสาธารณะหรือจิตสาธารณะมีรากฐานมาจากความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทาง

สังคมบนพ้ืนฐานความคิดของการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจพฤติกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ผลกระทบเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Kalish, 1991) โดยจิตสาธารณะ หมายถึง การค านึงถึงบุคลรอบข้างหรือการคิดถึงส่วนรวม มี
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมด้วยความสมัครใจโดยไม่
คาดหวังสิ่งตอบแทน (Nelson, 1977) สอดคล้องกับ (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ , 2551) ได้ให้
ความหมายของจิตสาธารณะว่า หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และอาสามีส่วนร่วมท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม นอกจากนี้ ชาย โพธิสิตา และ
คณะ (2540) ได้ให้ความหมายในเชิงพฤติกรรมไว้ว่า การใช้สมบัติของส่วนรวมอย่างมีความรับผิดชอบ 
สามารถเข้าใจได้ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรกการรับผิดชอบต่อสมบัติของส่วนรวมใช้ของใช้
ส่วนรวมอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายรวมถึงมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาตามที่
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สามารถท าได้ ประการต่อมาเป็นการเคารพสิทธิในการใช้สมบัติส่วนร่วมของผู้อ่ืน ต้องค านึงถึงสิทธิใน
การใช้สมบัติส่วนร่วมไม่ยึดสมบัติส่วนร่วมไว้เป็นของตัวเอง และไม่ปิดกั้นโอกาสในการใช้ประโยชน์
ของผู้อื่น 

พิริยา นิลมาตร (2550) ได้เสนอว่าคุณลักษณะส าคัญของผู้มีจิตสาธารณะต้องประกอบ
ไปด้วย ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข วิเคราะห์สภาพสังคมและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข มีความรักความเมตตาความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนในสังคม มีความกระตือรือร้น
ที่ใช้ความสามารถของตนเองเพ่ือช่วยเหลือสังคม ลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของสังคม สอดคล้อง
กับ นันทรัตน์ ปริวัติธรรม (2553) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตส านึกต่อส่วนรวม
ประกอบไปด้วย การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นการแสดงความต้องการให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อ่ืน
ต้องการความช่วยเหลือ การเสียสละเพ่ือสังคม เป็นการแสดงความมีน้ าใจในการเสียสละแรงกาย 
แรงใจ และทรัพย์สินเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความมุ่งมันพัฒนาสังคม เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากนี้บุคคลที่จิตสาธารณะต้องมีความไว
วางใจในผู้อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความสุภาพถ่อมตน และมีจิตใจอ่อนโยน  (Costa 
and McCrae, 1992) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความกล้าหาญ มีสติรู้จักควบคุมตนเอง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน รักในการสร้างเครือข่าย สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาตนเองและสังคม มองโลกในแง่ดี (เสถียร สีชื่น, 
2556) 

4.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ 
ราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะ (Characteristic) ว่าเป็น

เครื่องหมายหรือสิ่งที่ใช้ให้เห็นถึงความดี ความเป็นพิเศษ หรือเป็นการกระท าที่เป็นสิ่งพิเศษหรือเป็น
ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือการกระท าของบุคคลที่สะท้อนถึงความสามารถพิเศษหรือเป็นศักยภาพ
ของบุคคลในการกระท าใดๆ โดยบุคลากรในองค์การควรมีความรู้ความสามารถในอาชีพ ทั้งด้านการ
บริหารจัดการ สามารถท างานเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ มีนวัตกรรม มีทัศนคติที่ดี มีปัญญา 
มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ รู้กระบวนการวิจัย และสามารถประยุกต์ใช้ และมีนิสัย
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสรุปคุณลักษณะของแรงงานไทยที่พึงประสงค์ได้ ดังนี้ ด้านภาษาไทย (ฟัง 
พูด อ่าน เขียน) สื่อสารได้ดีมาก สรุป สังเคราะห์ วิเคราะห์ และวิจารณ์ได้ ด้านภาษาต่างประเทศ (ฟัง 
พูด อ่าน เขียน) ใช้เป็นเครื่องมือในการท างานวิจัยและในชีวิตประจ าวันได้ ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้โปรแกรมระดับสูงในการท างานและวิจัยได้ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมได้ ด้านคณิตศาสตร์ เสนอผลงานโดยใช้ข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์ และเสนอในรูปสถิติได้ ด้านความคิดท่ีเป็นสากล บนพ้ืนฐานข้อมูลและมีวิจรณญาณ โดย
ใช้มาตรฐานนานาชาติในการท างาน และเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ ด้านการบริหารจัดการท างานเป็น
ทีม เป็นผู้น า บริหารหน่วยงาน และแก้ปัญหาได้  ด้านความคิดริเริ่ม โดยการวิจัยเพ่ือก่อให้เกิด
นวัตกรรม ด้านทัศนคติ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม อดทน สู้งานหนัก อุทิศตนให้งาน พัฒนาตนเอง
โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพลเมองดี รู้หน้าที่ของตนเอง ปรับตัวเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ (นิสดารก์ 
เวชยานนท์, 2553) 
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้เสนอ คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต
จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มิติด้านร่างกาย คือ คนไทยในอนาคตต้องมีการพัฒนาด้านร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้เพราะใน
อนาคตคนไทยจะพบกับปัญหาด้านสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น เชื้อโรคชนิดใหม่จะมีเพ่ิมมากขึ้น โรคที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากการแพร่กระจายของค่านิยมและวัฒนธรรม
ต่างๆที่เข้าสู่ประเทศไทย เช่น ค่านิยมทางเพศ การบริโภคอาหาร สภาพความตึงเครียด เป็นต้น การที่
คนไทยมีสุขภาพและสติปัญญาที่ดีย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดี เป็นปัจจัยที่ จะช่วย
เพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ 2) มิติด้านจิตใจ คือต้องเป็นผู้ที่เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนเป็น
อย่างดี เพราะคนไทยอยู่ในภาวการณ์แข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเวทีโลกและใน
ชีวิตประจ าวัน การแข่งขันในด้านการศึกษา ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการสร้างคนใ ห้มี
สุขภาพจิตที่ดี มีภาวะจิตใจและอารมณ์ที่เข้มแข็ง โดยการสร้างผู้ที่สามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างดีจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับอนาคต 
มิติด้านความรู้ สังคมในอนาคตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ การ
เรียนรู้ของคนไทยต้องเป็นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งสภาพเศรษฐกิจจะเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้
และเทคโนโลยีขั้นสูง ผู้มีอ านาจคือผู้ที่มีความรู้สูงกว่า สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาองค์การ ผู้
ที่ขาดความรู้ด้านดังกล่าวจะมีแนวโน้มว่างงานมากขึ้น ความรู้จะกลายเป็นทุนทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าให้เราสามารถรักษาลักษณะเฉพาะของประเทศไว้ได้  3) มิติด้านทักษะ
ความสามารถ คือ การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็ว สังคมจะเป็นสังคมแห่งความรู้ 
การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้คน
ไทยต้องมีทักษะทางการคิด กล่าวคือ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแบบบูรณาการ เพ่ือให้
สามารถเผชิญกับปัญหาและด าเนินกิจกรรมต่างๆในยุคอนาคตได้อย่างเท่าทัน นอกจากนั้นคนไทยยัง
ต้องมีทักษะการสื่อสาร การจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการอาชีพ และทักษะทางสุนทรียะที่ดี  4) มิติด้านลักษณะชีวิต หมายถึง สิ่งที่
สะท้อนความเป็นมนุษย์ในด้านต่างๆตั้งแต่สิ่งที่อยู่ภายในและสิ่งที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ได้แก่ 
ขยัน อดทน และทุ่มเทท างานหนัก เพราะสภาพของการแข่งขัน การแก่งแย่งกันและกันจะทวีสูงขึ้น 
การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องใช้คนขยัน อดทนและทุ่มเทท างานหนัก ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
สามารถควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
รักในสิทธิและหน้าที่ของตนเองที่ควรมีต่อสังคม มีจิตส านึกสาธารณะ รู้จักประหยัดและอดออม เป็น
ต้น 

ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ (2555) ได้เสนอมาตรฐานด้านคุณลักษณะทั่วไปของ
บุคลากรในสถานประกอบการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านบุคลิกภาพ เช่น มีการแสดงออกทาง
กิริยาที่สุภาพ แต่งกายสะอาดและเหมาะสม สุขภาพแข็งแรง สามารถท างานหนักได้ มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน และวางตัวอย่างเหมาะสม 2) มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มี
ความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย มีความอดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่องาน มี
จิตใจบริการ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ความรอบครอบ และยึดคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถทั่วไป มี
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ความสามารถในการติดต่อและประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดี มีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการบริการ 4) มาตรฐานด้านภาษาและการสื่อสาร เช่น มี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้ดีในเรื่อง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถใช้ภาษากายได้ และใช้ภาษาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างน้อยอีก 1 
ภาษา 

สมิต สัชฌุกร (2553) ได้แบ่งลักษณะประจ าตัวของผู้ให้บริการมีองค์ประกอบส าคัญ 2 
ประการ มีดังนี้ ด้านคุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความดีโดยแสดงให้เห็นได้จากภายนอก 
เช่น มีจิตใจรักงานบริการ มีความรู้ในงานที่จะบริการ มีความรู้ในบริการ มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มีทัศนคติต่องานบริการที่ดี มี
จิตใจมั่นคง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความช่างสังเกต มีความรอบครอบ มีความสามารถวิเคราะห์
ปัญหา เป็นต้น ด้านพฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก เช่น อัธยาศัยดี มี
มิตรไมตรี เอาใจใส่ในงาน แต่งกายสุภาพ กิริยาสุภาพ วาจาสุภาพ น้ าเสียงไพเราะ ควบคุมอารมณ์ได้
ดี เต็มใจแก้ไขปัญหา กระตือรือร้น มีวินัย ซื่อสัตย์ เป็นต้น โดยพนักงานที่องค์การต้องการนั้นต้องมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วย ประกอบกับ ปัณณทัต กัลยา และคณะ (2558) ได้แบ่ง
คุณลักษณะเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านพุทธพิสัย (Cognitive) ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ การบูร
ณาการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ด้านจิตพิสัย (Affective Skill) ประกอบด้วย 
การรับรู้ถึงปรากฏการณ์ การตอบสนองต่อปรากฏการณ์ การให้คุณค่า การจัดระบบ ค่านิยมฝังลึก
ภายใน และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Skill) ประกอบด้วยการรับรู้ การเตรียมพร้อม การ
ปฏิบัติตามค าแนะน า กลไล พฤติกรรมซับซ้อน การปรับเปลี่ยน ต้นฉบับ 

Berger and Berger (2010) ได้เสนอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานคนเก่ง
ประกอบได้ด้วย 1) การแสดงออกให้เห็นผ่านทางการปฏิบัติ ทั้งในด้านของเป้าหมาย ความอดทนต่อ
อุปสรรค์ และความรับผิดชอบ 2) การสื่อสาร มีการสื่อสารทั้งฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
น าเสนอได้อย่างชัดเจน รัดกุม และเข้าใจง่าย 3) มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่แปลกใหม่มีการ
พัฒนาตลอดเวลาและสามารถน าความคิดนั้นมาสร้างนวัตกรรมได้ 4) การตัดสินใจ มีความสามารถใน
การก าหนดประเด็นและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 5) ความเข้าใจในลูกค้า รับฟังความ
คิดเห็นของลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 6) มีมนุษย
สัมพันธ์ สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับคนรอบข้าง 7) ภาวะผู้น า สามารถกระตุ้นเพ่ือน
ร่วมงานให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของธุรกิจ และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 8) การท างานเป็น
ทีม รู้เวลา และวิธีการในการจัดการทีมงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในทีมได้ 9) ความเชี่ยวชาญในงาน มีความเข้าใจในธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ คือพฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติด้วยความ
เต็มใจและนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลและ
บทลงโทษของงาน และสิ่งที่ท านั้นต้องเกิดประโยชน์ต่อองค์การ (Hoffman and Others, 2007) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประกอบด้วย 5 ด้าน (Organ, 1997) ได้แก่ พฤติกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ (Altruism) มีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
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ท างานด้วยความเต็มใจ พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) พฤติกรรมที่แสดงถึงความเอาใจใส่
บุคคลอ่ืน เคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนเพ่ือป้องกันปัญหากระทบกระทั่งกับบุคคลอ่ืน พฤติกรรมการมี
น้ าใจนักกีฬา (Sportsmanship) มีความอดทนต่อความยากล าบาก และสามารถรับแรงกดดันจาก
การท างานได้ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในองค์การ พฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) 
พฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับและปฏิบัติตมกฎระเบียบขององค์การด้วยความเต็มใจ 

อัญชลี อติแพทย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่าปัญหาหลักๆ ของการศึกษาคือ นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการเข้าใจข้อมูลสื่อสาร
ไม่ตรงกันมีสาเหตุจากผู้ให้บริการมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษน้อย ขาดความต่อเนื่อง และไม่สนใจ
ฝึกฝนขาดความม่ันใจท าให้นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับ ราณี อิสิชัยกุล และ ชัชพล 
ทรงสุนทรวงศ ์(2552) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทยผล
การศึกษาพบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดมาจากทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการยังไม่ดี
เท่าที่ควร มักคุเทศน์ที่สามารถสื่อสารภาษาที่สามได้มีจ านวนน้อย และคนท้องถิ่นมีความสามารถ
พ้ืนฐานทางภาษาไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของพนักงานในธุรกิจ
บริการเพราะการสื่อสารที่ถูกต้องจะส่งผลถึงความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย 

จากาการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อคุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศและน ามาสังเคราะห์จนได้ประเด็นส าคัญที่น าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การท างานเป็นทีม การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม 
ความรับผิดชอบ การเจรจาต่อรอง จิตสาธารณะ บุคลิกภาพ และภาษาต่างประเทศมาใช้ ในงานวิจัย
เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ 
 
จากภาพที่ 8 เป็นการแสดงถึงการทบทวนวรรณกรรมเป็นวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสารที่ท าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใน
เรื่องท่ีตอ้งการศึกษาเป็นการเบื้องต้น ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์
ในด้านต่างๆ ทั้งความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การท างานเป็นทีม การสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ การเจรจาต่อรอง จิตสาธารณะ 
บุคลิกภาพ และภาษาต่างประเทศ 
 
5. แนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุปทาน 

5.1 ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน 
La Londe and Masters (1994) ให้ความหมายของห่วงโซ่อุปทานว่า หมายถึง ชุดของ

บริษัทที่มีความสัมพันธ์กันโดยการส่งผ่านสินค้าและบริการจากผู้ผลิตรายแรกไปยังผู้ผลิตรายสุดท้าย 
โดยทุกบริษัทเป็นอิสระต่อกันและมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าเพ่ือไปสู่ผู้บริโภครายสุดท้าย บริษัท
ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบในห่วงโซ่อุปทาน สอดคล้องกับ Lambert and Cooper (2000) เสนอว่า
ห่วงโซ่อุปทานเป็นการจดต าแหน่งของบริษัททั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการน าสินค้าไปสู่ตลาด นอกจากนี้ 
Christopher and Towill (2001) นิยามค าว่าห่วงโซ่อุปทานไว้ว่าเป็นเครือข่ายขององค์การที่มีส่วน
ร่วมและมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นน้ าไปยังปลายน้ าโดยมีกิจกรรมที่แตกต่างกันเพ่ือให้สินค้าและ
บริการที่ดีที่สุดไปส่งมอบให้กับผู้บริโภค ประกอบกับ ชุติเดช วิศาลกิตติ (2555) มีความเห็นว่าห่วงโซ่
อุปทานเป็นการด าเนินการของกิจกรรมต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกันภายในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ในงานวิจัยนี้ห่วงโซ่อุปทานหมายถึง ผู้มีส่ว น

คุณลักษณะ
แรงงานที่พึง

ประสงค์ 
การท างานเป็นทีม 

การสื่อสาร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภาวะผู้น า 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ 

การเจรจาต่อรอง 

จิตสาธารณะ 

ภาษาต่างประเทศ 

บุคลิกภาพ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ความคิดสร้างสรรค์ 
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เกี่ยวข้องในฝ่ายต่างๆของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าหรือ
ผู้บริโภครายสุดท้าย หรือตั้งแต่เจ้าของงานไปจนถึงผู้เข้าชมงาน 

5.2 ความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
Towill (1991) ได้ให้ความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทานไว้ว่า หมายถึง เป็นการ

จัดการการโอนถ่ายสินค้าและบริการตั้งแต่ผู้ผลิตรายแรกไปยังผู้บริโภครายสุดท้าย นอกจากนี้ 
Houlihan (1988) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการควบคุมการผลิต
ว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเดียวรับผิดชอบทุกส่วนในห่วงโซ่อุปทานโดย
ไม่แยกส่วนตามหน้าที่ของงาน เช่น การผลิต การจัดซื้อ และการจ าหน่าย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
นั้นทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานมีเป้าหมายร่วมกันและต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายโดยรวม การจัดการห่วงโซ่
อุปทานก่อให้เกิดความสมดุลของสินค้าและบริการต่อผู้บริโภค ประกอบกับ Scott and Westbrook 
(1991) ได้นิยามการจัดการห่วงโซ่อุปทานว่าเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบทางธุรกิจต่างๆ 
ตั้งแต่การผลิต การโอนถ่ายสินค้าและบริการไปจนถึงผู้บริโภค โดยมีการเชื่อมต่อกันหลายๆองค์การ 
อย่างไรก็ตาม Monczka and Others (1998) กล่าวว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
บูรณาการและจัดการการไหลเวียนของสินค้าและบริการโดยใช้มุมมองทั้งระบบที่หลายหลายและ
ซับซ้อนของส่วนต่างๆในห่วงโซ่อุปทาน โดยในงานวิจัยนี้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทย 

5.3 ความส าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นระบบการบริหารที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารจัดการให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สามารถส่ง
มอบสินค้าหรือชิ้นงานให้กับหน่วยงานถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ส่ง
ถึงมือลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรไม่สามารถแข่งขันได้โดยล าพังอีก
ต่อไปแล้ว แต่จะต้องแข่งขันกันในรูปของโซ่อุปทาน หรือการแข่งขันที่เป็นแบบเครือข่าย ซึ่งองค์กรที่
จะประสบความส าเร็จจะต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม และสามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานใน
เครือข่ายเพ่ือเสนอสิ่งที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าให้กับลูกค้าของตน  ในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่องค์กรมัก
ยึดหลักการบริหารแบบที่เน้นการปฏิบัติงานอยู่แต่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับผู้ส่งมอบและลูกค้าเท่าใดนัก ซึ่งรูปแบบทางธุรกิจขององค์กรดังกล่าวเป็นลักษณะซื้อ
ขายกันเท่านั้น คือสินค้าและบริการจะถูกซื้อมาและขายไปใกล้ๆ ตัวในโซ่อุปทาน  หรือที่เรียกว่า
หลักการใกล้ช่วงแขน โดยละเลยความสัมพันธ์ระยะยาวและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
อยู่ไกลออกไปในโซ่อุปทาน ผลที่ได้ก็คือลูกค้าซึ่งอยู่ปลายสุดของโซ่อุปทานได้รับสินค้าและบริการที่มี
ต้นทุนสูงและคุณภาพต่ า (สาธิต พะเนียงทอง, 2548) โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดการห่วงโซ่
อุปทานเพ่ือลดต้นทุนการครอบครองสินค้าให้มากที่สุด ทุกกิจกรรมต้องการลดต้นทุนในการ
ครอบครองสินค้าและยังต้องมีประสิทธิภาพการส่งมอบโดยการลดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น ที่ไม่มี
มูลค่าเพ่ิมและกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเพ่ิมของสินค้าคงคลัง (ธนิต โสรัตน์, 2550) 
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5.4 ระดับของห่วงโซ่อุปทาน 
ระดับของห่วงโซ่อุปทานนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานโดยตรง 

(direct supply chain) ห่วงโซ่อุปทานแบบขยาย (extended supply chain) และห่วงโซ่อุปทาน
ขั้นสูงสุด (ultimate supply chain) ห่วงโซ่อุปทานโดยตรงประกอบด้วยผู้ผลิต องค์การ และลูกค้าที่
มีส่วนร่วมในกระแสต้นน้ าจนถึงปลายน้ าของผลิตภัณฑ์ บริการ การเงิน และด้านข้อมูลต่างๆ ห่วงโซ่
อุปทาแบบขยายประกอบด้วย ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต องค์การ ลูกค้า และลูกค้าของลูกค้าที่มีส่วนร่วม
ในกระแสต้นน้ าจนถึงปลายน้ าของผลิตภัณฑ์ บริการ การเงิน และด้านข้อมูลต่างๆ ห่วงโซ่อุปทานขั้น
สูงสุด เป็นห่วงโซ่อุปทานที่ดีที่สุดประกอบด้วย ผู้ผลิตวัตถุดิบรายแรก ผู้ผลิต องค์การ ลูกค้า ลูกค้า
รายสุดท้าย รวมถึง ผู้ให้บริการทางด้านการเงิน เครือข่ายผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ฝ่ายวิจัยการตลาด
ขององค์การ (Mentzer and Others, 2001) นอกจากนี้กระบวนการต่างๆในห่วงโซ่อุปทานประกอบ
ไปด้วยขั้นแรกการวางแผนผลิตภัณฑ์ การควบคุมสินค้าคงคลัง หมายถึง การผลิตและการเก็บรักษา
สินค้าและบริการของระบบย่อยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ผู้ผลิตรายแรกจนถึงผู้ผลิตรายสุดท้าย 
ขั้นที่สองการจัดจ าหน่ายและระบบขนส่งขั้นตอนนี้จะก าหนดวิธีการขนส่งสินค้าและบริการจาก
คลังสินค้าไปยังร้านค้าปลีกโดยตรง หรืออาจส่งไปยังตัวแทนจ าหน่ายและส่งต่อไปยังร้านค้าปลีกก็ได้
กระบวนการนี้รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง และการส่งมอบสินค้าและบริการไปยัง
ผู้บริโภครายสุดท้ายด้วย (Beamon, 1998) 

5.5 ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ในห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม

หลัก ได้แก่ ผู้จัดงานอยู่ในส่วนของต้นน้ า ผู้ออกงานอยู่ในส่วนของกลางน้ า และผู้เข้าชมงานอยู่ในส่วน
ของปลายน้ า โดยผู้จัดงานนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบงานตั้งแต่ก่อนเรื่มงานจนถึงหลังจากงานเสร็จสิ้น มี
กระบวนการด าเนินงานตั้งแต่ ช่วงวางแผนเป็นพัฒนารูปแบบตัวงาน ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
และสร้างวิสัยทัศน์ของงาน เมื่อวางแผนเสร็จแล้วเป็นช่วงของการขายเป็นการขายพ้ืนที่จัดงานให้กับผู้
ออกงานรวมไปถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานรู้ว่ามีงานจัดขึ้น และเชิญให้เข้าร่วมงาน 
หลังจานั้นเป็นช่วงการสร้างงานผุ้จัดงานต้องประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน สถานที่
จัดงาน บริษัทรับช่วงต่อในส่วนต่างๆ บริษัทขนส่ง และเมื่องานส าเร็จลุล่วงแล้วจะเข้าสู่ช่วงของการ
ประเมิณผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินความส าเร็จของงาน ผลตอบรับของผู้เข้าร่วมงาน ผลตอบ
รับจากผู้เข้าชมงาน ในส่วนของผู้ออกงานนั้นเป็นผู้ที่น าสินค้าหรือบริการของตนเองมาจัดแสดงภายใน
งานเพ่ือให้ผู้เข้าชมสินค้าได้รับรู้และรับทราบถึงสินค้าและบริการ เทคโนโลยีใหม่ๆของตนเอง สามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 9 

 
 
 
 

ภาพที่ 9 ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

ต้นน้ า 
ผู้จัดงาน (Organizer) 

กลางน้ า 
ผู้ออกงาน (Exhibitor) 

ปลายน้ า 
ผู้เข้าชมงาน (Visitor) 
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จากาการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อแนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุปทาน ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
และน ามาสังเคราะห์จนได้ประเด็นส าคัญที่น าเรื่องของ ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน ความหมาย
ของการจัดการห่วงโซ่ออุปทาน ความส าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และระดับของห่วงโซ่
อุปทานมาใช้ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยสามารถสรุปได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน
เป็นการแสดงถึงกระบวนการโอนถ่ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ที่มีองค์กระกอบคือ 
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการ ต้นทุนการผลิต และพัฒนากระบวนการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานนั้นต้องท าให้มีขั้นตอน และวิธีการที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุด และเข้าใจได้ง่ายที่สุด 

 
6. แนวคิดเรื่องตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งสามารถใช้ในการ
บริหารองค์การได้ทุกระดับ ตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์การสามารถทราบข้อมูลที่แท้จริง ทราบ
ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การ ส่งผลให้เกิดความส าเร็จขององค์การได้ เพราะตัวบ่งชี้ที่มี
ประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาตลอดเวลาท าให้องค์การสามารถทราบถึงปัญหาและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

6.1 ความหมายของตัวบ่งชี้ 
Johnstone (1981) ได้ให้ความหมายไว้ว่าตัวบ่งชี้ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆที่ใช้วัด

เพ่ือให้ได้คุณลักษณะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพของคุณลักษณะในเชิงสรุป 
สอดคล้องกับ Hopkins and Others (1989) ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ว่า เป็นสิ่งที่ให้ในการวัดระดับ
ของคุณลักษณะเพ่ือให้สามารถวัดและตรวจสอบได้ เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ได้
ง่ายขึ้น ตัวบ่งชี้สามารถเป็นได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ประกอบกับ จิรัชญา พัดศรีเรือง (2555) ได้
เสนอว่าตัวบ่งชี้เป็นองค์ประกอบที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ศึกษาเฉพาะช่วงเวลาและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นย า แสดงออกมาได้ทั้งในรูปแบบของตัวเลขและปริมาณ ทั้งนี้ วันเพ็ญ ผ่องกาย (2550) ได้ให้
ความหมายของตัวบ่งชี้ว่า ตัวแปรที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบต่างๆในส่วนใดส่วน
หนึ่งของช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือสะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ที่ต้องการศึกษา อย่างไรก็ตาม Burstein and 
Others (1992) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ว่า เป็นค่าสถิติที่แสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ 
คุณภาพ หรือผลการปฏิบัติ อาจเป็นสถิติเฉพาะเรื่องหรือสถิติโดยรวมก็ได้ โดยในงานวิจัยนี้ตัวบ่ง ชี้ 
หมายถึง องค์ประกอบต่างๆของคุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ นอกจากนี้ Johnstone (1981) เสนอว่าตัวบ่งชี้นั้นสามารถใช้ในการก าหนด
นโยบายที่เหมาะสม สามรถใช่ในการก ากับระบบของการด าเนินงาน สามารถใช้ในการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาระบบ และสมารถใช้ในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน 
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6.2 ประเภทของตัวบ่งชี้ 
Johnstone (1981) ได้แบ่งประเภทของตัวบ่งชี้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้ที่เป็น

ตัวแทน เป็นการเลือกตัวแปรที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของของตัวแปรที่ต้องการศึกษาสามารถใช้ใน
การวิจัย การบริหารและการวางแผน 2) ตัวบ่งชี้เดี่ยว เป็นตัวบ่งชี้ที่น ามาแบ่งรายละเอียดให้ลึกลงไป
เมื่อใช้อธบายตัวแปรหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง 3) ตัวบ่งชี้ผสมเป็นตัวบ่งชี้ที่อธิบายถึงสภาพโดยรวมของ
เรื่องที่ศึกษาสามารถใช้ในการอธิบายคุณลักษณะได้ดีกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวแทน และตัวบ่งชี้เดียว 
นอกจากนี้ ส านักแผนประกันคุณภาพ (2553) ได้แบ่งระเภทของตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดสิ่งที่นับได้ มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น 
จ านวน ร้อยละ ระยะเวลา เป็นต้น ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณที่ใช้วัดในสิ่งที่เป็นนามอธรรมเป็นการสร้าง
เครื่องมือวัดเพ่ือใช้วัดสิ่งที่เป็นนามอธรรมไม่มีลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนแต่สามารถวัดเป็นเชิง
ปริมาณได้ เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจ เป็นต้น ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพเป็นตัวบงชี้ที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่
มีค่าในเชิงปริมาณ และอธิบายการวัดที่อิงกับเป้าหมายในเชิงพรรณนาการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ควรพิจารณาถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไปด้วยกัน  

6.3 คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ดีต้องมีความเป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ ตรงประเด็นตามเนื้อหาที่ต้องการวัด 

มีความชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินและบรรยายค่าของตัวบ่งชี้ได้ อย่าง
ชัดเจนและเชื่อมโยงกับเรื่องที่ศึกษา (อารักษ์ อินทร์พยุง, 2554) สอดคล้องกับศิริชัย กาญจนวาสี 
(2545) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดีต้องมีความตรง คือ มีความตรงประเด็น และมีความเป็น
ตัวแทน ต้องมีความเที่ยง คือ มีความเป็นปรนัย และมีความคลาดเคลื่อนต่ า  ต้องมีความเป็นกลาง 
ต้องมีความรวดเร็วในการแสดงถึงความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน ต้องมีความ
สะดวกในการน าไปใช้ คือ สามารถเขาใจได้ง่าย และเก็บข้อมูลได้ง่าย นอกจากนี้ Johnstone (1981) 
ได้เสนอถึงลักษณะส าคัญของตัวบ่งชี้ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้สามารถแสดงถึงข้อมูลที่ศึกษาใน
ภาพกว้างสามารถน ามาใช้ในทางสังคมศาสตร์ได้อย่างแม่นย าไม่มากก็น้อย 2) ตัวบ่งชี้มีลักษณะที่
แตกต่างไปจากตัวแปรเนื่องจากตัวบ่งชี้เป็นการรวมตัวแปรหลายๆตัวเข้าด้วยกันจนแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมของตัวแปรเหล่านั้น แต่ตัวแปรจะสะท้อนให้เห็นข้อมูลในด้านเดียวแบบเฉพาะเจาะจง 3) ตัว
บ่งชี้ต้องก าหนดเป็นปริมาณ และต้องก าหนดความหมายและเกณฑ์ที่ชัดเจน 4) ตัวชี้วัดเป็นค่า
ชั่วคราวในช่วงเวลานั้นๆ 5) ตัวชี้วัดเป็นหน่วยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี 

6.4 การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้นั้นสามารถพัฒนาได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) การพัฒนาตัวบ่งชี้จากตัวบ่งชี้ที่ได้

จากการศึกษา หรือมีผู้ที่เคยสร้างไว้แล้วเป็นข้อมูลทุติยภูมิ สามารถสร้างได้โดยการหาตัวแปรที่ได้
ศึกษาและมีอยู่แล้วาใช้ หรือการน าเอาตัวแปรจากหลายๆแหล่งข้อมูลมารวมกัยโดยแต่ละตัวแปรนั้น
ต้องมีความสัมพันธ์กันด้วย วิธีนี้มีข้อเสียคือ เป็นการเลือกโดยดุลยพินิจของผู้พัฒนาเองท าให้เกิดการ
เอนเอียงในการให้น้ าหนักความส าคัญของแต่ละตัวบ่งชี้ได้ 2) การสร้างตัวบ่งชี้จากผู้เชียวชาญเป็นการ
สร้างโดยการเก็บความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและรวมรวมความคิดและทฤษฎีนั้นมาให้ล าดับ
ความส าคัญและสังเคราะห์ขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ 3) การสร้างตัวบ่งชี้โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ น าวิธีการของ
การสร้างตัวบ่งชี้จากผู้เชียวชาญมาใช้โปรแกรมทางสถิติในการค านวนหาค่าความส าคัญและน าผลที่
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ได้มาจัดกลุ่มของตัวบ่งชี้ โดยปัญหาความไม่เพียงพอของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมทางสถิติด้วย (Johnstone, 1981)  

จากาการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อแนวคิดเรื่องตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมโดยการศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศและ
น ามาสังเคราะห์จนได้ประเด็นส าคัญที่น าเรื่องของ ความหมายของตัวบ่งชี้ ความส าคัญของตัวบ่งชี้ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดี และการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในงานวิจัย
เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยสามารถสรุปได้ว่าตัวบ่งชี้เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่
ต้องการศึกษาในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให่อนาคตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
เวลานั้นๆ โดยตัวบ่งชี้ที่ดีต้องมีความเที่ยงตรง แม่นย า มีความเป็นกลาง มีความคลาดเคลื่อนต่ า และ
เหมาะสมกับสถานการณ ์โดยสามารถพัฒนาตัวบ่งชี้ได้จากการน าตัวบ่งชี้ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สร้างตัวบ่งชี้ขึ้นมาใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ สร้างตัวบ่งชี้ขึ้นมาใหม่จากการ
น าผลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวนทางสถิติ 
 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชัยยง ชัยเจริญทวีกิจ และกฤช จรินโท (2558) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้จัดการ
บริษัทธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะผู้จัดการ และแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้จัดการของบริษัทธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เก็บ
ข้อมูลจาก อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้จัดการบริษัทธุรกิจน าเที่ยว และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ รักและมีความภูมิใจใน
การท างาน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพกับเพ่ือนร่วมงานและลูกค้า มีภาวะผู้น าและสามารถเป็น
แบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และมีแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สมรรถนะ
ทั่วไปที่ส าคัญ ได้แก่ การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการพูดภาอังกฤษ 
การท างานด้านธุรการ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจ และความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมทางการเงิน สมรรถนะผู้จัดการที่ส าคัญ ได้แก่ บทบาทในการน าและการจัดการบุคลากร 
สร้างโครงการฝึกอบรมและพัฒนา และจัดสรรทรัพยากรด้านการน าเที่ยว โดยมีแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะผู้จัดการของบริษัทท่ีส าคัญ ได้แก่ ด้านการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการสื่อสาร ด้านการตลาด 
และด้านการประสานงาน 

นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและระดับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึง
พอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมุลกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
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บริการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ด้าน คือ 1) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และความสามารถในการ
ใช้อุปกรณ์ 3) ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ จิตบริการ และกิริยามารยาท 4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์ และความตรงต่อเวลา 5) ด้านความรู้ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และ 
ความเข้าใจถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 6) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ การท างานส าเร็จตามก าหนด 
และความสามารถในการท างานด้วยตนเอง 

พิสชา บัวครื้น (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์เพ่ือประเมินนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีวัตถุประสงค์
เ พ่ือศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 2) พัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือประเมิณ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเก็บข้อมูลจากจากนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะการปฏิบัติ 5) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6) ทักษะ ความรับผิดชอบ 7) 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 8) ทักษะการสื่อสาร และ9) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจการ
ประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็น รางวัลและ การแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัด
พะเยาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติ (MICE) ในจังหวัดพะเยา เก็บข้อมูลจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สมาคมที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงที่มีการจัดประชุมสัมมนาต่างๆในจังหวัดพะเยา ใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจ
การประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็น รางวัลและ การแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ใน
จังหวัดพะเยามี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของสถานที่จัดประชุม ด้านการเข้าถึงสถานที่ ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดประชุม ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน และด้านสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบองค์ประกอบข้อตกลงใน
มุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของการจัดแสดงสินค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบข้อตกลงส าหรับการจัดงานแสดงสินค้าและการรับรู้คุณค่าในมุมมองของลูกค้า เพ่ือ
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบข้อตกลงที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการจัดแสดง
สินค้าในมุมมองของลูกค้า เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าการจัดงานแสดงสินค้าตามการ
รับรู้ของลูกค้า เก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มางานจัดแสดงสินค้า ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบข้อตกลงส าหรับการจัดงานแสดงสินค้าแบ่งเป็น ด้าน
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องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ การสื่อสาร การอ านวยความสะดวก และความน่าเชื่อถือ ด้านข้อตกลง
เงื่อนไขส าหรับการจัดงานแสดงสินค้าได้แก่ การค้นหาประสบการณ์ใหม่ ความหมายต่อชีวิต และการ
จูงใจ ส่วนการรับรู้คุณค่าในมุมมองของลูกค้ามีดังนี้ ความเป็นเลิศในอาชีพ ควมเป็นอิสระ การ
แสดงออกของตนเอง ความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นส่วนตัว ความสามารถ และอัตลักษณ์ 

ศุภพิชญ์ พืชพันธ์ และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องสมรถนะที่พึงประสงค์ของแรงงาน
ทักษะวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) สาขางานเทคนิคยานยนต์และชิ้นส่วนใน
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของแรงงานทักษะวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) สาขางานเทคนิคยานยนต์ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในจังหวัดชลบุรี เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของแรงงานทักษะวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ตามความต้องการของสถานประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนในจังหวัดชลบุรี โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ
คัดเลือกพนักงาน และหัวหน้างานของชมรมบริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนใน
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์มี 4 ด้านเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ด้านจรรยาบรรวิชาชีพ และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และสมรรถนะที่พึงประสงค์มี 5 ด้านเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ ด้านการจัดการและ
พัฒนางาน ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะการสื่อสาร และด้านการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กฤตภาส อารีรักษ์ และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ (2557) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ระดับปฏิบัติการในส่วนของคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ระดับปฏิบัติการในส่วนของคลังสินค้าของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้
เทคนิคเดลฟายโดยเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่าน ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท างาน ความรู้ด้านความปลอดภัย 
ความรู้ด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการท างาน รู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา และมีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 2) ด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ มีวินัยในการท างาน มีจิตส านึกที่ดีต่อองค์การ มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีจรรยยาบรรในการประกอบอาชีพ 3) ด้านภาษต่างประเทศ 
มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี และมีความสามารถในด้านภาษาอ่ืนๆ 4) 
ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะที่เก่ียวข้องกับการท างาน มีทักษะของการบริการ และมีทักษะด้านการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง 5) ด้านภาวะผู้น า ได้แก่ มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความรอบคอบ มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจถึงเป้าหมายขององค์การ 
และมีความสามารถในการสอนงาน 

ปวีนิตย์ มากแก้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาด้านความสามารถและทักษะในการ
ท างาน ด้านการบริการที่ดี ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับ
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ปฏิบัติการในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงด้านความสามารถและทักษะใน
การท างาน ด้านการบริการที่ดี ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในเขตสาทร กรุงเทพมหานครเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่
เขตสาทร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผลการศึกษาพบว่าด้านความสามารถและทักษะในการท างาน ได้แก่ 
การติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่  ความเชี่ยวชาญเชิงลึก
และเชิงกว้าง ด้านการบริการที่ดี ได้แก่ การให้บริการด้วยความเต็มใจ การช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้รับบริการ การให้บริการเกินความคาดหวัง การให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ด้านการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ได้แก่ การท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ ความร่วมมือในการท างานกับ
ผู้ร่วมงาน การสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม ความสามารถในการน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจส าเร็จ 

ธีระวัฒน์ จันทึก และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะ
ความสามารถ และศักยภาพในการบริหารงานของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีวัตุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวการณ์
ท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัญฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัญฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษา
คุณลักษณะ ความสามารถ และศักยภาพในการบริหารงานของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือตรวจสอบความสดอคล้อง
กลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะ ความสามารถ และศักยภาพในการบริหารงานของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือรองรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เพ่ือศึกษาน้ าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 
และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อความต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือรองรับสถานการณ์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าโมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะ ความสามารถ 
และศักยภาพในการบริหารงานของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการเพ่ือ
รองรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดค้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย
โมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะ ความสามารถ และศักยภาพในการบริหารงานของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการเพ่ือรองรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ส่วนของปริญญาบัณฑิต อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยปัจจัยด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการบริหาร ใน
ขณะเดียวกันความสามารถทางการบริหารยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในด้านการจัดการมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 87 ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรจัดในการเรียนการสอนที่
มีส่วนช่วยในการปลูกฝังให้บัณฑิตมีความเป็นผู้น า และมีลักษณะการท างานเป็นทีม รวมถึงปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีได้ ส าหรับโมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะ 
ความสามารถ และศักยภาพในการบริหารงานของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของบัณฑิตศึกษา อยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได ้

ธนัท สุขวัฒนาวิทย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในงาน
แสดงสินค้าของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
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สินค้าในงานแสดงสินค้าของประชากรในกรุงเทพ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของประชากรในกรุงเทพ เพ่ือศึกษาแบรนด์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของประชากรในกรุงเทพ เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของประชากรในกรุงเทพ เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ท่าพระ เดอะมอล์บางแค เซ็นทรัลพระราม2 และเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ 
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ 
ครอบครัว ส่วนในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในงานแสดง
สินค้าของประชากรในกรุงเทพมากที่สุด คือ การมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ในด้านแบรนด์
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของประชากรในกรุงเทพมากที่สุด คือ ตราสินค้า
ภายในงานส่วนใหญ่เป็นที่รู้จัก ส่วนด้านทัศนคติไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า
ของประชากรในกรุงเทพ 

เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องแรงงานไทยและฟิลิปปินส์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ: ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทาน และโอกาสในเออีซี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจกับ ปัญหาแรงงานระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ เพ่ือวิเคราะห์ความไม่
สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานแรงงานของทั้งสองประเทศ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่
สมดุลภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิของสถิติหน่ วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้อง โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจกับปัญหาแรงงานระหว่างประเทศไทย
กับฟิลิปปินส์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาแรงงานไทยคือความไม่สมดุลของโครงสร้างแรงงาน แรงงาน
ระดับล่างขาดแคลนเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลงประกอบกับมีการเรียนต่ อใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น แรงงานระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีปัญหาแรงงาน
เกินความต้องการ และไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ส่วนปัญหาของฟิลิปปินส์คือ อุปทาน
แรงงานมากกว่าอุปสงค์ เกิดปัญหาการว่างงานและความยากจนรัฐบาลจึงควรสร้างงานให้คนใน
ประเทศ 

วัชราภรณ์ สุรภี และฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความต้องการ
สมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล
ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลัก เพ่ือศึกษาสมรรถนะตามต าแหน่ง ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและให้บริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัด
ประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึษาพบว่า สมรรถนะหลักที่ผู้ประกอบการต้องการ คือ ด้าน
คุณลักษณะ ได้แก่ มีจิตบริการ อัธยาศัยดี มีมารยาท มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกภาพที่ดี ด้านทักษะ  
ได้แก่ มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการ
ปรับตัว มีทักษะการสื่อสารที่ดี  และมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านความรู้  ได้แก่  ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ความรู้ในงานที่ท า มีความรู้ด้านการจัดการ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ศศิกาญจน์ สามัคคีนนท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการท างานตามสมรรถนะหลักของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในประสิทธิภาพการท างานตามสมรรถนะหลักของพนักงาน
ธนาคารออมสิน เก็บข้อมูลจากพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จ านวน 270 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
และ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ANOVA ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารออมสินส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปีโดยความคาดหวังและความพึงพอใจของพนักงานออมสินภาค 3 
ได้แก่ ด้านการบริการด้วยใจ ด้านยึดมี่นในคุณธรรม ด้านการใส่ใจ ใฝ่รู้ ด้านการบูรณาการทีม ด้านมุ่ง
ผลลัพธ์ และด้านความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมพยว่าพนักงานมีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่สุด และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ปรียาวดี เจนเก็จวิโรจน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับนวัตกรรมทางธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสภาพปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมทางธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมทางธุรกิจของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เก็บข้อมูลจากผู้บริการและพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขานครปฐม ผลการศึกษาพบว่าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีกรบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นล าดับขึ้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาความต้องการของพนักงาน 2) การวินิจฉัยและการ
วิเคราะห์ 3) การพัฒนา 4) ความเป็นไปได้ 5) ประเมิณผล ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมทางธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
บุคลากรไม่สามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการพัฒนางานได้ นอกจากนี้
บุคลากรมีงานที่ต้องรับผิดชอบจึงท าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เต็มที่ 
ประกอบกับบุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในตนเอง และงบประมาณมีจ ากัด ท าให้มีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนวัตกรรมที่มีความสามารถถ่ายทอดได้มีไม่เพียงพอ 

มารดารัตน์ สุขสง่า (2554) ได้ศึกษาเรื่องขีดความสามารถหลักที่พึงประสงค์ในการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นน าในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขีดความสามารถหลักของบุคลากรที่พึงประสงค์ในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นน าในประเทศไทย รวมถึงศึกษาแนวทางการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรบนพ้ืนฐานขีดความความสามารถหลักของบุคลากร ใช้วิธีการศึกษาผสมผสานระหว่าง  การ
วิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การสัมภาษณ์เชองลึก และแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่า ขีดความสามารถหลักท่ีพึงประสงค์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้น
น าในประเทศไทย: บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 10 ล าดับ เรียงจากความส าคัญมากที่สุด 
10 ล าดับ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความมุ่งมั่นเพ่ือความส าเร็จ การคิดสิ่งใหม่ การคิดเชิงกล
ยุทธ์ ความสามารถในการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใฝ่เรียนรู้  การเป็นผู้น าในทีม 
ความสามารถในการใช้ภาษา ความมีจริยธรรม และคิดนอกกรอบ 

ศรีสุดา นามจิต และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัย
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
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นครพนม เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม เพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูผู้สอน
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย และผู้ปกครอง ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่แตกต่าง
กันไม่แตกต่างกัน และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยที่ควรปรับปรุงได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านอุดมการณ์ในวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เธียรไชย ยักทะวงษ์ และศิริชัย ชินะตังกูร (2553) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะของบุคลากร
ในโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ
สมรถนะของบุคลากรในโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือน าเสนอสมรรถนะ
ของบุคลากรในโครงการต้นแบบการลิตช่างเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสาขาวิชา ครูผู้สอน นักเรียน ครูพ่ีเลี้ยง และผู้ประสานงาน 
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของบุคลากรในโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรม  
กลุ่มผู้บริหารสาขาวิชามีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น า ด้านการจัดการทรัพยากร และด้าน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง กลุ่มครูผู้สอนมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านวิชาชีพ และ
ด้านความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ กลุ่มนักเรียนมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านวิชาชีพ และด้านการปรับตัว กลุ่มครูพ่ีเลี้ยงมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการสอนและ
ให้ค าปรึกษา ด้านวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านบุคคล กลุ่มผู้ประสานงานมีองค์ประกอบ 2 
ด้าน คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการประสานงาน โดยองค์ประกอบสมรรถนะเหล่านี้มีความ
เหมาะสมและสามารถได้อย่างครอบคลุม 

วุฒิชาติ สุนทรสมัย และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่องความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจ
การจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูลจากการส ารวจและสัมภาษณ์ และน ามา
ประเมินโดย MICE Model ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจนั้นเก็บข้อมูลในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา
ที่มีความพร้อม และศักยภาพในหลายๆ โดยแบ่งผลการศึกษาเป็น 3 ส่วนพบว่า ส่วนที่ 1 
สภาพแวดล้อมทั่วไปของเมืองพัทยา มีความพร้อมทั้งในเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์แนวชายฝั่ง
ทะเลตั้งแต่ด้านเหนือลงมาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา รวมถึงอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม มีความ
พร้อมในเรื่องของไฟฟ้า น้ าประปา เส้นทางการเดินทางที่สะดวก ส่วนที่ 2 ความพร้อมของเมืองใน
ด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จากการส ารวจพบว่ามีโรงแรมในเมือง
พัทยาที่มีห้องประชุมถึงร้อยละ 68.07 มีจ านวนห้องพัก 101-300 ห้อง ถึงร้อยละ 41.18 มีจ านวน
ราคาห้องพักต่ าสุด 500-1,500 บาทถึงร้อยละ 50.42 ซึ่งถือว่ามีราคาไม่แพงมาก ส่วนที่ 3 ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือ
ไมซ ์โดยมีจุดเด่นในด้านการคมนาคมที่สะดวก มีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท าให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างคล่องตัวมีเครือข่ายที่พักและโรงแรมที่มีมาตรฐานจ านวนมาก  ส่วน
จุดอ่อนจะเป็นในเรื่องของบุคลากรหรือพนักงานยังไม่มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเท่าที่ควร ใน
เรื่องของโอกาสนั้นรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE มี
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แหล่งท่องเที่ยวมากมาย และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ในเรื่องของอุปสรรคคือเมืองพัทยามีอัตราค่าครอง
ชีพที่สูงส่งผลให้ต้นทุนการอุปโภคบริโภคสูงด้วยเช่นกัน 

ชินวัตร เชื้อสระคู (2551) ได้ศึกษาเรื่องคณุลักษณะของพนักงานบริการและคุณภาพการ
บริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้าร้านทรูมูฟ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของคุณลักษณะ
ต่างๆของพนักงานบริการร้านทรูมูฟตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้า เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการ
บริการพนักงานบริการร้านทรูมูฟตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้า เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับ
คุณลักษณะแต่ละด้านของพนักงานและคุณภาพบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้า เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของพนักงานบริการและคุณภาพการบริการ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ
โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานบริการร้านทรูมูฟ 155 คน และกลุ่มผู้มาใช้บริการ 155 คน ผลการศึกษา
พบว่าพนักงานและลูกค้ารับรู้คุณลักษณะของพนักงานบริการโดยรวมอยู่ในระดับสูง พนักงานและ
ลูกค้ารับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับสูง 

เกษมศักดิ์ สิงห์เดช (2551) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาใบก าหนดหน้าที่งานตามหลัก
สมรรถนะของสายงานบุคลากร กรมราชทัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดความสามารถเชิง
สมรรถนะของบุคลากร ระดับ 3-5 และ 6ว สังกัดกองการเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีการก าหนดรูปแบบความสามารถเชิงสมรรถนะ เก็บ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ คณะท างานบริหารคุณภาพของการพัฒนาตัวบ่งชี้ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในสายงานบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า มีตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการสร้างใบก าหนด
หน้าที่งานทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ 1) งานพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและโครงสร้าง 2) งานให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านการบริหารงานบุคคล 3) งานบริหารค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน 
4) งานสรรหา 5) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) งานควบคุมและรักษายอดราชการ 7) เจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ 8) งานประมวลผลและสารสนเทศ 9) งานควบคุมข้อมูลรายบุคคล และ 10 งานส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาอบรม 

ประมา ศาสตระรุจิ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 2) สร้างคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะ และ 3) ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าคู่มือไปใช้จริง เก็บข้อมูล
จากผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาระดับหัวหน้า และผู้บริหาร ผลการศึกษาพบว่า เกณฑ์
สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย 8 สมรรถนะหลัก คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 2) การบริการที่ดี (Service Mind) 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise) 4) คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) 5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 6) 
ความเข้าใจองค์การ (Organizational Awareness) 7) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) และ 8) มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) และคู่มือมีความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบนั้นโครงสร้างคู่มือมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบว่าสมรรถนะที่ส าคัญที่สุดในการประเมินบุคคล ได้แก่ จริยธรรม การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพตามล าดับ 
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สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ
องค์การ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ศึกษาสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2) ศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานตามที่คาดหวัง และที่เกิดขึ้นจริง 
3) วิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานตามที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิผลของ
องค์การ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งก่อน และหลังการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เก็บข้อมูลจากครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก และ 20 สมรรถนะในงาน  
2) สมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานตามที่คาดหวังสูงกว่าสมรรถนะที่เกิดขึ้นจริง 3) หลังการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าสมรรถนะตามที่
คาดหวัง มีประสิทธิผลขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สูงขึ้น 

สิทธิพร   ฉันท์เฉลิมพร (2548) ได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุงสมรรถภาพของการวาง
แผนการส่งออกในห่วงโซ่อุปทานภายในอุตสาหกรรมการผลิตไก่สุกแช่แข็งส่งออก โดยใช้หลักการของ
แบบจ าลองการด าเนินงานในโซ่อุปทาน ในการวิเคราะห์ปัญหา และใช้ Definition for Function 
Modeling แสดงแผนภาพการไหลของกระบวนการวางแผนการส่งออก จากนั้นหาแนวทางในการ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานโดยน าเอาหลักการ Critical Parth Method มาวิเคราะห์ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และใช้หลักการ 5W-1H มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และก าจัดกิจกรรมที่ไม่เพ่ิม
คุณค่าในโซ่อุปทานโดยใช้ Process Activity Mapping ผลการศึกษาพบว่าสามารถปรับปรุงลดเวลา
น าในการวางแผนการส่งออกในปัจจุบันได้คิดเป็นร้อยละ 24.06 ส่งผลให้บริษัทสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา 

Puteh and Others (2016) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักของพนักงานและความเป็น
เลิศขององค์การ: การวิเคราะห์การสื่อความหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น
ของพนักงานมืออาชีพในอุตสาหกรรมบริการประเทศมาเลเซีย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จาก
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมบริการประเทศมาเลเซีย
จ านวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะหลักส าคัญที่จ าเป็นต่อพนักงาน มี 4 สมรรถนะ คือ 
สมรรถนะในการท างาน สมรรถนะด้านการสื่อสาร สมรรถนะด้านภาวะผู้น า และสมรรถนะด้าน
ความรู้ความเข้าใจ สมรรถนะเหล่านี้ เป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญอย่างสูงที่ผู้บริหารควรให่
ความส าคัญ เป็นสมรรถนะหลักที่ทุกต าแหน่งงานจ าเป็นต้องมี โดยพนักงานที่มีสมรรถนะเหล่านี้ถูก
มองว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าส าหรับองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรพัฒนาให้พนักงานมีสมรรถนะหลัก
เหล่านี้ให้มีอยู่ในตัวพนักงานเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนๆได้ในตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง 
และสมรถถนะเหล่านี้ยังเป็นหลักส าคัญที่ใช้ให้การประเมิณพนักงานและพัฒนาพนักงานได้ตรง
สมรรถนะที่พนักงานควรมี 

Nekrasova and Baeva (2015) ได้ศึกษาเรื่องแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การตามปัจจัยของการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของแรงงาน มีวัตถุประสงค์เ พ่ืออธิบาย
รายละเอียดของแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบนพ้ืนฐานของการประเมินพนักงาน
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โดยสังเคราะห์จากทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพ เพ่ือให้
นักศึกษา ผู้จัดการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆน าไปใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานทั้งของตนเอง 
และผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของการให้ข้อแนะน าและฝึกบอรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องประยุกต์ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมให้เข้า
กับสถานการณ์และบริบทขององค์การเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ของผลการปฏิบัติงานของแรงงาน ความเป็นมืออาชีพในการท างานเป็นทีม และต้องสร้างการแข่งขัน
ขึ้นในกลุ่มพนักงานเพ่ือให้เกิดการแข่งขันให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังต้องมีการ
จัดการความขัดแย้งที่ดีในกลุ่มของพนักงานด้วย 

Nouri and Others (2015) ได้ศึกษาเรื่องบริบททางสังคม: กุญแจส าคัญที่ส่งผลกระทบ
วัฒนธรรมความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดบริบททางสังคมที่ส่งผล
ต่อการเพ่ิมหรือลดของวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
อเมริกากับจีนผลการศึกษาพบว่า ระดับของความคิดริเริ่มที่สร้างโดยชาวจีนที่ท างานคนเดียวภายใต้
ผู้บังคับบัญชามีต่ ากว่าท างานเป็นทีม และบริบทนี้ไม่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของชาวอเมริกา ชาว
จีนที่ท างานคนเดียวภายใต้ผู้บังคับบัญชาได้ผลงานไม่แตกต่างจากการท างานเพียงคนเดียว ชาว
อเมริกาที่ท างานร่วมกับคนรอบข้างจะมีความคล่องตัวน้อยกว่าการท างานคนเดียว นอกจากนี้การ
ท างานภายใต้ผู้บังคับบัญชาของจีนและอเมริกายังไม่ความแตกต่างกันด้วยโดยผู้บังคับบัญชาของจีน
จะเน้นการสั่งการตามบรรทัดฐานไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นมากนัก แต่ผู้บังคับบัญชาของ
อเมริกาอนุญาตืให้แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นนั้น 

Tang Keow Ngang and Tan Chan Chan (2015) ได้ศึกษาเรื่องความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพของครูฝึกหัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบคุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะวิชาชีพของครูฝึกหัดในโรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศมาเลเซียจากมุมมองของผู้บริหาร และ
ตัวผู้ถูกประเมิน เพ่ืออธิบายและตีความแนวทางการปฎิบัติของ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
วิชาชีพจากสองมุมมองที่แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 31 คน และใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากครูฝึกหัด 250 คน ผลการศึกษาพบว่ามี 7 คุณลักษณะที่ผู้บริหารต้องการ
ประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพ แต่ผลการศึกษาเชิง
ปริมาณครูฝึกหัดส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม สรุปว่าควรพัฒนาครูฝึกหัดมน
ด้านของคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังต้อง
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ในการศึกษาที่ซับซ้อนมากข้ึน 

Neeraj and Rajib (2015) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมของ
นวัตกรรม การสร้างการรับรู้ในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันระหว่าง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมของนวัตกรรม การสร้างการรับรู้ ใน
ตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน เก็บข้อมูลจากพนักงานและผู้จัดการที่ท างานที่โรงแรม
ในประเทศอินเดียจ านวน 500 คน ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบ
ทางบวกต่อสภาพแวดล้อมของนวัตกรรม ประกอบกับสภาพแวดล้อมของนวัตกรรมส่งผลกระทบ
ทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของนวัตกรรมเป็นตัวแปรกลาง
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ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ทั้งนี้การสร้างการรับรู้ใน
ตนเองเป็นตัวแปรแทรกระหว่างสภาพแวดล้อมของนวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
เห็นได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการสร้างนวัตกรรมองค์การโดยมี
สภาพแวดล้อมของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเป็นส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมใน
องค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

Aguado (2014) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบสมรรถนะของการท างานเป็นทีม: ขั้นตอน
ต่อไปในการประเมินการท างานเป็นทีม มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวชี้วัดที่ใช้
ทดสอบการท างานเป็นทีม เพ่ือวิเคราะห์ตัวชี้วัดใหม่ของการท างานเป็นทีมบนพ้ืนฐานของความรู้ 
ทักษะและความสามารถ ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของตัวชี้ วัดที่ใช้ทดสอบการท างานเป็นทีม
แบบเก่ายังขาดความน่าเชื่อถือส่งผลกระทบต่อการใช้งานในทางวิชาการและในวิ ชาชีพ มิติและการ
วิเคราะห์มามุมมองที่แคบและไม่ครอบคุม องค์ประกอบของตัวชี้วัดที่ใช้ทดสอบการท างานเป็นทีม
ประกอบไปด้วย 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วยความตระหนักถึง
ความขัดแย้งในทีม รู้ถึงที่มาของความขัดแย้งและจัดการได้อย่างเหมาะสม มีกลยทธ์ในการเจรจา
ต่อรอง 2) ด้านการแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกัน ประกอบด้วยการสร้างสถานการณ์ให้กลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา รู้ถึงอุปสรรคในการท างานร่วมกันและหาทางแก้ ไข 3) ด้านการสื่อสาร 
ประกอบด้วยท าความเข้าใจและใช้เครือข่ายในการเพ่ิมความสามารถทางการสื่อสาร มีเทคนิคการฟัง 
มีความสามรถในการตีความ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4) ด้านการตั้งเป้าหมายและจัดการประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยการสร้างเป้าหมายที่ท้าทายและได้รับการยอมรับจากทีม ติดตามและประเมินผลของทีม
และส่วนตัว  5) ด้านการวางแผนและประสานงาน ประกอบด้วยการประสานงานเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือภายในทีม สร้างงานให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของสมาชิกในทีม 

Namho Chung and Others (2014) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอกในการใช้งานบริการระบบในการเข้าชมบูทที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ เข้าชมงาน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในของผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับการเยี่ยมชมบูท เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมในกรุงโซล ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลก าไร
ไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลประโยชน์ของงาน และพฤติกรรมของผู้ เข้าร่วมงาน 
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของบริการ 
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมงานส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเยี่ยมชมบูทของผู้เข้าชมงาน 
และการก่อการร้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมงานของผู้เข้าชมงาน ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึง
บริบทของการตัดสินใจเข้าชมงานนั้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบโดยองค์ประกอบหลักคือ
แรงจูงใจในการเข้าร่วมงาน 

Hui-Wen (2014) ไดศ้ึกษาเรื่องการสร้างรูปแบบสมรรถนะเพ่ือมืออาชีพในอุตสาหกรรม
MICEระดับนานาชาติ: วิธีการวิเคราะห์ตามล าดับขั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาล าดับความส าคัญของ
สมรรถนะหลัก และตัวชี้วัดของสมรรถนะท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ระดับนานาชาติที่
เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ ระดับนานาชาติ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
และการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ผล
การศึกษาพบว่า ในจ านวนสามสมรรถนะหลักสมรรถนะด้านความเชี่ยวชาญไมซ์มืออาชีพมี
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ความส าคัญที่สุด (weight = 0.492) ประกอบด้วย ความรู้ความเชี่ยวชาญพ้ืนฐาน ทักษะการท างาน
ด้านไมซ์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อันดับต่อมาคือสมรรถนะด้านการสื่อสาร (weight 
= 0.267) ประกอบด้วย หลักไวยากรณ์ การใช้ภาษาในการสื่อการ เทคนิคการสื่อสาร ความ
หลากหลายของภาษา และการวางแผนกลยุทธ์ อันดับสุดท้ายคือสมรรถนะด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
(weight = 0.240) ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และทัศนะคติ 

Ben Wuim-Pam (2014) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักของพนักงานเพ่ือการจัดการคน
เก่งที่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังสมรรถนะหลักของพนักงานเพ่ือการ
จัดการคนเก่งที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือศึกษาถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้าง
ความแตกต่างจากสมรรถนะหลักของพนักงานอย่างไร โดยใช้วิธีการศึกษาโดยการทบทวรวรรณกรรม
ในเรื่องของกระบวนการจัดการคนเก่ง สมรรถนะของพนักงาน รูปแบบสมรรถนะของพนักงานทั่วไป 
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะกัดจัดการตนเอง ผลการศึกษาพบว่าใน
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นคนเก่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับ
องค์การ และการจัดการสมรรถนะเป็นสิ่งที่ช่วยองค์การเข้าใจรายละเอียดความสามารถของพนักงาน
แต่ละคน ของแต่ละกลุ่ม และขององค์การโดยรวม การจัดการสมรรถนะเป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดการคนเก่งการสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการคนเก่งในการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในองค์การ โดยสมรรถนะหลักกับการจัดการคนเก่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาพนักงาน 

Hassanzadeh and Mahdinejad (2013) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสุข
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความสุขและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกลุ่มของนักศึกษาทั้งเพศหญิง และเพศชาย โดยเก็บข้อมูล
จากนักศึกษาปริญญาโทจ านวน 50 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน ผล
การศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกลุ่มนักเรียนหญิง มี
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกลุ่มนักเรียนชาย ไม่มีความแตกต่างกันใน
เรื่องของความสุขในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย โดยความสุขในงานวิจัยนี้คือความพึงพอใจที่อาจ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น และแรงจูงใจฝ่
สัมฤทธิ์เป็นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้ตามระยะเวลาที่คาดหวังไว้ 

Carnevale and Smith (2013) ได้ศึกษาเรื่องมาตรฐานของสถานที่ท างาน: ทักษะที่
พนักงานต้องการ และทักษะที่นายจ้างต้องการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบทักษะที่
พนักงานต้องการ และทักษะที่นายจ้างต้องการ ผลการศึกษาพบว่าทักษะที่พนักงานต้องการ ได้แก่ 
ด้านทักษะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน และการค านวณ ด้านการสร้างทักษะพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยวิธีในการเรียนรู้ ด้านทักษะการสื่อสารประกอบด้วยการฟัง และการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านการปรับตัวประกอบด้วย การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ด้านประสิทธิภาพของกลุ่ม
ประกอบด้วย ทักษะการเจรจา ทักษะการท างานเป็นทีม ด้านอิทธิพล ประกอบด้วยประสิทธิผลของ
องค์การ ความเป็นผู้น า ด้านการจัดการตัวเอง ประกอบด้วยแรงจูงใจและเป้าหมาย ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการบูรณาการระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะถึงการใช้สมรรถนะด้านต่างๆ โดย
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ในด้านความรู้ต้องแบ่งความรู้ให้เป็นหมวดต่างๆและบูรณาการมาใช้ร่วมกัน ด้านทักษะส่งเสริมให้
พัฒนาทักษะด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองในการฝึกฝนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านความสามารถต้องแบ่ง
ความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคลโดยศึกษาผ่านทางจิตวิทยา 

Feng and Others (2013) ได้ศึกษาถึงการก าหนดและการประเมิณสมรรถนะทางสังคม
ที่ส าคัญส าหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้างในจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดและการประเมิณสมรรถนะ
ทางสังคมที่ส าคัญส าหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้างในจีน  โดยเฉพาะสมรรถนะทางอารมณ์เพ่ือสร้าง
รูปแบบสมรรถนะทางสังคมส าหรับผู้บริหารโครงการก่อสร้างในจีน เก็บข้อมูลจากการสุ่มเลือกผู้ตอบ
แบบสอบถามจากผู้จัดการโครงการจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ส าคัญในมลฑลยูนนานด้วยการวิจัย
เชิงส ารวจ ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะทางทางสังคมม 4 มิติ คือ 1) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ประกอบด้วย การจัดการความขัดแย้ง การท างานเป็นทีม 2) การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย การจัดการการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและอิทธิพล 3)มีความเป็นผู้น า ประกอบด้วย 
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเข้าใจในภาวะผู้น า  4) การรับรู้ทางสังคม ประกอบด้วย 
ความเข้าใจองค์การ ความสัมพันธ์ส่วนตัว สมรรถนะเหล่านี้มีความส าคัญกับส าหรับผู้จัดการโครงการ
ก่อสร้างในจีนเป็นอย่างมาก 

Mercedes and Others (2013) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะของบัณฑิตและการจ้างงาน: 
ความต้องการของบริษัทและความรอบรู้ของบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับของความ
สอดคล้องระหว่างสมรรถนะท่ีได้รับจากการเรียนในมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะที่มีผลกระทบกับโอกาสในการได้รับการจ้างงาน เก็บข้อมูล
จากผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลูน่าประเทศสเปน และบริษัทในท้องถิ่นที่จ้างงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันมากระหว่างความต้องการของ
บริษัทและสมรรถนะที่ได้รับจากการเรียนในเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติจริง โดย
สมรรถนะที่ตลาดต้องการได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความ
สามรถในการปรับตัว ความสามารถในการจัดการข้อมูล ความสามารถในการท างานคนเดียว 
แรงจูงใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ทักษะการแก้ปัญหา การจัดการและวางแผน มีการพัฒนาตนเอง มี
แรงจูงใจในการท างาน การตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติ ความรู้พ้ืนฐานของอาชีพ ความรับผิดชอบในงาน การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

Nie and Liem (2013) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคคลด้วยเป้าหมายแห่งความส าเร็จ : 
ผลกระทบของดาบสองคมของสังคมที่มุ่งเน้นแรงจูงใจสัมฤทธิ์และความแตกต่างทางเพศมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทดสอบสมติฐานว่าสังคมที่มุ่งเน้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยบ่งชี้ในเชิงบวก
ต่อการปรับตัวของการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบุคคลที่มุ่งเน้น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และวิธีการไปสู่เป้าหมายพบมากในนักเรียนตะวันตก เก็บตัวอย่างจากนักเรียนใน
จังหวัดเหลียนหนิงประเทศจีนจ านวน 570 คน ใช้วิธีการวิเคราะสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบว่าบุคคลที่มุ่งเน้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวทางการเรียนรู้ และเป้าหมาย
ของประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ยังพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผล
กระทบทางบวกต่อคนที่ปรับตัวได้เร็วและส่งผลกระทบทางลบต่อคนที่ปรับตัวได้ช้า และเพศมีผลต่อ
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับน้อยถึงน้อยมาก ประกอบกับการปรับตัวของนักเรียนต่อแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์นั้นต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย 

Yu-Fen Chen and Huai-en Mo (2012) ได้ศึกษาเรื่องมุมมองของผู้เข้าชมงานกับ
คุณภาพการให้บริการของผู้จัดนิทรรศการ : กรณีศึกษาของการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมิติของคุณภาพการให้บริการของผู้จัดนิทรรศการผ่านการรับรู้ของผู้เข้าร่วม
งานนิทรรศการการท่องเที่ยว และทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและ
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมงาน โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชมงานที่ก าลังออกจากสถานที่จัดงาน 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่ามิติของคุณภาพการให้บริการมี 6 มิติ คือ การ
จัดการบูท รายละเอียดงาน การลงทะเบียน การเดินทาง แผนผังงานและองค์ประกอบต่างๆ และ
ความน่าสนใจของงาน นอกจากนี้คุณภาพการให้บริการของผู้จัดนิทรรศการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมงาน คุณภาพการให้บริการในที่นี้รวมถึงคุณภาพของพนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆของงานตั้งแต่การต้อนรับ การบริการภายในงาน การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็วแก่ผู้เข้าชมงาน 

Rani and Joshi (2012) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการคนเก่งในบทบาทของ
เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานขององค์การในบริษัทไอทีของอินเดีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างสิ่งสนับสนุนการจัดการคนเก่งในบทบาทของเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดเชิงระบบที่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสามารถเข้าใจได้และมีอิทธิพลต่อการจัดการคนเก่งใน
เรื่องของผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการการจัดการคนเก่งขององค์การที่ศึกษา เก็บ
ข้อมูลจากบริษัทอินโฟร์ซิส (Infosys) และบริษัทเทค มาฮินดาร์ (Tech. Mahindra) โดยใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า
บริษัทเริ่มมีการก าหนดความสามารถเฉพาะของคนเก่งในองค์การ และให้ความส าคัญกับคนเก่งใน
องค์การโดยให้สิทธิพิเศษกับพนักงานคนเก่ง และคนเก่งจะมองถึงโอกาสของการพัฒนาในสายอาชีพ 
โดยสิ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาและดึงดูดคนเก่งมีตามล าดับดังนี้ วัฒนธรรมองค์การ (60%) รองลงมา
คือฐานเงินเดือน (57%) ความปลอดภัยในการท างาน (52%) และการให้รางวัล (48%) จะเห็นได้ว่า
วัฒนธรรมองค์การนั้นมีผลต่อการดึงดูดและพัฒนาคนเก่งมากที่สุดดังนั้นวัฒนธรรมองค์การจึงเป็น
เรื่องท่ส าคัญในการจัดการคนเก่งในองค์การ 

Gallie and Others (2012) ได้ศึกษาเรื่องการท างานเป็นทีมพัฒนาฝีมือแรงงานและ
สวัสดิการของพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแม่นย าของการทดสอบ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถของการท างานเป็นทีม ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยรวมถึงการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์แบบคู่ขนาน ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบความรู้ ทักษะ 
และความสามารถของการท างานเป็นทีมที่เคยใช้ในอดีตที่ผ่านมามีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอต่อการ
ทดสอบ โดยสิ่งที่ส าคัญส าหรับการทดสอบความรู้ ทักษะ และความสามารถของการท างานเป็นทีม
เพ่ือใช้ในการคัลเลือก เลื่อนต าแหน่งงาน และพัฒนาพนักงาน โดยมีคุณสมบัติต่างๆที่ใช้ในการ
ทดสอบได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การสื่อสาร การท างานและ
แก้ไขปญัหาร่วมกัน การจัดการตนเอง การตั้งเป้าหมายและการจัดการประสิทธิภาพ การวางแผนและ
การประสานงาน ภาพรวมของการท างานเป็นทีม และผลการปฏิบัติงาน 
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Che-Chao Chiang and Others (2012) ได้ศึกษาเรื่องการสืบค้นข้อมูลพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์: การศึกษาข้ามวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบบทบาทของ
ปัจจัยทางวัฒนธรรมในกลยุทธ์การค้นหาข้อมูล เพ่ือศึกษาปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเดินทางของทั้ง 3 กลุ่มภาษา (ญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ) เพ่ือทดสอบอิทธิพลทั้งภายในและภายนอก
ในการสืบค้นข้อมูลที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางที่เกิดขึ้นจริง ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมส่งผลต่อกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูล และพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของทั้ง 3 กลุ่ม
ภาษา และกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเช่นกัน ดังนั้นในการ
จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการภาษาจึงมีความส าคัญเพราะภาษาใช้ในการสื่อสารระหว่างฝ่าย
ต่างๆให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น 

Rittichainuwat and Mair (2012) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานของนัก
เดินทางที่เข้าชมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการในการเดินทางเข้าร่วมงาน เก็บข้อมูลจากผู้เข้าชมงาน แล้วใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการซื้อเป็นแรงจูงใจในการเดินทางเข้า
ร่วมงานของผู้เข้าชมงานเพราะผู้เข้าชมงานมีเป้าหมายในการเข้าชมงานพ่ือเลือกซื้อสินค้าที่ตรงตาม
ความต้องการของตนเอง การค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นแรงจูงใจในการเดินทางเข้าร่วมงานของผู้
เข้าชมงาน เพราะการค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องกระตุ้นให้เกิดความอยากในการเข้าชมงาน เครือข่าย
เป็นแรงจูงใจในการเดินทางเข้าร่วมงานของผู้เข้าชมงาน เพราะการเข้าชมงานเป้นการได้มาพบปะ
สังสรรค์กับเครื่องข่ายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน กิจกรรมทางการศึกษาเป็นแรงจูงใจในการ
เดินทางเข้าร่วมงานของผู้เข้าชมงาน เพราะกิจกรรมทางการศึกษาท าให้เกิดการเรียนรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

Manfred and Others (2010) ได้ศึกษาเรื่อง อนาคตของงานแสดงสินค้า: ข้อมูลเชิงลึก
จากการวิเคราห์สถานการณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถใช้ก าหนดอนาคตของ
การแสดงสินค้าที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดจนถึงปี 2020 เก็บข้อมูลจากผู้จัดการของบริษัทที่ออก
งานแสดงสินค้าในเยอรมัน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์แบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการก าหนดอนาคตของการแสดงสินค้าที่เป็นเครื่องมือทางการตลาด
ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ และอุปทานของโลก รูปแบบทางการสื่อสารใน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยเฉพาะการเผชิญหน้า การวางต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการจัดแสดงสินค้า 
ประสิทธิภาพของงานแสดงสินค้าและแรงกดดันด้านเวลาของผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน และ
อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ จากการศึกษา 3 สถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ละ
สถานการณ์แสดงให้เห็นถึงระดับความแตกต่างส าหรับการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดในอนาคต แต่ไม่มีสถานการณ์ใดที่แสดงให้เห็นว่าการแสดงสินค้าจะถูกแทนที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ด้วยเครื่องมือทางการตลาดอ่ืนในอนาคต แต่ในทุกสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงระดับการ
แข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงส าหรับการจัดงานแสดงสินค้า 

Khan (2008) ได้ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย กรณีศึกษาบริษัทแอร์อินเดียที่กรุงนิวเดลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของก าลังคนผ่านการเรียนรู้ และผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล กระบวนการ และ
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ระดับองค์การ โดยการน ากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบอย่างดีเข้าไปด าเนินการใน
พ้ืนที่การท างานที่ก าหนด โดยเน้นในเรื่องของความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ท าให้คุณภาพการท างาน
ในภาพรวมเกิดการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมี
อยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น การขาดแคลนก าลังคนที่มีทักษะความช านาญ การขาดแคลนโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และขาดผู้ฝึกอบรมที่มีทักษะและความช านาญ สภาพการท างาน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการขาดยุทธศาสตร์และนโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาก าลังคน
ด้านการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ เป็นประสบการณ์
ทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เป็นมูลค่าของทรัพยากร และเป็นธุรกิจที่ถือเป็น
อุตสาหกรรมที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมของสังคมสมัยใหม่ที่มีผลกระทบส าคัญในเรื่องของ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีความส าคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและล้าหลังที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลาย ทุกวันนี้ทั่วโลกยอมรับว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน และมีการลงทุน
เพ่ิมในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 

Pearlman (2008) ได้ศึกษาเรื่องตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์
และ 25 อันดับสูงสุดของส านักงานการจัดประชุมและผู้เข้าชมงานในอเมริการและแคนนาดา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสรุปและวิเคราะห์การแข่งขันประจ าปีที่ 15 ให้เข้าใจได้ง่าย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
จ าเป็นในการใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานในการค านวนตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียใช้ผลของการวิจัยในการตัดสินใจเพ่ือพัฒวิธีและเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เก็บข้อมูล
จากผู้จัดการฝ่ายวิจัย และแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมและผู้เข้าชมส านักงาน ผล
การศึกษาพบว่า ค่าแรงของแรงงานที่สูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ซานฟรานซิสโก นิวยอก 
แอตแลนตา ซานดิเอโก้ และชิคาโก้ตามล าดับ ค่าขนส่งเฉลี่ยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ชิคาโก้ 
แอตแลนตา เดลลาส ลอสแอลเจอริส และลาสเวกัสตามล าดับ จ านวนกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุด 
5 อันดับแรกได้แก่ ชิคาโก้ ลาสเวกัส นิวยอก ออรันโด และ แอตแลนตาตามล าดับ จ านวนที่พักใน
ย่านศูนย์กลางธุรกิจสูงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ ลาสเวกัส นิวยอก ออรันโด ซานฟรานซิสโก และ
ฮาวายตามล าดับ 

Jared and Alex (2007) ได้ศึกษาเรื่องบางส่วนของการเจรจาต่อรอง: การท านายผล
การเปลี่ยนแปลงจากการสนทนาภายใน 5 นาทีแรก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล
ในการเจรจาต่อรองจากการสนทนาภายใน 5 นาทีแรก เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่จบการศึกษาปีแรก
จ านวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับของกิจกรรมภายใน 5 นาทีแรกที่ท ามีผลเชิงบวกต่อผล
การเจรจาต่อรอง การเปิดให้ผู้อ่ืนมามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเจรจาต่อรอง ระดับของกิจกรรมภายใน 5 นาทีส่งผลทางบวกต่อการเจรจาต่อรองแบบกลุ่ม แต่
ส่งผลลบในการเจรจาต่อรองแบบเดียว คุณลักษณะของการเป็นผู้มีต าแหน่งสูงส่งผลทางบวกต่อการ
เจรจาต่อรองใน 5 นาทีแรก เห็นได้ว่าจ านวนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเจรจาต่อรองส่งผลให้การ
เจรจาต่อรองมีข้อสรุปในทางที่ดีขึ้น และการเจรจาต่อรองแบบกลุ่มท าให้ได้ผลการเจรจาที่ยอมรับได้
มากกว่าการเจรจาแบบเดี่ยว ต าแหน่งหน้าที่มีผลต่อการเจรจาต่อรอง 
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปองค์ประกอบที่ใช้ในงานวิจัยได้ดัง
ตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส าหรับน าไปก าหนดคุณลักษณะ 

 
 

งานวิจยัที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ก าหนดตัวแปร 
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นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ 
(2558) 

  √ √    √ √ 

พิสชา บัวครื้น (2558)   √ √    √ √ 
พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ (2558) √         
ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ และคณะ 
(2558) 

√  √       

ศุภพิชญ์ พืชพนัธ์ และคณะ 
(2558) 

  √ √    √ √ 

กฤตภาส อารีรักษ์ และทวีศักดิ์ 
(2557) 

    √   √ √ 

ปวีนิตย์ มากแก้ว (2557)    √    √  
ธีรวัฒน์ จนัทึก และคณะ 
(2556) 

  √ √ √ √ √ √ √ 

ธนัท สุขวฒันาวิทย์ (2556) √         
วัชราภรณ์ สุรภี และฉลองศรี 
พิมลสมพงศ์ (2556) 

  √  √ √    

ศศิกาญจน์ สามัคคีนนท์ 
(2556) 

   √    √ √ 

มารดารัตน์ สุขสง่า (2554)      √ √ √ √ 
ศรีสุดา นามจิต และคณะ 
(2553) 

  √ √   √ √ √ 

วุฒิชาต ิสุนทรสมัย และคณะ 
(2552) 

√         

ชินวัตร เชื้อสระคู (2551)   √ √  √ √ √ √ 
ประมา ศาสตระรุจ ิ(2550)   √ √    √ √ 
Fadilah and Others (2016)   √ √      
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ตารางที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส าหรับน าไปก าหนดคุณลักษณะ (ต่อ) 
 

 
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องส าหรับ
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Aguado (2015)   √ √   √   
Nekrasova and Baeva 
(2015) 

  √ √      

Nouri (2015)      √    
Hassanzadeh and 
Mahdinejad (2013) 

      √   

Carnevale and Smith 
(2013) 

  √ √  √    

Feng and Others (2013)   √ √      
Mercedes and Others 
(2013) 

 √     √   

Yu-Fen and Huai-en 
(2012) 

√         

Gallie and Others (2012)   √ √   √   
Fatheme (2011)   √ √      
Manfred and Others 
(2010) 

√         

Ekunke (2008)  √ √ √      
Nafees (2008) √ √        
Tang Keow Ngang and 
Tan Chan Chan (2015) 

 √ √ √    √ √ 

Neeraj and Rajib (2015)      √    
Namho Chung and Others 
(2014) 

√         

Hui-Wen (2014) √  √       
 

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปองค์ประกอบของคุณลักษณะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ประกอบด้วย  9 องค์ประกอบ ได้แก่ มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ มีความรู้
เรื่องการจัดการความเสี่ยง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะภาษาต่างประเทศ 
ความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ องค์ประกอบเหล่านี้
ใช้เป็นโครงร่างของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
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เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคระห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

 
ตารางที่ 4  สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัเอกสาร 
แนวคิด และทฤษฏีที่เกีย่วขอ้ง 

แนวทางการศึกษาและการใช้ประโยชน์ 
สนับสนุน
ปัญหาและ
วัตถุประสงค์
ของการวิจยั 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิดใน
การวิจยั 

การสรา้ง
เครื่องมือการ
วิจัย 

การ
เลือกใช้
สถิติ
ส าหรับ
การวิจยั 

ใช้เป็น
แบบแผน
ในการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนุน
การอภปิราย
ผลการวิจยั 

1. อุตสาหกรรมไมซ์ √ √   √ √ 

2. การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ √ √ √ √ √ √ 

3. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ √  √  √ √ 

4. คุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ √ √ √ √ √ √ 

5. แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ √ √ √  √ √ 

6. การจัดการคนเก่ง √ √ √ √ √ √ 

7. แนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุทาน √ √ √  √ √ 

8. แนวคิดเรื่องตัวบ่งชี้ √ √ √  √ √ 

9. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง √ √ √  √ √ 

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการใช้ประโยชน์ของแนวคิด ทฤษฏี  ข้อมูล
สนับสนุน และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
อุตสาหกรรม จากนั้นจึงทบทวนเรื่องการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพ่ือให้เข้าใจคุณลักษณะ
ของบริบท และสนับสนุนการนิยามศัพท์ต่างๆที่ใช้ในงานวิจัย และทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบุคลิกภาพเพ่ือใช้เป็นแบบแผนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องการจัดการคนเก่งเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์ อีกทั้งยัง
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการสร้างองค์ประกอบคุณลักษณะ โดยแนวคิดและ
ทฤษฎีทั้งหมดที่ศึกษานั้นสามารถใช้ในการสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัยได้ทั้งหมด 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ

แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้วิจัยใช้การวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ด้วยการศึกษาลักษณะขององค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ
แรงงานในอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ และน ามาพัฒนาด้วยการวิจัยอนาคตเพ่ือ
ก าหนดตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้วยการวิจัยเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้วยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต 
(EDFR)  

โดยสามารถแสดงรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ได้ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการโดยการวิจัยเอกสาร และเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 

ในขั้นตอนของการวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจัยต่างๆ 
เพ่ือส ารวจองค์ประกอบและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วม
ของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยสามารถ
สรุปเป็นแผนภาพขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพที่ 10 

1.1 การวิจัยเอกสาร  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่มีบุคคลอ่ืนได้บันทึกหรือ

ตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ เป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลเรื่องการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ สมรรถนะ ห่วงโซ่อุปทาน และคุณลักษณะของบุคลากร ใช้วิธีการแบบลดรูปข้อมูล 
โดยมีการด าเนินการ คือ การรวบรวมเอกสาร การคัดเลือกเอกสาร และการวิเคราะห์เอกสาร โดยใน
ขั้นของการรวบรวมเอกสารเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มจากผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลจาก 
หนังสือ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หลังจากนั้นน าข้อมูลมาสังเคราะห์ 
วิเคราะห์และตีความ โดยใช้แนวคิดเรื่องสมรรถนะเพ่ือแบ่งคุณลักษณะออกเป็นด้านต่างๆ และใช้
ข้อมูลเรื่องจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการและห่วงโซ่อุปทานมาสร้างห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ นอกจากนี้ยังใช้คุณลักษณะของบุคลากรมาเป็นร่างคุณลักษณะของ
บุคลากรในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้วย 
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ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนการประยุกต์แนวทางการวิจัยเอกสารเพ่ือสร้างแนวโน้มร่างองค์ประกอบของ

คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
  
จากนั้นในขั้นตอนของการคัดเลือกเอกสารผู้วิจัยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ พิจารณา

จากแนวคิด ทฤษฏี ชื่อเรื่องงานวิจัยหรือจุดประสงค์งานวิจัยว่าเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับงานวิจัย
หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งพิจารณาความจริงแท้ของข้อมูล โดยอ้างอิงจากผู้เขียนหรือวารสารที่เผยแพร่
งานวิจัยหรือบทความ ถึงความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดย
เปรียบเทียบกับเอกสารอ่ืนที่มีข้อมูลประเภทเดียวกันเพ่ือยืนยันความถูกต้องน่าเชื่อถือ  และสุดท้าย
การวิเคราะห์เอกสาร ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ  
(Pattern matching) (Yin, 2003) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนแรกคือการลดข้อมูล 
(Data reduction) เป็นกระบวนการลดข้อมูลดิบ และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลหรือตัวแปรที่ใช้ในการ
ท างานวิจัย และขั้นตอนที่สองการจัดรูปข้อมูล (Data display) เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบหรือจัด
กลุ่มของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย เพ่ือพิจารณาข้อมูลที่มีความเหมือนกัน เ พ่ือยืนยันความถูกต้องและ
พิจารณาถึงความแตกต่างกันของข้อมูลดังกล่าวเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อสรุปการวิจัย และขั้นตอน
สุดท้ายคือการร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion drawing and verification) เป็น
กระบวนการในการตีความและท าความเข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ ได้เก็บรวบรวมมา

สิ้นสุด 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

การคัดเลือกเอกสาร 

การรวบรวมองค์ความรูด้้วยการศกึษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

เริ่มต้น 

แนวโน้มร่างองค์ประกอบของคณุลักษณะ 
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จากนั้นผู้วิจัยสรุปเป็นแนวโน้มร่างองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พร้อมกับแบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ต่อไป 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ขั้นตอนต่อมาเป็นการพัฒนาแนวโน้มร่างองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานใน

ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปของร่าง
องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ โดยผ่านการวิเคราะห์แบบเทียบเคียงรูปแบบและตีความจากผู้วิจัยสามารถสรุปเป็น 
แผนภาพขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพที ่11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการประยุกต์แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกสร้างร่างองค์ประกอบของ
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 
 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

แนวโน้มร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะ 

เริ่มต้น 

ร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะ 

สิ้นสุด 

ปฏิเสธ 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้จัดงาน
แสดงสินค้าและผู้รับเหมาช่วงจ านวน 6 คน กลุ่มผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าจ านวน 8 คน กลุ่ม
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์จ านวน 3 คน และ กลุ่มหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนอุสาหกรรมไมซ์ 6 คน รวม 23 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยเป็นแนว
ค าถามแบบปลายเปิด สร้างขึ้นจากร่างแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์ที่ได้จากการวิจัยเอกสาร โดย
ค าถามสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ และ ผู้วิจัยใช้เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือบันทึก
บทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยมีการแจ้งล่วงหน้า และใช้สมุดปากกา ในการจดบันทึกความเห็น
ประเด็นต่างๆจากผู้ให้ข้อมูล เพ่ือน าไปถอดบทสนทนา แยกแยะ จัดเรียงประเด็น และสรุป 

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลในด้าน
ของสถานที่ เวลา และผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นการยืนยันและหาข้อสรุปที่มีความชัดเจน ในส่วนของข้อมูล
ที่ไม่สามารถพิสูจน์ถึงความถูกต้องหรือขาดความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยไม่น าข้อมูลนั้นมาใช้ในงานวิจัย 

จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ  (Yin, 
2003) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การลดข้อมูล (Data reduction) เป็นกระบวนการลดข้อมูล
ดิบ และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลหรือตัวแปรที่ใช้ในการท างานวิจัย และขั้นตอนที่สองการจัดรูปข้อมูล 
(Data display) เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบหรือจัดกลุ่มของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย เพ่ือพิจารณา
ข้อมูลที่มีความเหมือนกัน เพื่อยืนยันความถูกต้องและพิจารณาถึงความแตกต่างกันของข้อมูลดังกล่าว
เพ่ือน ามาวิ เคราะห์ข้อสรุปการวิจัย และขั้นตอนสุดท้ายคือการร่างข้อสรุปและการยืนยัน 
(Conclusion drawing and verification) เป็นกระบวนการในการตีความและท าความเข้าใจถึง
รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา 

หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วผู้วิจัยสังเคราะห์เป็นร่างองค์ประกอบของ
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยผ่านการ
วิเคราะห์แบบเทียบเคียงรูปแบบและตีความจากผู้วิจัยเพ่ือสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วมต่อไป 

1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ 
ขั้นต่อมาเป็นการพัฒนาร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงาน
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วม
(Conjoint Analysis) สามารถสรุปเป็นแผนภาพขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพที ่14 

เมื่อได้ร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการแล้วน าร่างองค์ประกอบที่ได้มาสร้างชุดของคุณลักษณะร่วมด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป แล้วน าไปสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้มาเก็บข้อมูลจาก
พนักงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า โดยเครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามที่พัฒนา
มาจากร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนกับชุดของคุณลักษณะร่วม
ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน าข้อมูล
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ที่ได้มาวิเคราห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือสร้างองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมเพ่ือสร้างองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ

แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 
 
 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ 

สร้างชุดคณุลักษณะ 
(Concept Card) 

ร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะ 

เริ่มต้น 

แบบสอบถาม 

สิ้นสุด 

การวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม 

ปฏิเสธ 
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จากภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการวิเคราห์คุณลักษณะร่วมมีกระบวนการดังนี้ 
1.3.1 เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดเป็นบุคลากรในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบขนาดของประชากรในการเก็บข้อมูล
จึงก าหนดตัวอย่างใช้วิธีตามแนวทางของ (Cochran, 1977) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 สัดส่วนของประชากรร้อยละ 50 ดังนี้ 

 
จากสูตร n = P(1-P)Z2/E2 
ก าหนดให้ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

P คือ สัดส่วนของประชากร 
Z คือ ค่าความเชื่อม่ัน 
E คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 

แทนค่า n = (0.50)(1-0.50)1.962/0.052 
= 0.25(3.8416)/0.0025 
= 0.9604/0.0025 
= 384.16 

 
จากสูตรต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 385 คนโดยผู้วิจัยได้เพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 

30 เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเป็น 500 คน แบบสอบถามที่ได้รับการตอบและสามารถ
น ามาใช้ในการวิจัยได้มีจ านวน 438 ชุด ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Selecting) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selecting) โดยคัดเลือกเฉพาะ
บุคลากรระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอยู่ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
เท่านั้น 

1.3.2 สร้างชุดคุณลักษณะ (Concept Card) 
ในการสร้างชุดคุณลักษณะนั้นใช้ร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่สังเคราะห์มาได้มาใส่ในโปรแกรม SPSS เลือก
เมนู Data และเลือก Orthogonal Design หลังจากนั้นใส่ชื่อของคุณลักษณะลงใน Factor Name 
ใสค าอธิบายลงใน Factor Label แล้วเลือก Add แล้วคลิกที่ชื่อ Factor และเลือก Define Values 
และระบุระดับในช่อง Values และค าอธิบายในช่อง Label จากนั้นเลือก Continue ท าตามขั้นตอน
นี้กับทุกคุณลักษณะ จากนั้นเลือก Create new data file เพ่ือที่น าชุดคุณลักษณะที่ได้มาสร้าง
แบบสอบถามในการวิจัย และบันทึกชุดคุณลักษณะที่ได้เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

1.3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
เริ่มจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วสร้าง
แบบสอบถามที่ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย หลังจากนั้นหาค่าความเที่ยงตรงของ
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แบบสอบถามโดยการท า IOC กับผู้เชี่ยวชาญ 3 คน โดยใช้แบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทั้ง 
3 ด้าน ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนประกอบด้วย 3 ระดับ คือ เหมาะสม หมายถึง ชุดคุณลักษณะมีความ
เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 1 ไม่แน่ใจ หมายถึง ชุดคุณลักษณะไม่ชัดเจนมีค่าเท่ากับ 0 ไม่หมาะสม 
หมายถึง ชุดคุณลักษณะไม่มีความเหมาะสมมีค่าเท่ากับ -1 โดยค่าเฉลี่ยของได้ละชุดคุณลักษณะมีค่า
มากกว่า 0.5 แสดงว่าทุกชุดคุณลักษณะมีความเหมาะสม โดยแบบสอบถามไม่ต้องหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเนื่องจากเป็นการจัดอันดับของชุดคุณลักษณะที่มีค่าไม่ซ้ ากัน 

หลังจากนั้นน าแบบสอบถามนั้นไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามนั้น
ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ ส่วนที่ 3 ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะที่ควรมีของพนักงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ส่วนที่ 4 ล าดับการยอมรับของชุดคุณ
ลักษณะร่วมของพนักงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ส่วนที่ 5 
ข้อเสนอแนะ 

1.3.4 ขั้นตอนการการวิเคราะหอ์งค์ประกอบร่วม 
หลังจากได้ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างชุดคุณ

ลักษณะร่วมของพนักงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยใช้
โปรแกรม SPSS เริ่มจากการก าหนดค่าต่างๆลงใน Variable View คลิก Data View จากนั้นใส่ข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามและบันทึก 

หลังจากนั้นวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมโดยการเปิด Data File เลือก File ตามด้วย New 
และตามด้วย Syntax จากนั้นให้ใส่ค าสั่งเพ่ือรันข้อมูล สามารถแสดงตัวอย่างค าสั่งได้ดังนี้ 

 
CONJOINT PLAN='C:\Users\User\Desktop\setcardab.sav'  
/DATA='C:\Users\User\Desktop\CARD.sav' 
/SEQUENCE=PREF1 TO PREF16 
/SUBJECT=ID 
/FACTORS=A B C D E F (DISCRETE) 
/PRINT=SUMMARYONLY. 
 
โดย CONJOINT PLAN ใส่ที่อยู่ของชุดข้อมูลเซ็ทการ์ดที่บันทึกไว้ DATA ใส่ที่อยู่ของ

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม SEQUENCE ใส่ชื่อของชุดคุณลักษณะ และ FACTORS ใส่ชื่อของตัวแปร
ทั้งหมดและก าหนดระดับของตัวแปร โดยใส่ (LINEAR LESS) หากตัวแปรนั้นมีระดับของคุณลักษณ 3 
ระดับ และใส่ (LINEAR DISCRETE) หากตัวแปรนั้นมีระดับของคุณลักษณะ 2 ระดับจากนั้นจึงกด 
Run Conjoint และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิจัยแบบอนาคต EDFR ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาตัวบ่งช้ีสมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วง
โซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้วยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) 

2.1 วิจัยแบบอนาคต EDFR 
เป็นการน าชุดคุณลักษณะร่วมของพนักงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า

และนิทรรศการและแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาสร้างข้อค าถามสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 รอบ และน ามา
สังเคราะห์ขึ้นรูปเพ่ือน ามาสร้างร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ สามารถสรุปเป็นแผนภาพ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพที่ 13 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR เพ่ือสร้างร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตาม

องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ 

สิ้นสุด 

สัมภาษณ์ EDFR รอบที ่1 
โดยใช้การสัมภาษณเชิงลึก 

องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ  

เร่ิมต้น 

 

สัมภาษณ์ EDFR รอบที ่2 
โดยใช้แบบสอบถาม 

 

ถอดเทป สังเคราะห์
ข้อมูล 

สร้างแบบสอบถาม 

ร่างตัวบ่งชีส้มรรถนะหลักตาม
องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ

แรงงาน 
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จากภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR มีกระบวนการดังนี้ 
2.1.1 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า

และผู้รับเหมาช่วงจ านวน 6 คน กลุ่มผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าจ านวน 8 คน กลุ่มนักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์จ านวน 3 คน และ กลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุสาหกรรม
ไมซ์ 6 คน รวม 23 คน ประกอบกับการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลขึ้นเป็นแบบสอบถาม 
EDFR รอบที่ 2 โดยแบบสอบถามเป็นการประเมินรายตัวบ่งชี้  แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกให้
ผู้เชี่ยวชาญเลือกว่ามีความเหมาะสม หรือไม่มีความเหมาะสม หากผู้เชี่ยวชาญมรความคิดเห็นว่า
เหมาะสมให้ระบุระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
มาก หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมาก ปานกลาง หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมปานกลาง 
น้อย หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อย และน้อยที่สุด หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อย
ที่สุด 

2.1.2 หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้จากการสังเคราะห์ส่งกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลหลัก
แสดงความคิดเห็นกับตัวบ่งชี้ 17 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้รับเหมาช่วงจ านวน 
4 คน กลุ่มผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าจ านวน 7 คน กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์จ านวน 2 คน และ กลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุสาหกรรมไมซ์ 4 คน รูปแบบ
การประเมินเป็นการประเมินรายตัวบ่งชี้โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบหลัก 23 องค์ประกอบย่อย 
69 ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมินลงความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และมีระดับของความเหมาะสม 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ 

2.1.3 หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ตอบแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยน าผลที่ได้มารวบรวมและสรุปผล
เพ่ือน าไปใชในขั้นตอนการสังเคราะห์ขึ้นรูปร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ จากผู้เชี่ยวชาญโดย
การน าผลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาค านวนค่าเพ่ือสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นร่างตัวบ่งชี้
สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ จากระดับของความเหมาะสม 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุดมีค่าเท่ากับ 5 มากมีค่า
เท่ากับ 4 ปานกลางมีค่าเท่ากับ 3 น้อยมีค่าเท่ากับ 2 และน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 1 โดยเกณฑ์พิจารณา
ค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Intrequrtile Rangeหรือ ค่า Q3 
– Q1) เป็นค่าความสอดคล้องกัน ของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต้องไม่เกิน 1.5 ถือว่ามีค่าที่เหมาะสม
สามารถน ามาใช้เป็นร่างตัวบ่งชี้ได ้

2.2 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน 
หลังจากได้ร่างตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงาน

ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแล้ว น าตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักที่ได้มา
ประเมินด้วยการวิเคราะห์ Cohen’s Kappa จากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักด้วย
องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ สามารถสรุปเป็นแผนภาพขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนการการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน เพ่ือสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะ

หลักตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 

 
จากภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนการการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน มี

กระบวนการดังนี้ 
2.2.1 น าร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วง

โซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการไปให้ผู้เชี่ยวชาญน าไปทดลองใช้โดยใช้หลัก
ทฤษฎีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน ที่เป็นค่าสัมประสิทธิ์ตัวบงชี้ทางสถิติระหว่างผู้ให้ความเห็นแต่
ละฝ่ายว่าตรงกันมากหรือน้อย โดยถ้าได้ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 1 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายเห็นตรงกัน
หมด โดยถ้าผลที่ได้เป็นปฏิเสธ ให้พัฒนาร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ายอมรับก็จะได้ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

2.2.2 เกณฑ์การตัดสินใจความสอดคล้องของโคเฮนแคปปา 
ระดับความสอดคล้องของสถิติแคปปาสามารถจ าแนกได้ 6 ระดับ คือ ค่าสถิติน้อยกว่า 0 

แสดงว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่มีความสอดคล้องกันเลย ค่าสถิติ 0.00-0.20 แสดงว่าความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันน้อย ค่าสถิติ 0.21-0.40 แสดงว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมี
ความสอดคล้องกันพอใช้ ค่าสถิติ 0.41-0.60 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันปานกลาง 

ยอมรับ 

เร่ิมต้น 

ร่างตัวบ่งชีส้มรรถนะหลักตาม
องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ

แรงงาน 

ทดลองกับผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
สัมประสิทธิ์แคปปา 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะหลักด้วย
องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ

แรงงาน 

ปฏิเสธ 

สิ้นสุด 
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ค่าสถิติ 0.61-0.80 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันมาก ค่าสถิติ 0.81-1.00 ความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ ์(Landis and Koch, 1977) 

จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอนท าให้สมารถวิเคราะห์และออกแบบสรุป
กระบวนการทั้งหมดเป็นแผนภาพดังภาพที่ 15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15 สรุปกระบวนการวิจัยทั้งหมด 

 

 

องค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการที่
ยอมรับได้ 

EDFR รอบที่ 1 
EDFR รอบที่ 2 

ร่างตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
ด้วยองค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
ด้วยองค์ประกอบร่วมของ

คุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง

สินค้าและนิทรรศการ 

Cohen’s Kappa 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการ
คุณภาพขององค์การการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย 

 

ร่างองค์ประกอบของ
คุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 

การวิจยัเอกสาร 
สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

ร่างองค์ประกอบของ
คุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 

 

การวิเคราะห์คุณ
ลักษณะร่วม 

องค์ประกอบร่วมของ
คุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการที่
ยอมรับได้ 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

ปัจจัยน าเข้า ผลที่ได ้กระบวนการ 
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จากภาพที่ 15 แสดงให้เห็นถึงแผนภาพสรุปกระบวนการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวตัวบ่งชี้
สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลัก โดยขั้นตอนที่ 1.1 เริ่มด้วยการวิจัยเอกสาร
เพ่ือให้ได้โครงร่างของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ขั้นตอนที่ 1.2 เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ 23 คนเพ่ือให้ได้ร่างองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ขั้นตอนที่ 1.3 
น าร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการมาใช้เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการจ านวน 438 คน ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเป็นองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงาน
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ชั้นตอนที่ 2.1 เมื่อได้ผลของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วมแล้วน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาสร้างแบบสอบถาม EDFRรอบ 2 เป็นการประเมินรายตัวบ่งชี้เพ่ือสร้างร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก
ตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ขั้นตอนที่ 2.2 หลังจากนั้นน าตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการน าไปประเมิณ Cohen’s 
Kappa จากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักตามองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงาน
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการให้มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานใน

ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Reaearch 
and Development: R&D) ในการด าเนินการวิจัย โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ  เพ่ือ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ และเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 
ส่วนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ 

1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนงานวิจัยและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการร่างชุดคุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ และแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เชี่ยวชาญ และน าไปสู่การวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ประกอบด้วย  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ แนวคิดเรื่องการจัดการ
โครงการ แนวคิดเรื่องสมรรถนะ คุณลักษณะแรงงานที่พึงประสงค์ แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ แนวคิด
เรื่องการจัดการโครงการ แนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุทาน แนวคิด
เรื่องตัวบ่งชี้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวคิดของการวิจัย จากการศึกษาเอกสารเหล่านี้
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ออกมาเป็นร่างคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ รวมถึงแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิจัยเอกสารเริ่มต้นจากทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการเพ่ือให้ทราบถึงบริบทของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ความส าคัญ
ของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และองค์ประกอบของการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ โดยใช้วิธีการลดรูปของข้อมูล 

จากการศึกษาพบว่า จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นส่วนหนึ่ งของอุตสาหกรรม
ไมซ์ (MICE) ที่ประกอบไปด้วย การจัดประชุมองค์การ การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุม
วิชาชีพ และ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้น
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สร้างรายใด้สูงให้กับประเทศผู้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้การจัดงานแสดงสินค้านั้นยังส่งผลกระทบถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้วย ประกอบกับในการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนั้นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทั้งหมด 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ผู้จัดงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานทั้งหมดตั้งแต่ก่อนงานเริ่มจนถึงหลังงานสิ้นสุด ผู้จัดงานนั้นต้องประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงงาน 
ผู้ออกงาน และต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงข้อมูลในการจัดงาน เพ่ือให้งานแสดงสินค้า
และนิทรรศการประสบความส าเร็จนั้นผู้จัดงานต้องจัดงานให้สอดคล้องกับผู้ออกงานและผู้เข้าร่วม
งานด้วย 2) ผู้ออกงาน เป็นผู้ที่น าสินค้า หรือบริการเข้ามาแสดงโชว์ในงาน โดยวัตถุประสงค์ของ
ผู้เข้าร่วมงานนั้นมีความแตกต่างกันทั้งการเข้าร่วมงานเพ่ือเจรจาทางธุรกิจ การเข้าร่วมงานเพ่ือโป
รโมทสินค้า และการเข้าร่วมงานเพ่ือขายสินค้า 3) ผู้เข้าร่วมงาน เป็นผู้ที่เข้ามาชมบูทต่างๆที่มาออก
งานโดยผู้เข้าร่วมงานสามารถแบ่งได้เป็น ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นตัวแทนขององค์การธุรกิจ และผู้ เข้าร่วม
งานที่เป็นบุคคลธรรมดาขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่จัดนอกจากนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฝ่ายของ
ผู้รับเหมาช่วงนั้นได้แก่ ฝ่ายโครงสร้างของงาน ฝ่ายขนส่ง และฝ่ายแสดงสีเสียง  

โดยงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) งานเท
รดโชว์เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ประกอบการขายของให้กับผู้ประกอบการด้วยกัน งานประเภทนี้ผู้จัด
งานต้องคัดผู้เข้าร่วมงานเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ออกงานโดยส่วนใหญ่เป้าหมายของผู้ออก
งานในงานประเภทนี้คือการเจรจาทางธุรกิจและเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  2) งานส าหรับ
ผู้บริโภคเป็นงานที่เปิดขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะส่วนใหญ่วัตถุประสงค์เข้าการมาออกงานคือ 
การขายสินค้า และการโปรโมทสินค้าใหม่ และ 3) งานแบบผสมเป็นงานที่รวมกันระหว่างงานเทรด
โชว์ และงานส าหรับผู้บริโภค โดยในช่วงแรกของงานเป็นงานแบบเทรดโชว์และในช่วงหลังเป็นงาน
ส าหรับผู้บริโภค 

จากการวิจัยเอกสารพบว่าห่วงโซ่ อุปทานของธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรศการ
ประกอบด้วย ผู้จัดงานแสดงสินค้า ผู้ออกงานจัดแสดงสินค้า ผู้รับเหมาช่วง และผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้
จัดงานนั้นมีบทบาทในทุกกระบวนการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด
ตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า ผู้จัดงานนั้นต้องมอบหมายงานให้กับผู้รับเหมาะช่วงที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับเหมาช่วงมี
หน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้รับเหมาช่วงในส่วนต่างๆของการจัดงานนั้น ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบในด้านโครงสร้างสถานที่ในการจัดงานงาน ผู้รับผิดชอบด้านไปและเสียง ผู้รับผิดชอบใน
เรื่องการขนส่ง ผู้รับผิดชอบในส่วนของการจัดโชว์ภายในงาน ผู้รับผิดชอบในส่วนของการเป็นล่าม
แปลภาษา และผู้รับผิดชอบในส่วนของการรักษาความปลอดภัยภายในงาน เป็นต้น ในส่วนของกลาง
น้ านั้นเป็นของผู้ออกงาน เป็นผู้ที่น าสินค้า หรือบริการเข้ามาแสดงโชว์ในงาน ผู้ออกงานนั้นต้อง
ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงในเรื่องของการจัดบูท และพรีเซ็นเตอร์ประจ าบูท และในส่วนของปลาย
น้ า คือ ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริโภคกลุ่มสุดท้ายของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมงานนั้น
เป็นได้ทั้งตัวแทนขององค์การธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น หรือ
เป็นบุคคลทั่วไปก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่จัดขึ้น โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของ
ห่วงโซ่อุปทานที่ต้องการศึกษาประกอบด้วย ผู้จัดงาน ผู้ออกงาน และผู้เข้าชมงาน และในงานวิจัยนี้มุ่ง
ศึกษาถึงคุณลักษณะของแรงงานในส่วนของผู้จัดงาน และผู้ออกงานเพียงสองกลุ่มเนื่องจากทั้งสอง
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กลุ่มนี้มีผลอย่างมาต่อความส าเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ สามารถแสดงห่วงโซ่
อุปทานได้ดังภาพที ่16 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่16 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

หลังจากทบทวนวรรณกรรมจนได้ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการและขอบเขตของห่วงโซ่อุปทานที่ใช้ในการศึกษาแล้วผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเรื่องสมรรถนะ
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างโครงร่างของคุณลักษณะแรงงาน โดยสมรรถนะตามแนวคิดของ 
McClelland (1973) สามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ความคิดส่วนตัว ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัว และด้านแรงจูงใจ ประกอบกับ Scott (1997) แบ่ง
สมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติ โดยน าความคิดส่วนตัว 
บุคลิกลักษณะประจ าตัว และแรงจูงใจมารวมกันเป็นคุณลักษณะ ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของสมรรถนะออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณสมบัติ นอกจากนี้ในงานวิจัย
แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท คือ สมรรถนะหลักเป็นสมรรถนะที่ทุกคนในองค์การทุกคนควรมี 
สมรรถนะตามสายงานเป็นทักษะด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้บรรลุผลส าเร็จ 
และ สมรรถนะส่วนบุคคลเป็นความสามารถที่โดดเด่นกว่าผู้อ่ืนหรือเรียกว่าความสามารถส่วนบุคคล 
โดยในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงคุณลักษณะที่บุคลากรในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการควรมี เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสร้างเป็นสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของ
ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

เมื่อทบทวนวรรณกรรมเรื่องสมรรถนะแล้วผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่างๆของแรงงาน และสรุปได้ว่าคุณลักษณะคุณลักษณะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในห่วงโซ่ของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วยความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้าแล ะ
นิทรรศการ ความรู้เรื่องการจัดการโครงการ และความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยง ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะภาษาต่างประเทศที่ดี ความคิดสร้างสรรค์  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มี
ความรับผิดชอบสูง หลังจากนั้นผู้วิจัยได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความรู้ประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ ความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และความรู้
เรื่องการจัดการความเสี่ยง 2) องค์ประกอบด้านทักษะประกอบด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะภาษาต่างประเทศที่ดี  ความคิดสร้างสรรค์  และ                

ผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดงาน 

ต้นน้ า 

ผู้ออกงาน 

ผู้เข้าร่วมงาน 

กลางน้ า ปลายน้ า 
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3) องค์ประกอบด้านสมบัติ ได้แก่ มีเป้าหมายในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ โดยมี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5  

 
ตารางที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานงานแสดงสินค้า 

 
 

 
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องส าหรับ

ก าหนดตัวแปร 

กา
รจ

ัดง
าน

แส
ดง

สนิ
ค้า

 

กา
รจ

ัดก
าร

คว
าม

เส
ี่ยง

 

กา
รส

ื่อส
าร

 

กา
รท

 าง
าน

เป
น็ท

ีม 

ภา
ษา

ตา่
งป

ระ
เท

ศ 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
์ 

เป
้าห

มา
ยใ

นก
าร

ท า
งา

น 

มีค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

 

มีค
วา

มซ
ื่อส

ัตย
 ์

นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ 
(2558) 

  √ √    √ √ 

พิสชา บัวครื้น (2558)   √ √    √ √ 
พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ (2558) √         
ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ และคณะ 
(2558) 

√  √       

ศุภพิชญ์ พืชพนัธ์ และคณะ 
(2558) 

  √ √    √ √ 

กฤตภาส อารีรักษ์ และทวีศักดิ์ 
(2557) 

    √   √ √ 

ปวีนิตย์ มากแก้ว (2557)    √    √  
ธีรวัฒน์ จนัทึก และคณะ 
(2556) 

  √ √ √ √ √ √ √ 

ธนัท สุขวฒันาวิทย์ (2556) √         
วัชราภรณ์ สุรภี และฉลองศรี 
พิมลสมพงศ์ (2556) 

  √  √ √    

ศศิกาญจน์ สามัคคีนนท์ 
(2556) 

   √    √ √ 

มารดารัตน์ สุขสง่า (2554)      √ √ √ √ 
ศรีสุดา นามจิต และคณะ 
(2553) 

  √ √   √ √ √ 

วุฒิชาต ิสุนทรสมัย และคณะ 
(2552) 

√         

ชินวัตร เชื้อสระคู (2551)   √ √  √ √ √ √ 
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ตารางที ่5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานงานแสดงสินค้า (ต่อ) 
 

 
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องส าหรับ

ก าหนดตัวแปร 

กา
รจ

ัดง
าน

แส
ดง

สนิ
ค้า

 

กา
รจ

ัดก
าร

คว
าม

เส
ี่ยง

 

กา
รส

ื่อส
าร

 

กา
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 าง
าน

เป
น็ท

ีม 

ภา
ษา

ตา่
งป

ระ
เท

ศ 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
 ์

เป
้าห

มา
ยใ

นก
าร

ท า
งา

น 

มีค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

 

มีค
วา

มซ
ื่อส

ัตย
 ์

ประมา ศาสตระรุจ ิ(2550)   √ √    √ √ 
Fadilah and Others (2016)   √ √      
Aguado (2015)   √ √   √   
Nekrasova and Baeva 
(2015) 

  √ √      

Nouri (2015)      √    
Hassanzadeh and 
Mahdinejad (2013) 

      √   

Carnevale and Smith 
(2013) 

  √ √  √    

Feng and Others (2013)   √ √      
Mercedes and Others 
(2013) 

 √     √   

Yu-Fen and Huai-en 
(2012) 

√         

Gallie and Others (2012)   √ √   √   
Fatheme (2011)   √ √      
Manfred and Others 
(2010) 

√         

Ekunke (2008)  √ √ √      
Nafees (2008) √ √        
Tang Keow Ngang and 
Tan Chan Chan (2015) 

 √ √ √    √ √ 

Neeraj and Rajib (2015)      √    
Namho Chung and Others 
(2014) 

√         

Hui-Wen (2014) √  √       
รวม 9 4 19 10 3 7 8 12 11 

 
หลังจากการวิจัยเอกสารสามารถสรุปร่างคุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการ

จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ 9 คุณลักษณะคือ ด้านที่ 1 ความรู้



81 

 

ประกอบด้วย ความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และความรู้เรื่องการจัดการความ
เสี่ยง ด้านที่ 2 ด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ และความคิดสร้างสรรค์ ด้านที่ 3 ด้านคุณลักษณะประกอบด้วย มีเป้าหมายในการ
ท างาน มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ โดยผู้วิจัยสามารถน าร่างคุณลักษณะไปเป็นแนวทาง
ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกในข้ันต่อไป 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้วิจัยได้น าร่างคุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการในขั้นแรกมาใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งผู้ให้ข้อมูล
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้รับเหมาช่วงจ านวน 6 คน กลุ่มผู้ออกงานจัด
แสดงสินค้าจ านวน 8 คน กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์จ านวน 3 คน 
และ กลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุสาหกรรมไมซ์ 6 คน รวม 23 คน 
 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการประกอบด้วย 3 ด้าน 23 คุณลักษณะสามารถแสดงได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ 6 คุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่ได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 
(Component of competency) 

คุณลักษณะ  
(Characteristic) 

ด้านความรู้  
(Knowledge) 

-มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

-มีความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยง 
-บทบาทและหน้าที่ขององค์การ 
-มีความรู้และเข้าใจงานที่ท า 
-มีความรู้และเข้าใจลูกค้า 
-ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม 

ด้านทักษะ 
 (Skill) 

 
 

-ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
-ทักษะการสื่อสาร 
-ทักษะการท างานเป็นทีม 
-ทักษะการประสานงาน 
-ทักษะภาษาต่างประเทศ 
-ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลย ี
-ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
-ทักษะการบริการ 
-การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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ตารางที่ 6 คุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 
องค์ประกอบของสมรรถนะ 

(Component of competency) 
คุณลักษณะ  

(Characteristic) 

ด้านคุณสมบัติ  
(Attribute) 

-มีความอดทนในการท างาน 
-มีความซื่อสัตย์ 
-มีความรับผิดชอบ 
-มีความเสียสละ 
-มีเป้าหมายในการท างาน 
-มีสุขภาพแข็งแรง 
-มีความม่ันใจในตัวเอง 

 
จากตารางที่ 6 คุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า

และนิทรรศการประกอบด้วย 3 ด้าน 23 คุณลักษณะสามารถสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  

ด้านความรู้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความรู้ของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้จัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วย ความรู้ด้านการจัด
งานแสดงสินค้า ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ขององค์การ 
ความรู้ด้านความต้องการของลูกค้า มีความรู้และเข้าใจงานที่ท า ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
อุตสาหกรรม รู้ฐานข้อมูลของผู้ออกงาน และความรู้ด้านการจัดการโครงการ 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 (2559) “การจัดงานแสดงสินค้าก็เหมือนกับการจัดการ

โครงการที่มีระยะเวลาและก าหนดการเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน ก่อนอ่ืนเลยส าหรับ
ผู้จัดงานต้องรู้ก่อนว่างานแสดงสินค้านั้นมีกี่ประเภท โดยหลักๆแล้วงานจะแบ่งเป็น 
3 ประเภท คืองานส าหรับธุรกิจที่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน งานแบบนี้ผู้เข้าร่วม
งานจะเป็นกลุ่มเฉพาะ แล้วก็งานคอนซูเมอร์ ที่เป็ดให้ใครก็ได้เข้ามา เช่น พวกงาน
โอท๊อบอะไรพวกนี้ และก็งานแบบผสม แต่โดยทั่วไปในต่างประเทศไม่ค่อยมีหรอก
งานแบบนี้เห็นมีก็ที่ไทยนี่แหละ นอกจากนี้ผู้จัดงานต้องเตรียมเริ่มงานใหม่ตอนงาน
จบ โดยใช้ข้อมูลจากงานในปัจจุบันเพ่ือใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มในปีต่อไปได้ 
นอกจากนี้สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างผู้จัดงาน คือ ฐานข้อมูลของลูกค้ า เพราะ
ฐานข้อมลูของลูกค้านั้นเป็นกุญแกหลักของการจัดงาน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 (2559) “คุณลักษณะของผู้จัดการโครงการที่ควรจะมีก็
คือความรู้เกี่ยวกับงานจัดแสดงสินค้า ว่างานที่จะจัดเป็นงานเกี่ยวกับอะไร ประเภท
ไหน ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างไร และต้องดูด้วยว่าแน้วโน้มของ
อุตสาหกรรมนั้นมีเทรนไปในทางไหนเพ่ือที่จะได้จัดงานได้ตามเทรน นอกจากนี้ยัง
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ต้องรู้จักการวางแผนส ารองเผื่อมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เพราะงานแสดงสินค้านั้น
มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 (2559) “สิ่งที่พนักงานต้องเข้าใจอันดับแรกพนักงาน
ต้องรู้ก่อนว่าบริษัทเราต้องการอะไรจากการจัดงาน หน้าที่และบทบาทในฐานะผู้จัด
งานคืออะไร เราจ าเป็นต้องท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการที่เรา
จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั้น อาจต้องดูข้อมูลที่ผ่านมาของธุรกิจ ดู
นโยบายของภาครัฐว่ามีการสนับสนุนส่งเสริมไปในทิศทางใด ดังนั้นความรู้ในเรื่อง
พวกนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์การของผู้จัดงานต้องมี” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19 (2559) “ในงานไทยเฟคองค์อการเราเป็นผู้ร่วมจัดงาน
โดยในงานนี้ประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย คือ เรา โคโลเมเซ่ และหอการค้า แต่ละ
องค์การจะมีขอบเขตในการดูแลงานของตนเอง ส่วนของเราจะดูแลผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ ส่วนโคโลเมเซ่ดูแลพวกผู้ประกอบการต่างประเทศ ทุกฝ่ายมีหน้าที่
ของตัวเองแต่ท างานร่วมกัน ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 (2559) “ผู้จัดงานต้องรู้ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด
เพ่ือที่จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เราได้เวลาเราเกิดปัญหาไม่เข้าใจอะไร เพราะมีบาง
ที่โทรไปถามก็บ่ายเบี่ยง โยนไปฝ่ายนู่นฝ่ายนี้ ช่วงแรกๆที่เข้าเราก็ไม่ค่อยรู้ขั้นตอน 
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญนะถ้าเค้าช่วยแก้ปัญหาให้เราได้เราก็จะรู้สึกด”ี 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 (2559) “ผู้จัดงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
งานแสดงสินค้า รู้กระบวนการท างานทุกขั้นตอน เมื่อเกิดปัญหาต้องสามารถแก้ไข้
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที การจัดงานแสดงสินค้านั้นผู้จัดงานแสดงสินค้าไม่ได้
ด าเนินงานด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการดีลงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่าย เช่น ผู้ออกงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน สถานที่จัดงาน  การ
จัดงานแต่ละครั้งต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆเข้า
มาใช้ เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ นอกจากนี้พนักงานต้องเข้าใจงานของตัวเอง
อย่างชัดเจน” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความรู้ของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้รับเหมาช่วงประกอบด้วย ความรู้ด้านการจัดงาน
แสดงสินค้า ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์การ ความรู้
ด้านความต้องการของลูกค้า มีความรู้และเข้าใจงานที่ท า ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม 
และความรู้เฉพาะด้าน 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 (2559) “เวลาเราเลือกคอนแทรกเตอร์เราต้องเลือกที่มี

ประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้า เข้าใจระบบของงานรู้ว่าเค้าต้องท าอะไร
ตอนไหนยังไง เช่น ช่างไฟเวลาเกิดไฟตามบูทมีปัญหาต้องแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
อย่างเรื่องเฟรดฟาวเวิดเดอร์ก็ต้องมีความเชี่ยญชาญเฉพาะด้านเพราะเวลาเป็นสิ่ง
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ส าคัญส าหรับการจัดงาน เวลาจัดบูทต้องรู้ว่าผังงานเป็นอย่างไรจัดยังไงไม่ให้บูทมัน
ชนกัน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 (2559) “ต้องรู้กระบวนการด าเนินงานของงาน
ระยะเวลาที่เราต้องท างานให้เสร็จ รูปแบบของงานที่จะสร้าง และก็วัฒนธรรมหรือ
ข้อปฏิบัติของการจัดงาน โดยฌพาะเรื่องของงานที่เราท าเราต้องเข้าใจงานมากที่สุด
รวมถึงเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไร อยากได้งานแบบไหน ในบางที่เราต้อง
รองรับอารมณ์ลูกค้าให้ได้ เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน และ
ในการท างานบางครั้งเราอาจตองขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านอ่ืนๆ
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาเสนองานเราต้องเตรียมแผน 1 
แผน 2 แผน 3 ให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าเลือก และเผื่อเวลามีเหตุฉุกเฉินเราจะได้ใช้แผนที่
เตรียมไว้มาแก่ไขปัญหาได้” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 (2559) “ในฐานะที่เราเป็นผู้ออกแบบงาน ออกแบบบูท 
การท างานแต่ละครั้งเราต้องดูเทรนด์ของงานหรือเทรนด์ของอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
ว่าก าลังไปในทิศทางไหน คนส่วนใหญ่เล่นเกมส์แนวไหน การออกแบบงานหรือบูธ 
ก็ต้องท าไปในแนวนั้น หรือบางครั้งลูกค้าอาจจะก าหนดความต้องการมา เราก็ต้อง
สร้างงานให้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ สิ่งที่ท าให้เราได้ท างานใหญ่ๆเป็นประจ า
เนื่องจากลูกค้าไว้ใจเรา และเชื่อใจในความสามารถของเราบางทีในเรื่องเสนอราคาก็
ส าคัญเราต้องดูว่าเทรนของอุตสาหกรรมนั้นเป็นอย่างไรถ้ามันบูมมากก็เรียกราคาสูง
ได้ แต่ถ้ามันไม่ค่อยดีเราก็เรียกราคาต่ าหน่อย” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 (2559) “เวลาเราไปออกงานพ้ืนที่ที่เราได้รับในแต่ละ
งานในแต่ละครั้งได้พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ผู้ออกแบบจะต้องมาคุยกับเราว่าต้องการบูท
แบบไหนเพ่ือที่จะสร้างบูทได้ตามความต้องการของเรา เพราะว่าที่ตั้งของบูทนั้นถ้า
อยู่ตรงกลางต้องสร้างบูทอย่างนึง” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 (2559) “ต้องเข้าใจงานแสดงสินค้าเพราะงานแสดง
สินค้าไม่เหมือนการขายสินค้าปกติทั่วไป แล้วก็ต้องรู้ขอบเขตและหน้าที่ของตัวเอง
ว่าควรท าอะไรส่วนไหน ดูว่าลูกค้าต้องการอะไร” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 20 (2559) “ต้องใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์เวลา
ท างานต้องวางแผนให้ดี อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ตลอดเวลา” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความรู้ของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าประกอบด้วย ความรู้ด้าน
การจัดงานแสดงสินค้า ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
องค์การ ความรู้ด้านความต้องการของลูกค้า มีความรู้และเข้าใจงานที่ท า ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร
ของอุตสาหกรรม และความรู้ด้านการตลาด 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 (2559) “คนที่มาขายช่วงแรกๆก็ต้องเชิญมาแต่พอคน

เห็นว่ามาแล้วขายได้ มาแล้วขายดีเค้าก็อยากมากันสุดท้ายก็ต้องเลือกตัวแทนเข้า
มา” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 (2559) “เราต้องดูเป้าหมายของงานถ้างานนั้นไม่
เกี่ยวกับสินค้าเราก็ไม่จ าเป็นต้องไปเข้าร่วม คนที่จะเข้าร่วมต้องเข้าใจงานและ
บทบาทหน้าที่ของตัวเอง ต้องรู้ว่าสินค้าเรามีอะไรดี และรู้ว่าจะพูดยังไงให้ลูกค้า
สนใจในสินคา้เรา” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 (2559) “ส่วนใหญ่จะไปออกงานเองแต่ถ้าให้เลือกคนไป
ออกงานคนั้นก็ต้องมีความรู้เรื่องการตลาด สามารถพรีเซ้นสินค้าของเราได้” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 (2559) “มันต้องดูว่านโยบายว่ายังไงเราก็เอานโยบาย
มาใช้ให้เป็นประโยชน์” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 (2559) “คนที่ส่งไปต้องเก่งการตลาด แต่ก่อนที่เราจะ
ส่งไปต้องท ารีเสิดก่อนดูข้อมูลของงานในปีที่ผ่านๆมาว่าเป็นยังไง  และก็ต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี”  

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 (2559) “มันต้องรู้เขารู้เรา นึกออกป่ะ เวลาเราไปเรา
ต้องรู้ดีว่าของเรามีอะไรดี และก็ต้องดูเค้าว่ามีอะไรต่างจากเรา ถ้ามันดีก็เอามาใช้
ตาม” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 (2559) “งานแสดงสินค้ามันแตกต่างจากอีก 3 ตัวที่
เหลือพวกนั้นจะเน้นที่ความสะดวกสบายเป็นหลัก แต่งานแสดงสินค้าผู้เข้าร่วมงาน
ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้น แต่มีเป้าหมายคือเพ่ือเจรจาทางธุรกิจ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 (2559) “จะต้องมีข้อมูลของงาน เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา
ทราบว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเราหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา ไม่ว่าจะเป็นงาน B2B 
จะจะเน้นขายของให้ผู้ประกอบการด้วยกันเอง หรือจะเป็นงาน B2C ที่ขายของ
ให้กับผู้บริโภคเพ่ือใช้ในกรตัดสินใจเข้าร่วมงาน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 (2559) “พนักงานขายนี่ต้องรู้จัดสินค้าของตัวเองเป็น
อย่างดี เช่น เซลขายรถพอลูกค้ามาดูรถก็ต้องบอกได้ว่ารู้นี้มีสมรรถนะอย่างไร เทียบ
กับคู่แข่งในรุ่นเดียวกันแล้วของเราดีกว่ายังไง” 

 
สรุปคุณลักษณะร่วมด้านความรู้ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง

สินค้าและนิทรรศการประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้า ความรู้
ด้านการจัดการความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์การ รู้ด้านความต้องการของ
ลูกค้า มีความรู้และเข้าใจงานที่ท า และความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม จากคุณ
ลักษณะร่วมด้านความรู้ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้น
สามารถอธิบายคุณลักษณะต่างๆได้ ดังนี้ 
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จากการศึกษาพบว่าความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจาก
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าและนิรรรศการนั้นจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลต่างๆของงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของประเภทของงานแสดงสินค้า กระบวนการต่างๆใน
งานแสดงสินค้า และอุตสาหกรรมของงานแสดงสินค้า เพราะข้อมูลของงานแสดงสินค้านั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญส าหรับการตัดสินใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดงานแสดงสินค้าต้องรู้ว่างานที่จัดนั้นเป็น
งานประเภทไหน กระบวนการในการด าเนินงานตั้งแต่ตนจนจบงานเป็นอย่างไร และในอุตสาหกรรม
นั้นมีใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ผู้ขนส่งเฉพาะด้านต้องรู้ข้อมูลของงานแสดงสินค้าเพ่ือใช้ในการ
วางแผนด้านระยะเวลาและวิธีการในการท างาน ผู้ออกงานนั้นใช้ข้อมูลของการจัดงานแสดงสินค้าใน
การตัดสินใจเข้าร่วมงาน เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจาก
การจัดการความเสี่ยงนั้นมีความจ าเป็นส าหรับทุกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ เพราะการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นตลอดเวลาท าให้ทุกธุรกิจต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการต่างๆที่เกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับธุรกิจหรือชื่อเสียงขององค์การ เช่น ผู้จัดงานต้องเตรียมพร้อมในการรับความเสี่ยง
ตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ต้องคาดการณ์โอกาสที่เกิดความเสี่ยง และวางแผน
ส ารองส าหรับความเสี่ยงนั้น ผู้รับเหมาด้านแสงและเสียงในกรณีที่ไปฟ้าดับควรที่มีเครื่องส ารองไฟที่
สามารถรองรับการใช้ไฟในงานได้ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ออกงานควรมีแผนส ารองในกรณีที่สินค้าที่น า เข้า
มาในงานได้รับความเสียหาย เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์การเป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญส าหรับแรงงานในห่วงโซ่อุปทานการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยสิ่งที่ทุกคนใน
องค์การควรรู้คือ เป้าหมายขององค์การเพราะการที่ทุกคนในองค์การมีเป้าหมายร่วมการจะท าให้
องค์การนั้นประสบความส าเร็จได้ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การเพ่ือให้สามารถอยู่ใน
องค์การได้อย่างมีความสุข และต าแหน่งขององค์การในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการว่าในงานนั้น
องค์การมีหน้าที่อะไร อยู่ฝ่ายไหนในงาน เช่น ผู้จัดงานต้องท างานร่วมกันกับหลายๆฝ่ายเพ่ือให้งาน
เกิดข้ึนได้โดยทุกฝ่ายมีหน้าที่เป็นของตัวเองแต่มีเป้าหมายรวมกันคือเป้าหมายขององค์การ และผู้ออก
งานต้องรู้วัตถุประสงค์ของการออกงานของตนเองเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายและแรงผลักดันในการออกงาน
แสดงสินค้า เป็นต้น  

จากการศึกษาพบว่าการรู้ด้านความต้องการของลูกค้าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจาก
ทุกองค์การธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการจัดงานแสดงสินค้านั้นต้องตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพ่ือสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและลูกค้าเกิดความผู้พันธ์กับองค์การ เช่น ผู้จัดงานแสดง
สินค้าสามารถจับคู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายท าให้การจัดงานแสดง
สินค้านั้นประสบความส าเร็จ ผู้รับเหมาช่วงสามารถท าตามข้อตกลงหรือข้อเรียกร้องของผู้ว่าจ้างได้
ตรงตามความต้องการท าให้ผู้ว่าจ้างเกิดความไว้วางใจและเกิดการจ้างงานอีก ผู้ออกงานภายในงานรู้
ว่าลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการประเภทไหนและพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าท าให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจที่ส่งผลดีต่อองค์การ เป็นต้น 
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จากการศึกษาพบว่าส าหรับบุคลากรในห่วงโซ่อุปทานงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นั้นการมีความรู้และเข้าใจงานที่ท าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากการที่งานจัดแสดงสินค้าเกิด
ขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือกันจากหลายๆฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ในงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ บุคลากรต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน รู้
ขอบเขตในการท างานของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้ และสามารถประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการท างานได้ เพื่อให้ผลงานที่อกมานั้นมีประสิทธิภาพ เช่น บุคลากรฝ่ายประสานงานต้องรู้ว่า
ประสานงานกับใครบ้าง และรู้ขอบเขตในการตัดสินใจของตัวเองในการประสานงานในกรณีที่มีการ
ตัดสินใจที่เกินขอบเขตต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจเป็นผู้ตัดสินใจ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
เนื่องจากในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นเนื่องจากการจัดงานแสดงสินค้านั้นเป็นงานที่จัด
ขึ้นเป็นหมวดของอุตสาหกรรมมีทั้งรู้แบบแนวตั้ง และแนวนอนโดยผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมของการจัด
งานแสดงสินค้านั้นๆต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมอยุ่ตลอดเวลาเพ่ือศึกษาและน าข้อมูล
ที่ได้นั้นมาใช้ในการวางแผน พัฒนา เตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และนอกจากนี้ยังสามารถใช้
ข้อมูลเหล่านั้นในเป้นเรื่องในการสนทนาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในอุตสาหกรรมขององค์การได้
ด้วย เช่น พนักงานขายประจ าบูทสามารถชวนลูกค้าคุยในเรื่องของความเป็นไปในอุตสาหกรรมท าให้
ลูกค้ามีความรู้สึกเพลิดเพลิน และเชื่อม่ันในตัวผู้ขายมากขึ้นได้ เป็นต้น 
 

ด้านทักษะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านทักษะของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้จัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วย  ทักษะการคิด
วิ เคราะห์  ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม  ทักษะการประสานงาน ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริการ 
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 (2559) “หัวใจของผู้จัดงานเลยคือการประสานงาน

เพราะผู้จัดงานเป็นเหมือนแกนกลางของการจัดงานต้องติดต่อกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าตอนไหนควรท าอะไร และท ายังไง” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 (2559) “ภาษาอังกฤษก็ส าคัญแต่ส่วนใหญ่ในงานจะมี
ล่ามประจ างานอยู่แล้วแต่บางครั้งก็ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องน าเสนอผลผลงาน
ได้ดีด้วยเพราะเวลาขายงานถ้าเสนองานได้ดีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้องานก็มีสูง และก็
เรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะต้องท ายังไงก็ได้ให้ผู้เข้าชมงานที่เข้ามารู้สึกไม่
เบื่อ ถึงแม้ว่างานจะเป็นงานเดิม รูปแบบเดิม ร้านค้าร้านเดิมก็ตาม อย่างบางทีมีผู้ที่
มีชื่อเสียงที่เราเชิญมาแต่พอถึงเวลาเค้าบอกว่ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียว เราก็ต้องเลือก
ว่าจะพาเค้าไปหาใคร บูทไหนส าคัญเราต้องแก้ไขปัญหาให้ได้” 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 (2559) “ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะเวลาเกิด
ปัญหาภายในงานมันต้องตัดสินใจและหาทางแก้ปัญหาเด๋วนั้นเลย เพราะถ้า
แก้ปัญหาช้าเกินไปอาจเกิดผลกระทบกับคนในวงกว้างได้” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 (2559) “ภาษาคือสิ่งส าคัญไม่ใช้แค่เฉพาะเอาไว้คุยกับ
ลูกค้าเท่านั้น บางที่การสื่อสารภายในองค์การเองก็ต้องใช้ภาอังกฤษเหมือนกัน คนที่
จะเข้ามาท างานเลยต้องฝึกภาษากันมาก่อน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 (2559) “ควรมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลายๆทางที่
รวดเร็ว สะดวก และแม่นย า” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 (2559) “ตอนติดต่อไปเค้าก็จะมีคนคอยรับโทรศัพท์
พวกนี้ต้องมีการบริการดี ให้ค าปรึกษาเราได้ ไม่เหมือนพวกคลอเซ็นเตอร์มือถือแต่
ละคนเหมือนนกขุนทองท่องมาพูด” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 (2559) “มือถือ ไอแพด อะไรพวกนี้ต้องใช้ให้เป็น
ประโยชน์ บางทีเด๋วนี้ก็สามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านทางโทรสับได้เลย” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16 (2559) “ผู้จัดงานควรมีภาษาต่างประเทศดีเพราะเวลา
ชาวต่างชาติเข้ามาภายในงานมันต้องใช้ภาษาเค้าในการสื่อสาร และเวลาสื่อสารก็
ต้องคลอบคลุมและชัดเจนแบบสั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 (2559) “ต้องมีจิตบริการไม่ว่าจะจบจากที่ไหนก็ตามถ้า
มีจิตบริการก็ท าได้ทุกงาน แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาสิ่งนี้ส าคัญ
มากส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์การได้เลยทีเดียว” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านทักษะของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้รับเหมาช่วงประกอบด้วย  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการประสานงาน ทักษะภาษาต่างประเทศ  ทักษะ
การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริการ และการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 (2559) “จริงๆคอนแทรกเตอร์นี่เค้าก็มีเรื่องการ

ประสานงานอยู่แล้วนะ เวลาเราเลือกเค้าเราก็ประสานงานกันตลอดก็อย่างที่บอกมี
ปัญหาต้องแก้ปัญหาได้ทันท่วงที” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 (2559) “มันก็ต้องประสานงานกันหลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายทั้ง
ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายจัดบูท และฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาต่างประเทศก็ส าคัญเพราะ
เจ้านายเป็นชาวต่างชาติไงเวลาพูดก็พูดภาษาอังกฤษเราก็ต้องฟังให้เข้าใจ ถ้าเราไม่
เข้าใจมันก็ท างานด้วยกันล าบาก” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 (2559) “พอเราได้แบบของพ้ืนที่แล้วเราต้องมาคิด
วางแผนก่อนว่าจะท ายังไง หลังจากนั้นเราก็น าเสนอรูปแบบให้ลูกค้าเลือก ท า เป็น
แบบรูปในคอมส่งไป เพื่อลูกค้าเลือกได้แล้วเวลาท างานก็จะดชุดทีมงานไปสร้าง พอ
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งานเริ่มก็ต้องคอยให้ความช่วยเหลือเวลาลูกค้ามีปัญหาด้วย แบบเวลาไฟดับป้ายตก
ก็ต้องส่งทีมงานไปซ่อมให้ แต่ที่ท ามาก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้นะ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 (2559) “การท างานเป็นทีมก็ส าคัญแต่ส่วนใหญ่แล้วมา
จากประสบการณ์มากกว่าเวลาท างานคนที่มีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าต้องท าอะไรส่วน
ไหน เมื่อไหร่ บางทีแค่มองตาก็เข้าใจ ส่วนเวลาดิวงานเด๋วนี้ก็ใช้ไลน์กันเป้นส่วนใหญ่ 
ยังมีเรื่องจอภาพอีกที่นี่ก็มีให้เช้าแต่มันก็พัฒนาไปเลื่อยๆเด๋วนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเช่าแล้ว
เพราะมันเป็นรุ่นเก่า” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 (2559) “เลือกจากคนที่มีประสบการเยอะๆ มีงานให้
เราเห็นและก็ชื่อเสียงดี บริการดี และก็ดูท่ีการเค้าแนะน าเราถ้าถูกใจก็เอาเลย” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16 (2559) “ในส่วนของคอนแทรกเตอร์ก็ต้องวางแผนเป็น 
และมีทีมงานที่ดีมีประสบการณ์” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19 (2559) “ก็ต้องดูที่มีประสบการณ์เชื่อถือได้ และมีความ
ทันสมัยน าเสนอสิ่งใหม่ๆได้” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านทักษะของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าประกอบด้วย ทักษะการคิด
วิ เคราะห์  ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม  ทักษะการประสานงาน ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริการ 
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “คนที่มาขายต้องคอยติดตามข่าวทางเว็บว่าจะมีงาน

อะไรเมื่อไหร่ ส่วนใหญ่ข้อมูลเราจะมีในเว็บหมด” 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 “ต้องขายเป็นคุยรู้เรื่องวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคุ้มหรือไม่คุ้ม 

ยิ่งเวลาส่งไปต่างประเทศก็ส่งไปแค่คนเดียวเวลาเกิดปัญหาก็ต้องหาทางแก้ไขให้ได้” 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 “เวลาจะไปออกงานเราก็คิดนะว่างานนี้ไปแล้วคุ้มหรือไม่

คุ้ม เหมาะกับของที่เรามีหรือป่าว เพราะออกงานครั้งนึกก็ใช้เงินไม่ ใช่น้อยๆใช่มะ 
เราจะไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 “ส่วนใหญ่ก็แข่งกันที่ราคาแต่ของเราก็ถือส่วนแบ่งทาง
การตลาดเยอะอยู่ อย่างเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาก็เอามาให้ลูกค้าทดลองใช้แล้วให้
เสนอความคิดเห็นแล้วเราก็เอามาพัฒนาคิดต่อยอดไป” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 “เวลาไปออกบูทเราต้องสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าว่า
สินค้าเราแตกต่างจากคนอื่นยังไง พยายามชูจุดขายของสินค้าเราให้ได้” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 “เวลาไปงานก็จะแบ่งทีมไปสองถึงสามคน คนที่จะไปก็
มีฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และก็ฝ่ายวิจัย ฝ่ายการตลาดกับฝ่ายขายให้อยู่บูท ส่วน
ฝ่ายวิจัยให้เดินส ารวจงาน” 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 “มือถือ ไอแพด อะไรพวกนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ 
บางทีเด๋วนี้ก็สามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านทางโทรสับได้เลย” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 “ต้องมีการท างานเป็นทีมเพรางานมันส าเร็จด้วยคน
เพียงคนเดียวไม่ได้มันต้องท างานร่วมกัน ประสานงานกันเพ่ือให้แบรนด์แข็งแรง 
อย่างถ้าเราขายเม็ดพลาสติสเราก็จับมือกับคนเป่าขวดแล้วก็สร้างขวดมาขาย” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 “ของดีจริงไม่จริงไม่รู้เน้นบริการดีไว้ก่อน สร้างภาพๆ 
น าเสนอให้น่าสนใจยิ่งใช้เทคโนโลยีไหม่ๆน าเสนอยิ่งน่าสนใจท าให้ดูว่าบริษัทล้ า
สมัย” 

 
สรุปคุณลักษณะร่วมด้านด้านทักษะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง

สินค้าและนิทรรศการประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการประสานงาน ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  จากคุณ
ลักษณะร่วมด้านทักษะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้น
สามารถอธิบายคุณลักษณะต่างๆได้ ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากในการจั ด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆส่วนของงาน ท าให้
บุคลากรนั้นต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบุคลากร
นั้นต้องสามารถสรุปประเด็นส าคัญของกระบวนการท างานได้ สามารถเรียงล าดับความส าคัญของงาน
ทีท่ าได้ และใช้หลักเหตุและผลในการท างาน เช่น ในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในขณะที่
มีลูกค้าเข้ามาชมบูทเป็นจ านวนมาก พนักงานขายต้องวิเคราะห์ว่าควรจะท าอย่างไรให้สามารถดูแล
ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าทักษะการสื่อสารเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากการจัดงานแสดง
สินค้านั้นเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของหลายๆฝ่าย แต่ละฝ่ายมีการประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกขององค์การในการประสานงานนั้นต้องมีการสื่อสารเกิดขึ้น การสื่อสารจึงเป็นสิ่งส าคัญ
บุคลากรทุกคนควรมี โดยหลักของการสื่อสารที่ดีนั้นต้องมีความน่าสนใจ มีเนื้อหาที่คลอบคลุม และมี
ความแม่นย าของข้อมลูที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การแจ้งข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมงานที่มาร่วมงานนั้นต้องมี
ความชัดเจนในข้อมูล เพราะหากข้อมูลผิดพลาดอาจท าให้เกิดความเสียหายได้หลายฝ่าย เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าทักษะการท างานเป็นทีมเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากการ
ท างานเป็นทีมนั้นสามารถสร้างผลงานได้สูงมากกว่าการท างานเพียงคนเดียว โดยบุคคลที่เหมาะสมกับ
การท างานเป็นทีมนั้นต้องคอยสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน มีความไว้วางใจ
เพ่ือนร่วมงาน เช่น ในการสร้างบูทภายในงานแสดงสินค้านั้นผู้รับเหมาต้องปรึกษากันกับทีมงานว่าจะ
สร้างบูทออกมาด้วยวิธีการอย่างไร ใครรับผิดชอบตรงส่วนไหน เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าทักษะภาษาต่างประเทศเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากในการจัด
งานแสดงสินค้าในบางประเภทงานนั้นมีชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมงานด้วย ทั้งในส่วนของผู้ออกงาน 
ผุ้เข้าชมงาน หรือในบางครั้งผู้จัดงานก็มีส่วนร่วมกับบริษัทต่างชาติด้วยเช่นกัน บุคคลากรที่อยู่ในห่วง
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โซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นจึงจ าเป็นต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางที่นิยมใช้กันมากที่สุด เช่น เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาชมบูท
แสดงสินค้าพนักงานประจ าบูทควรสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือเมื่อมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
ต้องการติดต่อเรื่องการออกบูทในงานแสดงสินค้านั้นผู้ติดต่อต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกิบ
ชาวต่าวชาติได้ เป้นต้น 

จากการศึกษาพบว่าทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงและโอนถ่ายข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวมเร็ว เทคโนโลยีทางการสื่อสารมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันมากขึ้นรวมถึงในภาคธุรกิจด้วย 
แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นมีความส าคัญกับธุรกิจ ดังนั้นพนักงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้านั้นควรใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีได้ ทั้งในเรื่องของการการสืบค้นข้อมูล ใช้ในการสื่อสาร 
และใช้ในการน าเสนองานได้ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในงานแสดงสินค้าผู้พบเห็นสามารถ
แจ้งไปยังผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจได้ หรือในกรณีของการน าเสนอสินค้าให้น่าสนใจผู้น าเสนออาจใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆในการน าเสนอสินค้าได้ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากในการ
จัดงานแสดงสินค้านั้นส่วนมากมีการจัดงานขึ้นเป็นประจ าโดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัด
งานอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ท้าทายส าหรับการจัดงานแสดงสินค้าคือเมื่อจัดงานแสดงสินค้าแบบเดิมท า
ยังไงให้ผู้เข้าชมงานไม่มีความรู้สึกเบื่อกับงานแบบเดิมๆ ท าให้ผู้จัดงานต้องคิดหาวิธีในการจัดงานให้ม
ความรู้สึกแปลกใหม่ รวมถึงผู้ออกงานต้องพยายามพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆมาใช้ผู้ เข้าชมงาน
ได้รับชม นอกจากนี้ผู้รับเหมาช่วต้องคิดหาวิธีการต่างๆเพ่ือให้สามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้
เพ่ิมข้ึน เช่น การคิดออกแบบแนทางในการจัดงานใหม่ๆของผู้จัดงาน การคิดออกแบบการจัดสถานที่
ภายในงานของผู้รับเหมา เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าทักษะการบริการเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนั้นเป้นงานที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องหลัก ทั้งผู้จัดงาน ผู้ออกงาน และ
ผู้รับเหมาช่วงนั้นจ าเป็นต้องมีทักษะการบริการเพ่ือให้ฝ่ายที่เป็นลูกค้าขององค์การเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์การโดยผู้ให้บริการหรือผู้ขายนั้นต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจของลูกค้าได้ ให้บริการที่
เป็นมิตรและสุภาพ และให้ความสนใจและเอาใจใส่กับผู้รับบริการ เช่น ผู้จัดงานต้องให้บริการที่เป็น
มิตรและสุภาพกับผู้ออกงาน และผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้ยังต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่กับผู้ออก
งานเพ่ือคอยสอบถามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาพัฒนางานในครั้งต่อไปด้วย เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากใน
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านั้นมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้เสมอเพราะการจัดงานแสดงสินค้านั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้บุคลากรทุกคนนั้นควรมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดย
สามารถน าประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ มีสติในการแก้ไขปัญหาไม่ใช้
อารมณ์ วางแผนและแนวทางเพ่ือรับมือกับปัญหาได้ เช่น การจัดงานเลี้ยงเพ่ือตอบแทนผู้ออกงาน
แสดงสินค้าที่โรงแรม แต่เกิดเหตุมีการชุมนุมในเขตบริเวณโรงแรมเกิดขึ้น ฝ่ายผู้จัดงานต้องติดต่อ
ประสานงานกับโรงแรมที่มีความพร้อมและแจ้งให้กับผู้ออกงานที่มางานเลี้ยงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 
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ด้านคุณสมบัติ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณสมบัติของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้จัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วย มีความอดทนใน
การท างาน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีเป้าหมายในการท างาน มีความ
ยืดหยุ่นในการท างาน มีสุขภาพแข็งแรง และมีความมั่นใจในตัวเอง 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 (2559) “องค์กรของผู้จัดงานนั้นเราใช้ทีมงานแค่

ประมาณ 8 คนโดยแต่ละคนจะมีหน้าที่ของตนเองในการท างาน แต่ทุกคนมี
เป้าหมายเดียวกัน คือท าให้งานจัดแสดงสินค้าประสบความส าเร็จ ถ้าพูดถึง
คุณสมบัติที่พนักงานทุกต้องมี ส าหรับผมสิ่งส าคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบ เพราะ
งานเราดิวกับหลายฝ่ายทุกคนต้องรับผิดชอบงานในส่วนของตัว เองให้ ได้ 
นอกจากนั้นก็ต้องมีในเรื่องของ ความอดทนในการท างาน ต้องสามารถรองรับแรง
กดดันจากลูกค้า หรือแรงกดดันจากภายนอกได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องเป็นคนมีไหว
พริบ มีความรู้เรื่องงานที่หลากหลายสามารถท าแทนคนอ่ืนได้เมื่อจ าเป็น” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 (2559) “การท างานในองค์กรของผู้จัดงานแสดงสินค้า
นั้นค่อนข้างมีความไม่แน่นอนในการท างาน ปัญหาหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้
เสมอ เพราะฉะนั้นคนที่จะมาท างานต้องสามารถยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการ
ท างานได้ อย่างเวลานัดเ พ่ือนไว้ก็ต้องเลื่อนนัดมาท างานก่อน ถ้าคนล าดับ
ความส าคัญได้ถูกต้องเห็นว่าเรื่องงานมาก่อน เพราะแต่ละโพเซสในการท างานนั้นมี
ความส าคัญ การท างานในด้านนี้จ าเป็นต้องมีความทุ่มเทให้กับการท างาน บางครั้ง
จ าเป็นต้องมีการเสียสละเวลาส่วนตัวบ้าง นอกจากเรื่องพวกนี้ อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ
ก็คือเรื่องสุขภาพ คนท างานด้านนี้จ าเป็นต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 (2559) “องค์กรของเราเป็นองค์กรของภาครัฐ ดังนั้นคน
ที่มีส่วนในการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า จะถูกคัดเลือกโดยหัวหน้างาน แต่ใน
มุมมองของเรา คิดว่าคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้ จัดงานแสดงสินค้า ก็คือความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และก็ต้องมีความอดทนในการท างาน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 (2559) “คุณสมบัติของผู้จัดงานแสดงสินค้าในความเห็น
ของจิ๊บ ก็ต้องมีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 (2559) “คุณสมบัติจ าเป็นที่พนักงานในองค์กรของผู้จัด
งานควรจะมีก่อนอ่ืนเลยต้องเป็นเรื่องสุขภาพควรมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อน เพราะว่า
งานทางด้านนี้เป็นงานหนัก หลังจากมีสุขภาพที่ดีแล้ว พนักงานทุกคนควรมีความ
รับผิดชอบทั้งในเรื่องของเวลา หรืองานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นพนักงาน
จ าเป็นต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรู้ สามารถให้ข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
มั่นใจ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16 (2559)  “ส าหรับพนักงานในองค์กรของผู้จัดงานแสดง
สินค้าต้องมีก็คือ ความอดทน เพราะบางทีงานจัดแสดงสินค้าเลิกดึก และถึงเวลา
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เช้าก็ต้องมาอีก เวลาการท างานบางครั้งไม่แน่นอน การท างานในลักษณะนี้ถ้าไม่มี
ความอดทนหรือสุขภาพไม่ดี น่าจะไม่เหมาะสมต่องานลักษณะนี้ ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 (2559)  “คุณสมบัติส าหรับผู้จัดงานแสดงสินค้า ที่ผม
นึกออกก็คือเรื่อง ความรับผิดชอบจ าเป็นต้องมีสิ่งใดที่เคยยื่นข้อเสนอให้กับลูกค้า
ต้องท าให้ได้ตามที่บอกไว้ และก็พวกพนักงานควรจะมีความอดทน เพราะผู้ออกบูธ
แต่ละคนแตกต่างกัน ทั้งเรื่องนิสัย การพูดจา พนักงานควรรองรับแรงกดดัน รองรับ
อารมณ์ลูกค้าให้ได้” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 (2559) “สิ่งที่พนักงานในองค์กรต้องมีก็คือ 
ความสามารถทางด้านภาษา จ าเป็นต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ต้องมีความมั่นใจ 
บุคลิกภาพที่ดี” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณสมบัติของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้รับเหมาช่วงประกอบด้วย  มีความอดทนในการ
ท างาน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีเป้าหมายในการท างาน มีความยืดหยุ่นใน
การท างาน มีสุขภาพแข็งแรง และมีความมั่นใจในตัวเอง 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 (2559) “คุณสมบัติที่ส าคัญของคอนแท็กเตอร์ ที่เราจะ

ท างานด้วย หนึ่งก็คือต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ส่วนงานนั้นได้รับมอบหมาย 
ต้องท าให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด คุณภาพต้องได้ตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่เรา
เลือกผู้เหมารับช่วงที่เป็นมืออาชีพในแต่ละด้านมาท างานด้วย” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 (2559)  “คอนแท็กเตอร์ มีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จ
ของการจัดงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้ง การเลือกคอนแท็กเตอร์นั้นต้องเลือกที่มี
ความเป็นมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ระยะเวลาที่
แน่นอน แล้วก็ต้องสามารถรับแรงกดดันจากลูกค้าได้อย่างดี” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 (2559) “ในส่วนขององค์กรพ่ีก็ถือเป็นคอนแท็กเตอร์ 
ท างานในส่วนของการตกแต่งบูธ คุณสมบัติที่พนักงานในบริษัทเราต้องมี ก็ต้องเรื่อง 
มีความอดทนในการท างาน ท างานนอกเวลาได้ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ท า กล้าคิด 
กล้าท า กล้าน าเสนอ และท่ีส าคัญต้องมีจรรยาบรรณในการท างาน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 (2559) “ของเราท างานเป็นเอ้าท์ซอท คุณสมบัติส าคัญก็
คือความรับผิดชอบต้องมี ต้องส่งงานให้ทันเวลาบางครั้งเราท างานทั้งวันทั้งคืนก็ต้อง
ท า ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ แสดง
ความสามารถของเราให้ผู้จ้างงานเราได้เห็น แสดงให้ผู้จ้างงานเห็นว่าเราเป็นมือ
อาชีพ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 (2559) “ส าหรับในส่วนของคอนแท็กเตอร์คุณสมบัติที่
ส าคัญก็ต้องมีความขยัน ความอดทนในการท างาน รองรับอารมณ์ลูกค้าได้  ต้องผู้
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เป็นที่มีความคิดในเชิงบวก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพวกงานบริการ เช่นพนักงานท า
ความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 (2559) “คุณสมบัติที่ส าคัญของคอนแท็กเตอร์ ใน
ความเห็นของเราซึ่งเป็นผู้ออกงาน คิดว่าต้องมีความรับผิดชอบ สามารถท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ ได้คุณภาพ ต้องมีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ผลประโยชน์
ส่วนรวมมาก่อน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 (2559) “สิ่งที่คอนแท็กเตอร์ต้องมีก็คือความรับผิดชอบ 
ต้องท างานให้ได้คุณภาพ โดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ และต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถแก้ปัญหาเมือเกิดเหตุร้ายๆได้ 
ต้องมีความม่ันใจ เด็ดขาดในการตัดสินใจที่เป็นกรณีฉุกเฉิน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 (2559) “คุณสมบัติของคอนแท็กเตอร์ อย่างแรกต้องมี
ความรับผิดชอบในงาน มีความรู้เฉพาะด้านในงานที่ท า มีความเป็นมืออาชีพ แต่ที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความเสียสละ บางครั้งการจัดงานแสดงสินค้าแต่ละฝ่ายมี
หน้าที่แตกต่างกัน แต่มีการท างานร่วมกัน เมื่อมีคนจ านวนมากมารวมกันความ
เสียสละจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้การท างานสามารถด าเนินไปได้อย่างดี” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณสมบัติของห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าประกอบด้วย ความอดทนใน
การท างาน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีเป้าหมายในการท างาน มีความ
ยืดหยุ่นในการท างาน มีสุขภาพแข็งแรง และมีความมั่นใจในตัวเอง 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 (2559) “ในบริษัทของผู้ออกงานนั้น คนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการออกงานจัดแสดงสินค้าจริงๆประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ เจ้าของ
กิจการ พนักงานฝ่ายการตลาด หรือพนักงานฝ่ายขาย ดังนั้นถ้าพูดถึงคุณสมบัติของ
เจ้าของกิจการต้องมีก็คือ การมีเป้าหมายการออกงานที่ชัดเจน สามารถก าหนดสิ่งที่
ต้องการจากการออกงานได้ ในส่วนของพนักงานฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย ต้องมี
ความอดทน คิดบวกในการท างาน สามารถรองรับแรงกดดันจากลูกค้าได้  ที่ส าคัญ
ต้องมีความมั่นใจสามารถพูดคุยกับลูกค้า มีความเสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน 
ไม่ใช่แค่ต้องการเป้าของตัวเองเท่านั้น ควรร่วมท างานเป็นทีมด้วย” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 (2559) “คุณสมบัติที่ส าคัญของพนักงานที่จะไปออกงาน
ก็คือ การมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถชักจูงให้ลูกค้าซื้อ
ผลิตภัณฑ์ได้ อีกอย่างก็คือ ต้องสามารถท างานได้อย่างยืดหยุ่น เพราะบางครั้งการ
ไปออกงานในต่างประเทศต้องไปหลายวัน ต้องท างานได้ ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว
ได้เพ่ืองาน” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 (2559) “คุณสมบัติของพนักงานที่ออกบูธ ก็คือความ
รับผิดชอบ การท างานต้องมีความรับผิดชอบทั้งในเป้าหมายของการออกงานของ
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ตนเอง และทีม ต้องท าให้ประสบความส าเร็จ อาจจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี หรือ
สุขภาพที่ดีด้วย เพราะงานด้านนี้เป็นงานที่ติดต่อกับกลุ่มลูกค้า ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 (2559) “คุณสมบัติของเซลส์ก็คือ ต้องมีความมั่นใจ 
สามารถท างานนอกเวลาได้ มีความอดทนในการท างาน มีความรับผิดชอบ” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 (2559) “ผู้ออกงานจ าเป็นต้องมีความเสียสละ เพราะผู้
ออกบูธมีจ านวนเยอะมาก บางงานมีเป็นพันๆบูธแล้วแต่ขนาดของงาน บางครั้งอาจ
มีการกระทบกระท่ังกันบ้าง ควรมีความอดทน เสียสละ เพื่อส่วนรวมบ้าง” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 (2559) “การออกงานเราจะคัดเลือกพนักงานที่มี
ความรู้ มีบุคลิกที่ดีเหมาะกับการขายหรือสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัทไปเข้าร่วมงาน 
คุณสัมบัติของพนักงาน ต้องมีความรับผิดชอบ ความอดทนในการท างาน ความ
ซื่อสัตย์ และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน เห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 (2559) “ถ้าพนักงานโกงนี่เจ๊งเลยทุกธุรกิจแหละ เวลา
เลือกคนเลยต้องดูดีดี เลือกที่ไว้ใจได้บางคนอยุ่กับเรานานๆยังเอาข้อมูลเราไปขาย
ให้คู่แข่งเลยโดนจับได้ให้ออกไปและ แต่ก็เสียหายเยอะอยู่” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 (2559) “เวลาขายพนักงานขายก็ต้องมั่นใจด้วยนะเวลา
พูดอะไรไปต้องน่าเชื่อถือ และก็ต้องมีความอดทนสูงบางทีเจอลูกค้าเรื่องเยอะก็ต้อง
เก็บอารมณ์ให้อยู่ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้” 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 (2559) “ต้องมีความรับผิดชอบ พูดอะไรแล้วท าได้จริง
ถ้าโกหกไปครั้งนึงแล้วโดยจับได้คนอ่ืนก็จะไม่เชื่อถือเราอีก ต้องหนักเอาเบาสู้ไม่ใช่
ท างานเช้าชามเย็นชาม” 

 
สรุปคุณลักษณะร่วมด้านคุณสมบัติของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง

สินค้าและนิทรรศการประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ มีความอดทนในการท างาน มีความซื่อสัตย์ 
มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีเป้าหมายในการท างาน มีความยืดหยุ่นในการท างาน มีสุขภาพ
แข็งแรง และมีความมั่นใจในตัวเอง จากคุณลักษณะร่วมด้านคุณสมบัติของแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นสามารถอธิบายคุณลักษณะต่างๆได้ ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่ามีความอดทนในการท างานเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากบุคลา
กกรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นจะได้รับแรงกดดันสูงทั้งจาก
ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า นอกจากนี้ยังต้องท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท าให้บุคลากรที่อยู่ในธุรกิจการ
จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นต้องมีความอดทนในการท างานเป็นอย่างสูง เช่น การอดทนต่อแรง
กดดันในการท ายอดขายให้ตามเป้าหมาย ความอดทนต่อการท างานให้เสร็จตามระยะแวลา เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่ามีความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากความซื่อสัตย์นั้น
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคลากรทุกคนเพราะหากว่าบุคลากรในองค์การนั้นไม่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์การ
แล้วนั้นจะส่งผลกระทบต่อองค์การเป้นอย่างมาก อาจถึงขั้นท าให้องค์การเกิดความล้มเหลวได้ โดย
สมารถดูความซื่อสัตย์ขององค์การได้จากการดูลักษณะนิสัยของบุคลากรนั้น เช่น เป็นคนพูดความจริง
ไม่เคยโกหก เป็นคนมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน และไม่พูดเรื่องไม่ดีขององค์การให้ผู้อื่นฟัง เป็นต้น 
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จากการศึกษาพบว่ามีความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากในทุกส่วนงาน
ของการจัดงานแสดงสินค้านั้นทุกๆฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเองหากมีข้อผิดพลาด
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความรับผิดชอบนั้นอาจท าให้งานแสดงสินค้านั้นไม่ประสบความส าเร็จได้ โดย
บุคลากรในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นต้องมีความตรงต่อเวลา 
รักษาค าพูด และสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ เช่น ผู้รับเหมาต้องสร้างบูทให้เสร็จทันใน
เวลาที่ก าหนด และตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่ามีความเสียสละเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากในการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนั้นบุคลากรในแต่ละฝ่ายต้องสามารถสละเวลาส่วนตัวเพ่ือการท างานได้ 
นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงเรื่องของส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัวด้วย ในบางครั้งอาจต้องให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท างานที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายไว้ เช่น ในบางเวลาที่นัดหมาย
กับเพ่ือนไว้นั้นอาจมีเหตุการในเรื่องงานที่ต้องเร่งรีบแก้ไขบุคลากรจ าเป้นต้องสละเวลาส่วนตัวเพ่ือมา
แก้ไขปัญหาในเรื่องงานได้ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่ามีเป้าหมายในการท างานเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากหาก
บุคลากรมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนแล้วท าให้มีแรงจูงใจในการท างานให้บรลุเป้าหมายเพ่ิมขึ้น  
โดยบุคลากรนั้นต้องก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน มีความคิดในเชิงบวกต่องานที่ท า และมี
ความพยายามในการเรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนางานที่ท าได้ เช่น พนักงานขายตั้งเป้าในการขายสินค้าให้
สูง และคิดว่าต้องท าให้ได้ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วน าสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาการท างานได้ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่ามีความยืดหยุ่นในการท างานเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากการ
จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีการเปลี่ยนเปลงอยู่ตลอดเวลาในบางครั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
งานต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ได้เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆบุคคลากรต้อง
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานได้ตามสถานการณ์ สามารถท างานข้ามต าแหน่งงานได้เมื่อจ าเป็น  
และสามารถท างานนอกสถานที่ได้ เช่น เมื่อเพ่ือนร่วมงานป่วยกะทันหันไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
บุคลากรต้องสามารถท างานแทนที่ต าแหน่งนั้นได้ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากการท างานในงาน
จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นต้องใช้ร่างกายเป็นจ านวนมากทั้งในเรื่องของการเดินภายในงาน 
ระยะเวลาของงานตั้งแต่เริ่มจนจบงาน บุคลากรจึงควรรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
เพ่ือให้สามารถท างานได้เต็มที่ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เช่น ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และพักผ่อน
ให้เพียงพอ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าและมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญเนื่องจากความ
มั่นใจในตัวเองนั้นส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้าง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองและ
องค์การ เห็นได้ว่าการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคลากรในธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ โดยผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นต้อง
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ และกล้าตัดสินใจในขอบเขตความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยสามารถสรุปร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ดังนี้ 



97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 ร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะด้านความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 ร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะด้านคุณสมบัติ 

คุณลักษณะด้าน
ความรู้ 

การจัดงานแสดง
สินค้า 

ข้อมูลข่าวสารของ
อุตสาหกรรม 

บทบาทของ
องค์การ 

เข้าใจงานที่ท า 

ความต้องการของ
ลูกค้า 

การจัดการความ
เสี่ยง 

คุณลักษณะด้าน
คุณสมบัติ 

มีความอดทนใน
การท างาน 

มีเป้าหมายในการ
ท างาน 

มีความซื่อสัตย์ 

มีความยืดหยุ่นใน
การท างาน 

มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ 

มีสุขภาพแข็งแรง 

มีความม่ันใจใน
ตัวเอง 
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ภาพที่ 19 ร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะด้านทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะด้าน
ทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ 

ภาษาต่างประเทศ 

ทักษะการบริการ 

การใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี 

การประสานงาน การท างานเป็นทีม 

ความคิด
สร้างสรรค ์

การสื่อสาร 

การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 
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1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ 
ในขั้นตอนของการการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมของของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ

การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 438 คน โดยเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 
และน าผลที่ได้มาเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแสดงข้อมูลประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งเป็น 4 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีประเมินแบบบังคับเลือกให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบ (Multiple choice question) และใช้สถิตร้อยละ (Percentage) 
ค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยวิธีประเมินแบบ
บังคับเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบ (Multiple choice question) และใช้สถิตร้อยละ 
(Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 3 ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการโดยวิธีประเมินแบบบังคับเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบ (Multiple 
choice question) และใช้สถิตร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ส่วนที่ 4 ล าดับความพึงพอใจของชุดคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพ่ือหาคุณลักษณะ
ลักษณะร่วมของของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ความเกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7 ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงเป็นจ านวนและร้อยละ 
 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
ชาย 153 34.93 
หญิง 249 56.85 
ไม่ระบุ 36 8.22 
รวม 438 100.00 
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จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงมีจ านวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 56.85 รองลงมาเป็นเพศชายมีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 34.93 และไม่
ระบุมีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.22 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 8 ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงเป็นจ านวนและร้อยละ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 21 ปี 14 3.20 
21-30 ปี 295 67.35 
31-40 ปี 110 25.11 
41-50 ปี 10 2.28 
51 ปีขึ้นไป 9 2.06 
รวม 438 100.00 

 
จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุระหว่าง 21-30 ปี 

มีจ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 67.35 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจ านวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.11 มีอายุต่ ากว่า 21 ปี มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มี
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.28 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 9 ข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงเป็นจ านวนและร้อยละ 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 18 4.11 
ระดับปริญญาตรี 337 76.94 
ระดับปริญญาโท 83 18.95 
ระดับปริญญาเอก 0 0.00 
รวม 438 100.00 

 
จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีจ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 76.94 รองลงมามีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มี
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95 มีคุณวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.11 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 ขนาดองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จ านวนพนักงานในองค์การ จ านวน รอ้ยละ 
น้อยกว่า 50 คน 125 28.54 
50-300 คน 287 65.52 
มากกว่า 300 คน 26 5.94 
รวม 438 100.00 

 
จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากท างานอยู่ในองค์การที่มี

จ านวนพนักงาน 50-300 คน มีจ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 รองลงมาท างานอยู่ในองค์การ
ที่มีจ านวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 28.54 และท างานอยู่ใน
องค์การที่มีจ านวนพนักงานมากกว่า 300 คน มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.94 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 11 ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วม จ านวน ร้อยละ 
1 ครั้ง 43 9.82 
2-5 ครั้ง 217 49.54 
6-9 ครั้ง 126 28.77 
มากกว่า 9 ครั้ง 52 11.87 
รวม 438 100.00 

จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระหว่าง 2-5 ครั้ง มีจ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54 
รองลงมามีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระหว่าง 6-9 ครั้ง มีจ านวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 28.77 มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมากกว่า 
9 ครั้ง มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 11.87 และมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 1 ครั้งมีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.82 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของ วัตถุประสงค์
หลักในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การเดินทางมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การพักอาศัย
ในช่วงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในอนาคต 
ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการส่วนมากที่เข้าร่วม ประเภทของงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบ ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่เหมาะสมกับ
องค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม สถานที่จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบ 
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ระยะเวลาในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้ง  เพ่ือศึกษาข้อมูลในเชิงพฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 12 วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
เพ่ือขายสินค้าและบริการ 229 52.28 
เพ่ือซื้อสินค้าและบริการ 58 13.24 
เพ่ือเจรจาทางธุรกิจ 130 29.68 
เพ่ือส ารวจสินค้าและบริการ 21 4.80 
รวม 438 100.00 

 
จากตารางที่ 12 พบว่าพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวัตถุประสงค์

หลักในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพ่ือขายสินค้าและบริการมากที่สุด มีจ านวน 229 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.28 รองลงมามีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
เพ่ือเจรจาทางธุรกิจ มีจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 29.68 มีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 และมี
วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพ่ือส ารวจสินค้าและบริการ มีจ านวน 
คน 21 คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 13 การเดินทางมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

ยานพาหนะที่ใช้ จ านวน ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนตัว 155 35.39 
รถบริการสาธารณะ 86 19.63 
รถของบริษัท 197 44.98 
รวม 438 100.00 

 
จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเดินทางมาเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าและบริการโดยใช้รถของบริษัท มีจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 44.98 รองลงมา
เดินทางมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.39 และเดินทางมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการโดยใช้รถบริการสาธารณะ มีจ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.63 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 14 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

ช่องทาง จ านวน ร้อยละ 
โทรทัศน์ 35 7.99 
วิทยุ 18 4.10 
สื่อสิ่งพิมพ์ 32 7.31 
อินเตอร์เน็ต 144 32.88 
เพ่ือน 113 25.80 
การประชาสัมพันธ์ในงาน 96 21.92 

รวม 438 100.00 
 

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจากสื่ออินเตอร์เน็ต มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88 
รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจากเพ่ือน มีจ านวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.80 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจากการประชาสัมพันธ์
ในงาน มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการจากสื่อโทรทัศน์ มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.99 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการจากสื่อสิ่งพิมพ์ มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.31 และรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจากสื่อวิทยุ มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 15 การพักอาศัยในช่วงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

 
ที่พัก จ านวน ร้อยละ 

โรงแรม 246 56.16 
หอพักหรือห้องเช่า 168 38.36 
ที่พักส่วนบุคคล 24 5.48 

รวม 438 100.00 
 

จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากพักอาศัยในช่วงเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่โรงแรมมีจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 56.16 รองลงมาพัก
อาศัยในช่วงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่หอพักหรือห้องเช่ามีจ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.36 พักอาศัยในช่วงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่พักส่วนบุคคลมีจ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.48 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 16 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในอนาคต 
 

การเข้าร่วมงาน จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 422 96.35 
ไม่เข้าร่วม 0 0.00 
ไม่แน่ใจ 16 3.65 

รวม 438 100.00 
 

จากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการในอนาคต มีจ านวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35 รองลงมาไม่แน่ใจว่าจะเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในอนาคต มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 17 ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการส่วนมากที่เข้าร่วม 
 

ประเภทงาน จ านวน ร้อยละ 
งานเทรดโชว์ (B2B) 78 17.81 
งานส าหรับผู้บริโภค (B2C) 147 33.56 
งานแบบผสม (Combined) 213 48.63 

รวม 438 100.00 
 
จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเข้าร่วมแสดงสินค้าและ

นิทรรศการประเภทงานแบบผสม มีจ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 48.63 รองลงมาเข้าร่วมแสดง
สินค้าและนิทรรศการประเภทงานส าหรับผู้บริโภค มีจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 33.56 และเข้า
ร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการประเภทงานเทรดโชว์ มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 18 ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบ 
 

ประเภทงาน จ านวน ร้อยละ 
งานเทรดโชว์ (B2B) 76 17.35 
งานส าหรับผู้บริโภค (B2C) 144 32.88 
งานแบบผสม (Combined) 218 49.77 

รวม 438 100.00 
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จากตารางที่ 18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากชอบงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการประเภทงานแบบผสม มีจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 รองลงมาชอบงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการประเภทงานส าหรับผู้บริโภค มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88 
และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการประเภทงานเทรดโชว์ มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 19 ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

ประเภทงาน จ านวน ร้อยละ 
งานเทรดโชว์ (B2B) 73 16.67 
งานส าหรับผู้บริโภค (B2C) 102 23.29 
งานแบบผสม (Combined) 263 60.04 

รวม 438 100.00 
 

จากตารางที่ 19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นว่างานแสดง
สินค้าและนิทรรศการที่เหมาะสมกับประเทศไทยคืองานแบบผสม มีจ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.04 รองลงมามีความเห็นว่างานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่เหมาะสมกับประเทศไทยคืองาน
ส าหรับผู้บริโภค มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 23.29 และงานเทรดโชว์ มีจ านวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 20 สถานที่จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่ามีความ

พร้อมมากที่สุด 
 

สถานที่จัดงาน จ านวน ร้อยละ 
ไบเทค บางนา 137 31.28 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 301 68.72 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 0 0.00 
สถานที่อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 438 100.00 
 

จากตารางที่ 20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเลือกอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานีเป็นสถานที่จัดงานที่ชอบมากท่ีสุด มีจ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 68.72 รองลงมาเลือกไบเทค 
บางนาเป็นสถานที่จัดงานที่ชอบมากท่ีสุด มีจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 31.28 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 21 ระยะเวลาในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้ง 
 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
1-3 วัน 137 31.28 
4-5 วัน 297 67.81 
6-7 วัน 4 0.91 
8 วันขึ้นไป 0 0.00 

รวม 438 100.00 
 

จากตารางที่ 21 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้เวลาในการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า 4-5 วัน มีจ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 67.81 รองลงมาใช้เวลาในการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า 1-3 วัน จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 31.28 ใช้เวลาในการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า 6-7 วัน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 ตามล าดับ 

จากข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท างาน
ในองค์การที่มีจ านวน 50-300 คน มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงาน 2-5 ครั้ง มีวัตถุประสงค์หลักใน
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพ่ือขายสินค้าและบริการ เดินทางมาเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการโดยรถของบริษัท รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
จากอินเตอร์เน็ต ในช่วงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการพักอาศัยที่โรงแรม ในอนาคตมีโฮกาส
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการอีก ประเภทงานแสดงสินค้าที่ชอบและคิดว่าเหมาสมกับ
ประเทศไทยคืองานแบบผสม สถานที่จัดงานที่มีความพร้อมมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้งที่ 4-5 วัน 
 
ส่วนที่ 3 ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ

นิทรรศการ 
ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลของการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานใน

ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการที่สังเคราะห์จากการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยผู้วิจัยได้แบ่งคุณลักษณะออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ในเรื่อง
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ความรู้ในเรื่องการจัดการโครงการ ความรู้ในเรื่องการจัดการ
ความเสี่ยง รู้และเข้าใจในงานที่ท า รู้และเข้าใจลูกค้า รู้สภาวะการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจ 2) ด้านทักษะ 
ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การน าเสนองาน การประสานงาน 
ภาษาต่างประเทศ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเป็นระบบ การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 3) ด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย มีความอดทนในการท างาน มีความซื่อสัตย์ มี
ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีเป้าหมายในการท างาน มีความยืดหยุ่นในการท างาน มีสุขภาพ
แข็งแรง มีความมั่นใจในตัวเอง โดยในส่วนนี้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นให้ล าดับความส าคัฯของ
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คุณลักษณะเพ่ือดูว่าคุณลักษณะต่างๆในแต่ละด้านคุณลักษณะไหนมีสัดส่วนความส าคัญเท่าไหร่  
สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 22 ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ

นิทรรศการด้านความรู้ 
 

ล าดับที่ คุณลักษณะ สัดส่วนความส าคัญ (ร้อยละ) 
1 มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้า 27.94 
2 มีความรู้ความเข้าใจงานที่ท า 22.76 
3 มีความรู้ความเข้าใจลูกค้า 18.02 
4 เขา้ใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ 13.06 
5 ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม 11.22 
6 มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง 6.70 

 
จากตารางที่ 22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส าคัญกับ

คุณลักษณะในเรื่องของการมีความรู้ เรื่องการจัดงานแสดงสินค้ามาเป็นอันดับแรก มีสัดส่วน
ความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 27.94 รองลงมาเป็นมีความรู้ความเข้าใจงานที่ท ามีสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่
ร้อยละ 22.76 อันดับถัดมาเป็นมีความรู้ความเข้าใจลูกค้ามีสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 18.02 
และอันดับสุดท้ายเป็นมีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงมีสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 6.70 

 
ตารางที่ 23 ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ

นิทรรศการด้านทักษะ 
 

ล าดับที่ คุณลักษณะ สัดส่วนความส าคัญ (ร้อยละ) 
1 ทักษะการสื่อสาร 23.77 
2 ทักษะการประสานงาน 12.50 
3 ทักษะการท างานเป็นทีม 11.99 
4 ทักษะภาษาต่างประเทศ 10.40 
5 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 9.32 
6 ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 9.21 
7 ทักษะการบริการ 8.54 
8 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 7.89 
9 ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลย ี 6.38 

 



108 

 

จากตารางที่ 23 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสารมาเป็นอันดับแรกสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 23.77 
รองลงมาเป็นทักษะการประสานงานสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 12.50 อันดับถัดมาเป็นทักษะ
การท างานเป็นทีมสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 11.99 และอันดับสุดท้ายเป็นทักษะการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 6.38 
 
ตารางที่ 24 ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ

นิทรรศการด้านคุณสมบัต ิ
 

ล าดับที่ คุณลักษณะ สัดส่วนความส าคัญ (ร้อยละ) 
1 มีความรับผิดชอบ 20.17 
2 มีความซื่อสัตย์ 15.53 
3 มีความอดทนในการท างาน 14.27 
4 มีเป้าหมายในการท างาน 13.15 
5 มีความม่ันใจในตัวเอง 11.35 
6 มีความเสียสละ 9.97 
7 มีความยืดหยุ่นในการท างาน 9.02 
8 มีสุขภาพแข็งแรง 6.54 

 
จากตารางที่ 24 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส าคัญกับการมี

ความรับผิดชอบมาเป็นอันดับแรกสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 20.17 รองลงมาเป็นมีความซื่อสัตย์
สัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 15.53 อันดับถัดมาเป็นมีความอดทนในการท างานสัดส่วน
ความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 14.27 และอันดับสุดท้ายเป็นมีสุขภาพแข็งแรงสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อย
ละ 6.54 
 
ส่วนที่ 4 ล าดับความพึงพอใจของชุดคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้า

และนิทรรศการ 
ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลของการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมของของแรงงานในห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยใช้เทคนิค conjoint analysis และใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 22 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย 
แบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านต่างๆของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการ การวิเคราะห์อรรถประโยชน์รวมของคุณลักษณะในด้านต่างๆของแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุด
คุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

แบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านต่างๆของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
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ข้อมูลในเรื่องของแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านต่างๆของแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติ IBM SPSS Statistics 22 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยก าหนดแบบจ าลองความพึง
พอใจของคุณลักษณะด้านความรู้ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ดังตารางที่ 25 

 
ตารางที่ 25 ชนิดแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านความรู้ 
 

คุณลักษณะ จ านวนระดับของ
คุณลักษณะ 

ชนิดของแบบจ าลองความ
เหมาะสม 

มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้า 2 discrete 
มีความรู้ความเข้าใจงานที่ท า 2 discrete 
มีความรู้ความเข้าใจลูกค้า 2 discrete 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ 2 discrete 
ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
อุตสาหกรรม 

2 discrete 

มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง 2 discrete 
 

จากตารางที่ 25 พบว่ามีค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของแบบจ าลองความเหมาะสม
ของคุณลักษณะด้านความรู้ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ดัง
ตารางที่ 20 

 
ตารางที่ 26 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านความรู้ 
 

แบบจ าลองความเหมาะสม Kendall’sTau (sig) 
Discrete 0.874 (0.000) 

 
จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่าถ้าใช้แบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้าน

ความรู้เป็นแบบ Discrete มีค่า Kendall’sTau (sig) เข้าใกล้ 1 ความสัมพันธ์บ่งบอกว่าความ
เหมาะสมที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการสร้างแบบจ าลองความเหมาะสมของ
คุณลักษณะด้านความรู้มีความสัมพันธ์กันสูงยืนยันได้ว่าคุณลักษณะ มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดง
สินค้า มีความรู้ความเข้าใจงานที่ท า มีความรู้ความเข้าใจลูกค้า เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ 
ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และมีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง เป็นแบบ  
Discrete มีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้ 
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ข้อมูลในเรื่องของแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านต่างๆของแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติ IBM SPSS Statistics 22 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยก าหนดแบบจ าลองความพึง
พอใจของคุณลักษณะด้านทักษะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ดังตารางที่ 27 
 
ตารางที่ 27 ชนิดแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านทักษะ 
 

คุณลักษณะ จ านวนระดับของ
คุณลักษณะ 

ชนิดของแบบจ าลองความ
เหมาะสม 

ทักษะการสื่อสาร 2 discrete 

ทักษะการประสานงาน 2 discrete 

ทักษะการท างานเป็นทีม 2 discrete 

ทักษะภาษาต่างประเทศ 2 discrete 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2 discrete 

ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2 discrete 

ทักษะการบริการ 2 discrete 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 2 discrete 

ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 2 discrete 

ทักษะการสื่อสาร 2 discrete 

 
จากตารางที่ 27 พบว่ามีค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของแบบจ าลองความเหมาะสม

ของคุณลักษณะด้านทักษะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ดัง
ตารางที ่28 

 
ตารางที่ 28 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านทักษะ 
 

แบบจ าลองความเหมาะสม Kendall’sTau (sig) 
Discrete 0.803 (0.000) 

 
จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่าถ้าใช้แบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้าน

ทักษะเป็นแบบ Discrete มีค่า Kendall’sTau (sig) เข้าใกล้ 1 ความสัมพันธ์บ่งบอกว่าความ
เหมาะสมที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการสร้างแบบจ าลองความเหมาะสมของ
คุณลักษณะด้านความรู้มีความสัมพันธ์กันสูงยืนยันได้ว่าคุณลักษณะ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ประสานงาน ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
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แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ทักษะการบริการ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี และทักษะการสื่อสาร เป็นแบบ  Discrete มีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้ 
 

ข้อมูลในเรื่องของแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านต่างๆของแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติ IBM SPSS Statistics 22 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยก าหนดแบบจ าลองความพึง
พอใจของคุณลักษณะด้านคุณสมบัติของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ดังตารางที่ 29 
 
ตารางที่ 29 ชนิดแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้านคุณสมบัติ 
 

คุณลักษณะ จ านวนระดับของ
คุณลักษณะ 

ชนิดของแบบจ าลองความ
เหมาะสม 

มีความรับผิดชอบ 2 discrete 

มีความซื่อสัตย์ 2 discrete 

มีความอดทนในการท างาน 2 discrete 

มีเป้าหมายในการท างาน 2 discrete 

มีความม่ันใจในตัวเอง 2 discrete 

มีความเสียสละ 2 discrete 

มีความยืดหยุ่นในการท างาน 2 discrete 

มีสุขภาพแข็งแรง 2 discrete 

 
จากตารางที่ 29 พบว่ามีค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของแบบจ าลองความเหมาะสม

ของคุณลักษณะด้านคุณสมบัติของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ดังตารางที ่30 

 
ตารางที่ 30 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของแบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้าน

คุณสมบัติ 
 

แบบจ าลองความเหมาะสม Kendall’sTau (sig) 
Discrete 0.867 (0.000) 

 
จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นว่าถ้าใช้แบบจ าลองความเหมาะสมของคุณลักษณะด้าน

คุณสมบัติเป็นแบบ Discrete มีค่า Kendall’sTau (sig) เข้าใกล้ 1 ความสัมพันธ์บ่งบอกว่าความ
เหมาะสมที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการสร้างแบบจ าลองความเหมาะสมของ
คุณลักษณะด้านความรู้มีความสัมพันธ์กันสูงยืนยันได้ว่าคุณลักษณะ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 
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มีความอดทนในการท างาน มีเป้าหมายในการท างาน มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเสียสละ มีความ
ยืดหยุ่นในการท างาน และมีสุขภาพแข็งแรง เป็นแบบ  Discrete มีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้ 

 
การวิเคราะห์อรรถประโยชน์รวมของคุณลักษณะด้านต่างๆของแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ข้อมูลในเรื่องการวิเคราะห์อรรถประโยชน์รวมของคุณลักษณะด้านต่างๆของแรงงานใน

ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านคุณสมบัติ โดยวิเคราะห์ว่าแต่ละด้านควรมีคุณลักษณะอะไรบ้าง สามารถแสดงรายละเอียด
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 31 สัมประสิทธิ์อรรถประโยชน์ของคุณลักษณะด้านความรู้ของแรงงานในแต่ละระดับ

คุณลักษณะ 
 

 
คุณลักษณะ 

 

ระดับ
คุณลักษณะ 

สัมประสิทธิ์
ของ

คุณลักษณะ 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญ 
(ร้อยละ) 

ความรู้ เรื่องการจัดงานแสดง
สินค้า 

1. มี 
2. ไม่มี 

 0.905 
-0.905 

1.082 
1.082 

27.94 

เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ 1. มี 
2. ไม่มี 

 0.184 
-0.184 

1.082 
1.082 

13.06 

ความรู้ด้านการจัดการความ
เสี่ยง 

1. มี 
2. ไม่มี 

 0.043 
-0.043 

1.082 
1.082 

6.70 

ความรู้และเข้าใจงานที่ท า 1. มี 
2. ไม่มี 

 0.866 
-0.866 

1.082 
1.082 

22.76 

ความรู้และเข้าใจลูกค้า 1. มี 
2. ไม่มี 

 0.660 
-0.660 

1.082 
1.082 

18.02 

ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
อุตสาหกรรม 

1. รู้ 
2. ไม่รู ้

 0.055 
-0.055 

1.082 
1.082 

11.22 

Constant  8.500 1.082 100 
  

จากตารางที่ 31 เมื่อน าค่าสัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะในแต่ละละดับคุณลักษณะแทนค่า
ลงในสมการอรรถประโยชน์รวมจะได้ผลดังสมการต่อไปนี้ 
 
Y = 8.500 + 0.905Ex1 - 0.905Ex2 + 0.184Or1 - 0.184Or2 + 0.043Rm1 - 0.043Rm2 + 0.866W1 

- 0.866W2 + 0.660C1 - 0.660C2 + 0.055B1 - 0.055B2 
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โดยที่ Y คือ ผลรวมของอรรถประโยชน์ทั้งหมด ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยประยุกต์มาใช้เป็นความเหมาะสม

ของคุณลักษณะด้านความรู้ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

 
Ex1 คือ มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้า 
Ex2 คือ ไม่มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้า 
Or1 คือ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ 
Or2 คือ ไม่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ 
Rm1 คือ มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง 
Rm2 คือ ไม่มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง 
W1 คือ มีความรู้และเข้าใจงานที่ท า 
W2 คือ ไม่มีความรู้และเข้าใจงานที่ท า 
C1 คือ มีความรู้และเข้าใจลูกค้า 
C2 คือ ไม่มีความรู้และเข้าใจลูกค้า 
B1 คือ รู้สภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจ 
B2 คือ ไมรู่้สภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจ 

 
จากสมการอรรถประโยชน์รวมแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะความรู้เรื่องการจัดงานแสดง

สินค้าหากมีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้าท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.905 หน่วย หากไม่
มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้าท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.905 หน่วย 

คุณลักษณะมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การหากมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
องค์การท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.184 หากไม่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การท าให้
อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.184 

คุณลักษณะมีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงหากมีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงท า
ให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.043 หากไม่มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงท าให้อรรถประโยชน์
รวมลดลง 0.043 

คุณลักษณะมีความรู้และเข้าใจงานที่ท าหากมีความรู้และเข้าใจงานที่ท าส่งผลให้
อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.866 หากไม่มีความรู้และเข้าใจงานที่ท าส่งผลให้อรรถประโยชน์รวม
ลดลง 0.866 

คุณลักษณะมีความรู้และเข้าใจงานที่ท าหากมีความรู้และเข้าใจลูกค้าส่งผลให้
อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.660 หากไม่มีความรู้และเข้าใจลูกค้าที่ท าส่งผลให้อรรถประโยชน์รวม
ลดลง 0.660 

คุณลักษณะมีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมหากมีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร
ของอุตสาหกรรมส่งผลให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.055 หากไม่มีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
อุตสาหกรรมส่งผลให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.055 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 32 อรรถประโยชน์รวมของคุณลักษณะด้านความรู้ของแรงงานในแต่ละชุดคุณลักษณะ 
 

ชุดคุณลักษณะ ระดับอรรถประโยชน์รวม อันดับความเหมาะสม 
1 7.68 12 
2 5.89 16 
3 7.56 13 
4 7.96 10 
5 9.20 6 
6 9.39 4 
7 9.78 3 
8 11.21 1 
9 7.71 11 
10 8.92 8 
11 9.32 5 
12 6.35 15 
13 9.11 7 
14 7.10 14 
15 10.75 2 
16 7.99 9 

 
จากตารางที่ 32 แสดงให้เห็นว่าชุดคุณลักษณะด้านความรู้ที่มีค่าอรรถประโยชน์รวมมาก

ที่สุดคือชุดคุณลักษณะที่ 8 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 11.21 รองลงมาคือชุดคุณลักษณะที่ 15 มี
ระดับอรรถประโยชน์รวม 10.75 ชุดคุณลักษณะที่ 7 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 9.78 ชุดคุณลักษณะ
ที่ 6  มีระดับอรรถประโยชน์รวม 9.39 ชุดคุณลักษณะที่ 11 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 9.32 ชุด
คุณลักษณะที่ 5 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 9.20 ชุดคุณลักษณะที่ 13 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 
9.11 ชุดคุณลักษณะที่ 10 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 8.92 ชุดคุณลักษณะที่ 16 มีระดับ
อรรถประโยชน์รวม 7.99 ชุดคุณลักษณะที่ 4 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.96 ชุดคุณลักษณะที่ 9 มี
ระดับอรรถประโยชน์รวม 7.71 ชุดคุณลักษณะที่ 1 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.68 ชุดคุณลักษณะ
ที่ 3 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.56 ชุดคุณลักษณะที่ 14 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.10 ชุด
คุณลักษณะที่ 12 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 6.35 และ ชุดคุณลักษณะที่ 2 มีระดับอรรถประโยชน์
รวม 5.89 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 33 สัมประสิทธิ์อรรถประโยชน์ของคุณลักษณะด้านทักษะของแรงงานในแต่ละระดับ
คุณลักษณะ 

 
 

คุณลักษณะ 

 

ระดับ
คุณลักษณะ 

สัมประสิทธิ์
ของ

คุณลักษณะ 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญ 
(ร้อยละ) 

การคิดวิเคราะห์ 1. มี 
2. ไม่มี 

0.509 
-0.509 

1.134 9.32 

การสื่อสาร 1. มี 
2. ไม่มี 

1.554 
-1.554 

1.134 23.77 

การท างานเป็นทีม 1. มี 
2. ไม่มี 

0.789 
-0.789 

1.134 11.99 

การประสานงาน 1. มี 
2. ไม่มี 

0.886 
-0.886 

1.134 12.50 

ภาษาต่างประเทศ 1. มี 
2. ไม่มี 

0.669 
-0.669 

1.134 10.40 

การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 1. รู้ 
2. ไม่รู ้

0.088 
-0.088 

1.134 6.38 

ความคิดสร้างสรรค์ 1. มี 
2. ไม่มี 

0.284 
-0.284 

1.134 7.89 

ทักษะการบริการ 1. มี 
2. ไม่มี 

0.287 
-0.287 

1.134 8.54 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1. มี 
2. ไม่มี 

0.407 
-0.407 

1.134 9.21 

Constant  8.500 1.134 100 
 

จากตารางที่ 33 เมื่อน าค่าสัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะในแต่ละละดับคุณลักษณะแทนค่า
ลงในสมการอรรถประโยชน์รวมจะได้ผลดังสมการต่อไปนี้ 

 
Y = 8.500 + 0.509A1 - 0.509A2 + 1.554C1 - 1.554C2 + 0.789T1 - 0.789T2 + 0.886Co1 - 

0.886Co2 + 0.669L1 -0.669L2 + 0.088Tc1 - 0.088Tc2 + 0.284Cr1 - 0.284Cr2 + 0.287S1 
- 0.287S2 + 0.407P1 - 0.407P2 

 
โดยที่ Y คือ ผลรวมของอรรถประโยชน์ทั้งหมด ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยประยุกต์มาใช้เป็นความเหมาะสม

ของคุณลักษณะด้านความรู้ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 
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A1 คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห ์
A2 คือ ไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
C1 คือ มีทักษะการสื่อสาร 
C2 คือ ไม่มีทักษะการสื่อสาร 
T1 คือ มีทักษะท างานเป็นทีม 
T2 คือ ไม่มีทักษะท างานเป็นทีม 
Co1 คือ มีทักษะการประสานงาน 
Co2 คือ ไม่มีทักษะการประสานงาน 
L1 คือ มีทักษะภาษาต่างประเทศ 
L2 คือ ไม่มีทกัษะภาษาต่างประเทศ 
Tc1 คือ มีทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
Tc2 คือ ไม่มีทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
Cr1 คือ มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
Cr2 คือ ไม่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
S1 คือ มีทักษะการบริการ 
S2 คือ ไม่มีทักษะการบริการ 
P1 คือ มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
P2 คือ ไม่มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 
จากสมการอรรถประโยชน์รวมแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะทักษะการคิดวิเคราะห์หากมี

ทักษะการคิดวิเคราะห์ท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.509 หน่วย หากไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์
ท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.509 หนว่ย 

คุณลักษณะทักษะการสื่อสารหากมีทักษะการสื่อสารท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 
1.554 หน่วย หากไม่มีทักษะการสื่อสารท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 1.554 หน่วย 

คุณลักษณะทักษะท างานเป็นทีมหากมีทักษะท างานเป็นทีมท าให้อรรถประโยชน์รวม
เพ่ิมข้ึน 0.789 หน่วย หากไม่มีทักษะท างานเป็นทีมท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.789 หน่วย 

คุณลักษณะทักษะการประสานงานหากมีทักษะการประสานงานท าให้อรรถประโยชน์
รวมเพ่ิมขึ้น 0.886 หน่วย หากไม่มีทักษะการประสานงานท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.886 
หน่วย 

คุณลักษณะทักษะภาษาต่างประเทศหากมีทักษะภาษาต่างประเทศท าให้อรรถประโยชน์
รวมเพ่ิมขึ้น 0.669 หน่วย หากไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.669 
หน่วย 

คุณลักษณะทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีหากมีทักษะการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.088 หน่วย หากไม่มีทักษะการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.088 หน่วย 



117 

 

คุณลักษณะทักษะความคิดสร้างสรรค์หากมีทักษะความคิดสร้ างสรรค์ท าให้
อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมข้ึน 0.284 หน่วย หากไม่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ท าให้อรรถประโยชน์รวม
ลดลง 0.284 หน่วย 

คุณลักษณะทักษะการบริการหากมีทักษะการบริการท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 
0.287 หน่วย หากไม่มีทักษะการบริการท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.287 หน่วย 

คุณลักษณะทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท า
ให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.407 หน่วย หากไม่มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท าให้
อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.407  หน่วย สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตาราง 

 
ตารางที่ 34 อรรถประโยชน์รวมของคุณลักษณะด้านทักษะของแรงงานในแต่ละชุดคุณลักษณะ 
 

ชุดคุณลักษณะ ระดับอรรถประโยชน์รวม อันดับความเหมาะสม 
1 7.51 9 
2 7.50 10 
3 6.21 14 
4 5.99 16 
5 11.49 2 
6 10.05 4 
7 6.87 12 
8 6.76 13 
9 8.22 8 
10 9.10 6 
11 6.16 15 
12 6.96 11 
13 11.39 3 
14 9.30 5 
15 13.97 1 
16 8.47 7 

 
จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่าชุดคุณลักษณะด้านความรู้ที่มีค่าอรรถประโยชน์รวมมาก

ที่สุดคือชุดคุณลักษณะที่ 15 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 13.97 รองลงมาคือชุดคุณลักษณะที่ 5 มี
ระดับอรรถประโยชน์รวม 11.49 ชุดคุณลักษณะที่ 13 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 11.39 ชุด
คุณลักษณะที่ 6  มีระดับอรรถประโยชน์รวม 10.05 ชุดคุณลักษณะที่ 14 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 
9.30 ชุดคุณลักษณะที่ 10 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 9.10 ชุดคุณลักษณะที่ 16 มีระดับ
อรรถประโยชน์รวม 8.47 ชุดคุณลักษณะที่ 9 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 8.22 ชุดคุณลักษณะที่ 1 มี
ระดับอรรถประโยชน์รวม 7.51 ชุดคุณลักษณะที่ 2 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.50 ชุดคุณลักษณะ
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ที่ 12 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 6.96 ชุดคุณลักษณะที่ 7 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 6.87 ชุด
คุณลักษณะที่ 8 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 6.76 ชุดคุณลักษณะที่ 3 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 
6.21 ชุดคุณลักษณะที่ 11 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 6.16 และ ชุดคุณลักษณะที่ 4 มีระดับ
อรรถประโยชน์รวม 5.99 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 35 สัมประสิทธิ์อรรถประโยชน์ของคุณลักษณะด้านคุณสมบัติของแรงงานในแต่ละระดับ

คุณลักษณะ 
 

 
คุณลักษณะ 

 

ระดับ
คุณลักษณะ 

สัมประสิทธิ์
ของ

คุณลักษณะ 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญ 
(ร้อยละ) 

ความอดทนในการท างาน 1. มี 
2. ไม่มี 

1.160 
-1.160 

0.682 14.27 

ความซื่อสัตย์ 1. มี 
2. ไม่มี 

1.257 
-1.257 

0.682 15.53 

ความรับผิดชอบ 1. มี 
2. ไม่มี 

1.791 
-1.791 

0.682 20.17 

ความเสียสละ 1. มี 
2. ไม่มี 

0.644 
-0.644 

0.682 9.97 

เป้าหมายในการท างาน 1. มี 
2. ไม่มี 

1.068 
-1.068 

0.682 13.15 

ความยืดหยุ่นในการท างาน 1. รู้ 
2. ไม่รู ้

0.574 
-0.574 

0.682 9.02 

สุขภาพแข็งแรง 1. มี 
2. ไม่มี 

0.257 
-0.257 

0.682 6.54 

ความมั่นใจในตัวเอง 1. มี 
2. ไม่มี 

0.886 
-0.886 

0.682 11.35 

Constant  8.500 0.682 100 
 

จากตารางที่ 35 เมื่อน าค่าสัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะในแต่ละละดับคุณลักษณะแทนค่า
ลงในสมการอรรถประโยชน์รวมจะได้ผลดังสมการต่อไปนี้ 

 
Y = 8.500 + 1.160P1 - 1.160P2 + 1.257H1 - 1.257H2 + 1.791T1 – 1.791T2 + 0.644P1 - 

0.644P2 + 1.068Co1 - 1.068Co2 + 0.574L1 - 0.574L2 + 0.257Ht1 - 0.257Ht2 + 
0.886Cr1 - 0.886Cr2 

 



119 

 

โดยที่ Y คือ ผลรวมของอรรถประโยชน์ทั้งหมด ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยประยุกต์มาใช้เป็นความเหมาะสม
ของคุณลักษณะด้านความรู้ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

P1 คือ มีความอดทนในการท างาน 
P2 คือ ไม่มีความอดทนในการท างาน 
H1 คือ มีความซื่อสัตย์ 
H2 คือ ไม่มีความซื่อสัตย์ 
T1 คือ มีความรับผิดชอบ 
T2 คือ ไม่มีความรับผิดชอบ 
P1 คือ มีความเสียสละ 
P2 คือ ไม่มีความเสียสละ 
Co1 คือ มีเป้าหมายในการท างาน 
Co2 คือ ไม่มีเป้าหมายในการท างาน 
L1 คือ มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
L2 คือ ไม่มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
Ht1 คือ มีสุขภาพแข็งแรง 
Ht2 คือ มีสุขภาพไมแ่ข็งแรง 
Cr1 คือ มีความมั่นใจในตัวเอง 
Cr2 คือ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง 

 
จากสมการอรรถประโยชน์รวมแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะความอดทนในการท างาน

หากมีความอดทนในการท างานท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 1.160 หน่วย หากไม่มีความอดทน
ในการท างานท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 1.160 หน่วย 

คุณลักษณะความซื่อสัตย์หากมีความซื่อสัตย์ท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 1.257 
หน่วย หากไม่มีความซื่อสัตย์ท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 1.257 หน่วย 

คุณลักษณะความรับผิดชอบหากมีความรับผิดชอบท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 
1.791 หน่วย หากไม่มีความรับผิดชอบท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 1.791 หน่วย 

คุณลักษณะความเสียสละหากมีความเสียสละท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.644 
หน่วย หากไม่มีความเสียสละท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.644 หน่วย 

คุณลักษณะเป้าหมายในการท างานหากมีเป้าหมายในการท างานท าให้อรรถประโยชน์
รวมเพ่ิมขึ้น 1.068 หน่วย หากไม่มีเป้าหมายในการท างานท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 1.068 
หน่วย 

คุณลักษณะความยืดหยุ่นในการท างานหากมีความยืดหยุ่นในการท างานท าให้
อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 0.574 หน่วย หากไม่มีความยืดหยุ่นในการท างานท าให้อรรถประโยชน์
รวมลดลง 0.574 หน่วย 
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คุณลักษณะสุขภาพแข็งแรงหากมีสุขภาพแข็งแรงท าให้อรรถประโยชน์รวมเพ่ิมขึ้น 
0.257 หน่วย หากไม่มีสุขภาพแข็งแรงท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.257 หน่วย 

คุณลักษณะความมั่นใจในตัวเองหากมีความมั่นใจในตัวเองท าให้อรรถประโยชน์รวม
เพ่ิมขึ้น 0.886 หน่วย หากไม่มีความมั่นใจในตัวเองท าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.886 หน่วย 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ 36 อรรถประโยชน์รวมของคุณลักษณะด้านคุณสมบัติของแรงงานในแต่ละชุดคุณลักษณะ 
 

ชุดคุณลักษณะ ระดับอรรถประโยชน์รวม อันดับความเหมาะสม 
1 7.28 10 
2 10.04 5 
3 7.46 7 
4 5.59 14 
5 8.24 6 
6 16.13 1 
7 7.39 8 
8 7.17 12 
9 4.80 16 
10 6.73 13 
11 7.20 11 
12 11.68 3 
13 7.35 9 
14 4.98 15 
15 12.70 2 
16 11.18 4 

 
จากตารางที่ 36 แสดงให้เห็นว่าชุดคุณลักษณะด้านความรู้ที่มีค่าอรรถประโยชน์รวมมาก

ที่สุดคือชุดคุณลักษณะที่ 6 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 16.13 รองลงมาคือชุดคุณลักษณะที่ 15 มี
ระดับอรรถประโยชน์รวม 12.70 ชุดคุณลักษณะที่ 12 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 11.68 ชุด
คุณลักษณะที่ 16  มีระดับอรรถประโยชน์รวม 11.18 ชุดคุณลักษณะที่ 2 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 
10.04 ชุดคุณลักษณะที่ 5 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 8.24 ชุดคุณลักษณะที่ 3 มีระดับ
อรรถประโยชน์รวม 7.46 ชุดคุณลักษณะที่ 7 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.39 ชุดคุณลักษณะที่ 13 
มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.35 ชุดคุณลักษณะที่ 1 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.28 ชุด
คุณลักษณะที่ 11 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 7.20 ชุดคุณลักษณะที่ 8 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 
7.17 ชุดคุณลักษณะที่ 10 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 6.73 ชุดคุณลักษณะที่ 4 มีระดับ
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อรรถประโยชน์รวม 5.59 ชุดคุณลักษณะที่ 14 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 4.98 และ ชุดคุณลักษณะ
ที่ 9 มีระดับอรรถประโยชน์รวม 4.80 ตามล าดับ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาตัวบ่งช้ีสมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วง
โซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการด้วยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) 

 
2.1 เทคนิคการวิจัยแบบอนาคตรอบท่ี 1 
จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ

แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นค า
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ให้ความเห็นที่มีโอกาส
น าไปพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงประเด็นในเรื่องขององค์ประกอบ
หลักของสมรรถนะ องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งองค์ประกอบหลักออกเป็น 3 ด้าน 
แบ่งเป็น 23 องค์ประกอบย่อย และ 69 ตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยน าเสนอองค์ประกอบตามล าดับ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านความรู้ 
ด้านที่ 2 ด้านทักษะ 
ด้านที่ 3 ด้านคุณสมบัต ิ
 

องค์ประกอบหลักด้านท่ี 1 ด้านความรู้ 
ในองค์ประกอบหลักด้านความรู้นั้นมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นที่สอดคล้องกันสามารถสรุป

ได้เป็น 6 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย มีความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้า เข้าใจบทบาทหน้าที่
ขององค์การ มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง มีความรู้ความเข้าใจงานที่ท า มีความรู้ความเข้าใจ
ลูกค้า และความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม 

องค์ประกอบย่อย 1.1 มีความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้า 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการก่อน 
เมื่อเข้าใจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 รู้และเข้าใจกระบวนการด าเนินงานของงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 รู้ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 รู้จักอุตสาหกรรมของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
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องค์ประกอบย่อย 1.2 เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การ เมื่อเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ขององค์การท าให้บุคลากรรู้ว่าเป้าหมายขององค์การในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์การ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี
ขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้า
และนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 รู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์การ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 รู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 รู้ว่าองค์การอยู่ในส่วนใดของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

องค์ประกอบย่อย 1.3 มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลา เมื่อมี
ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงท าให้บุคลากรสามารถวางแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 สามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนได้จาก
ประสบการณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 สามารถคาดการณโ์อกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.3 สามารถวางแผนฉุกเฉินส าหริบสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

องค์ประกอบย่อย 1.4 มีความรู้ความเข้าใจงานที่ท า 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีความรู้และเข้าใจงานที่ท าเนื่องจากงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนั้นเกิดข้ึนจากการร่วมมือการของหลายๆฝ่าย หลายๆหน่วยงาน การที่บุคลากรรู้เละข้าใจ
งานของตนเองและท าหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นส่งผลให้องค์การของบุคลากรมีผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้น และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในภาพรวมมีประสิทธิภาพด้วย โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการ
จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 รู้ขอบเขตต าแหน่งงานของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.2 สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.3 สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในงานที่ท าได้ 
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องค์ประกอบย่อย 1.5 มีความรู้ความเข้าใจลูกค้า 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีความรู้และเข้าใจลูกค้าเนื่องจากในการท าธุรกิจนั้นสิ่งส าคัญที่
ต้องค านึงถึงคือลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นผู้ที่น ารายได้มาสู่องค์การ ในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการก็
เช่นกันแต่ละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานต่างก็ท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งนั้น การที่
บุคลากรมีความรู้และเข้าใจลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ สามารถสร้างรายได้ และ
ชื่อเสียงให้กับองค์การได้ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก
ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 สามารถรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.2 พยายามเข้าใจถึงสภาพปัญหาของลูกค้า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.3 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

องค์ประกอบย่อย 1.6 มีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมเนื่องจากการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นเป็นงานที่จัดขึ้นตามกลุ่มของอุตสาหกรรมทั้งในแนวตั้ง และ
แนวนอน การรับรู้ถึงข่าวสารและข้อมูลของอุตสาหกรรมนั้นๆท าให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เป็นไป
ตามสถานณ์ของอุตสาหกรรมในเวลานั้นได้ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัว
บ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1 รู้ข้อมูลทางสถิติทีส่ าคัญของอุตสาหกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.2 ติดตามข้อมูลข่าวสารของบุคคลส าคัญในอุตสาหกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.3 ติดตามข่าวสารนโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อ

องค์การ 
องค์ประกอบหลักด้านท่ี 2 ด้านทักษะ 

ในองค์ประกอบหลักด้านทักษะนั้นมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นที่สอดคล้องกันสามารถสรุป
ได้เป็น 9 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน
เป็นทีม ทักษะการประสานงาน ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริการ และทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

องค์ประกอบย่อย 2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์เนื่องจากงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนั้นเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอกเวลาจึงมีเรื่องที่ต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจ 
บุคลากรในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าต้องสามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการท างานได้ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก
ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 สามารถสรุปประเด็นส าคัญกระบวนการท างานได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.2 เรียงล าดับความส าคัญของงานที่ท าได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.3 ใช้หลักการและเหตุผลในการท างาน 
องค์ประกอบย่อย 2.2 ทักษะการสื่อสาร 

ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะการสื่อสารเนื่องจากงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้น
ใช้การติดต่อสื่อสารตลอดเวลาในทุกส่วนงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ บุคลากรต้องสามารถสื่อสารได้ดีเพ่ือความเข้าใจตรงกันของผู้ที่รับสาร โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการ
จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 มีรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจแปลกใหม ่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 มีเนื้อหาของการสื่อสารที่ครอบคลุม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 มีข้อมูลในการสื่อสารที่ถูกต้องแม่นย า 

องค์ประกอบย่อย 2.3 ทักษะการท างานเป็นทีม 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะการท างานเป็นทีมเนื่องจากในงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ละฝ่ายต้องมีการท างานเป็น
ทีมเพ่ือให้งานที่ท านั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าท างานเพียงคนเดียว โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีของ
องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 ถามและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพื่อนร่วมงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.2 มีความไว้วางใจเพ่ือนร่วมงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.3 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

องค์ประกอบย่อย 2.4 ทักษะการประสานงาน 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะการประสานงานเนื่องจากในงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย
การท างานร่วมกันได้ต้องมีการประสานงานกัน นอกจากนี้ภายในองค์การเองก็ยังต้องมีการ
ประสานงานเช่นกัน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 ประสานงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.2 พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.3 เข้าใจระบบและข้ันตอนการประสานงาน 

องค์ประกอบย่อย 2.5 ทักษะภาษาต่างประเทศ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศเนื่องจากในงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนั้นนอกจากมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นคนไทยแล้วยังมีงานแสดงสินค้าหลายงานที่มีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นชาวต่างชาติ ท าให้บุคลากรในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
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นั้นต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือใช้ในการสื่อสาร หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้
ภาษาที่ผู้ เชี่ยวชาญส่วนมากให้ความส าคัญคือภาษาอังกฤษ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีของ
องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.1 สามารถฟังภาษาอังกฤษได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.2 สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.3 สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ 

องค์ประกอบย่อย 2.6 ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเนื่องจากในปัจจุบันนั้น
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นประกอบกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา ทั้งนี้เทคโนโลยีมีส่วนอย่างมากในการโอนถ่ายข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วท าให้เทคโนโลยี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นอย่างมาก โดยสามารถพิจารณาถึง
ดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6.1 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6.2 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได ้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6.3 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเสนองานได้ 

องค์ประกอบย่อย 2.7 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ในธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันที่สูงท าให้
แต่ละองค์การต้องปรับตัวเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการสร้างความแตกต่างนั้นเป็น
ทางเลือกหนึ่งของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บุคลากรในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดงานแสดงสินค้าจึงต้องมีทักษะความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสามารถน าความคิดนั้นมาพัฒนาองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.1 สามารถคิดและเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับองค์การได ้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.2 สามารถคิดแบบบูรณาการได ้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.3 ชอบเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ 

องค์ประกอบย่อย 2.8 ทักษะการบริการ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะการบริการเนื่องจากในทุกธุรกิจนั้นมีความจ าเป็นที่ต้อง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์การ ในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการก็เช่นกันต้องสร้างความพึงพอใจได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนั้นส่วนหนึ่งของการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าคือความรู้สึกเมื่อได้สัมผัส หรือ
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พบป่ะกับคู่ค้า ทักษะการบริการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่บุคลากรในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
แสดงสินค้าจ าเป็นต้องมี โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก
ของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1 สามารถเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจของผู้รับบริการได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.2 ให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.3 ให้ความสนใจและเอาใจใส่กับผู้รับบริการ 

องค์ประกอบย่อย 2.9 ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนื่องจากในทุก
กระบวนการของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีโอกาสที่เกิดปัญหาเฉพาะหน้าได้
ตลอดเวลาทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของบุคลากรจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีท าให้งานสามารถด าเนิน
ต่อไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพโดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้
สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 น าประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได ้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2 มีสติในการแก้ไขปัญหา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3 วางแผนและแนวทางเพ่ือรับมือปัญหาได้ 

องค์ประกอบหลักด้านที่ 3 ด้านคุณสมบัต ิ
ในองค์ประกอบหลักด้านทักษะนั้นมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นที่สอดคล้องกันสามารถสรุป

ได้เป็น 8 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย มีความอดทนในการท างาน มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ มีความเสียสละ มีเป้าหมายในการท างาน มีความยืดหยุ่นในการท างาน มีสุขภาพแข็งแรง 
และมีความม่ันใจในตัวเอง 

องค์ประกอบย่อย 3.1 มีความอดทนในการท างาน 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

แสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีความอดทนในการท างานเนื่องจากผู้ที่ท างานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นต้องได้รับแรงกดดันจากหลายๆด้าน ทั้งแรงกดดันจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย แรงกดดันจากภายในองค์การ และแรงกดดันจากภายนอกองค์การ บุคลากรต้องสามารถ
อดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นประสบความส าเร็จ โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการ
จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 สามารถควบคุมอารมณ์เม่ือได้รับแรงกดดัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.2 อดทนต่อความเหนื่อยล้าและท างานให้ส าเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3 อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
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องค์ประกอบย่อย 3.2 มีความซื่อสัตย์ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

แสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์ในการท างานเนื่องจากความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ทุก
คนในทุกองค์การควรมี ความซื่อสัตย์นี้ยังรวมไปถึงความจงรักภัคดีต่อองค์การของต่นเองด้วย เพราะ
การที่องค์การสามารถประสบความส าเร็จได้นั้นบุคลากรในองค์การทุกคนมีส่วนด้วยกันทั้งสิ้น โดย
สามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 เป็นคนพูดแต่ความจริงไม่โกหก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.2 ไม่พูดเรื่องไม่ดีขององค์การให้ผู้อ่ืนฟัง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.3 มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

องค์ประกอบย่อย 3.3 มีความรับผิดชอบ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

แสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีความรับผิดชอบในการท างานเนื่องจากบุคลากรทุกคนและทุกฝ่ายใน
องค์การต่างก็ต้องมีหน้าที่ที่ตนเองนั้นต้องรับผิดชอบ หากแต่ละคนในองค์การสามารถรับผิบชอบงาน
ที่ตนเองได้รับมอบหมายได้แล้วนั้น จะส่งผลให้งานจัดแสดงสินค้านั้นประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงาน
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 เป็นคนตรงต่อเวลา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.2 เป็นคนรักษาค าพูด 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.3 ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 

องค์ประกอบย่อย 3.4 มีความเสียสละ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

แสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีความเสียสละในการท างานเนื่องจากในบางครั้งการท างานในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นอาจมีเหตุการณ์เร่งด่วนที่พนักงานต้องสละ
เวลาส่วนตัวมาเพ่ือปฏิบัติงาน หรือต้องรับผิดชอบงานมากกว่าที่ตนได้รับมอบหมาย ความเสียสละจึง
เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้
สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4.1 ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อช่วยได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4.2 สามารถสละเวลาส่วนตัวเพ่ือการท างานได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4.3 ค านึงถึงเรื่องส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ 

องค์ประกอบย่อย 3.5 มีเป้าหมายในการท างาน 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

แสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องมีเป้าหมายในการท างานเนื่องจากบุคลากรมีเป้าหมายในการท างานแล้ว
นั้นท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่งผลให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงาน
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.1 ก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 คิดในเชิงบวกต่องานที่ท า 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.3 พยายามเรียนรู้เพื่อน ามาพัฒนาการท างานของตนเอง 

องค์ประกอบย่อย 3.6 มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

แสดงสินค้านั้นบุคลากรควรมีความยืดหยุ่นในการท างานเนื่องจากการท างานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นบางครั้งการท างานก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เสมอไป 
เพราะการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นเกิดขึ้นจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ท าให้บุคลากรนั้นต้องมีความยืดหยุ่นในการท างานด้วย โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการ
จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6.1 สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานได้ตามสถานการณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6.2 สามารถท างานข้ามต าแหน่งงานได้เมื่อจ าเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6.3 สามารถท างานนอกสถานที่ได้ 

องค์ประกอบย่อย 3.7 มีสุขภาพแข็งแรง 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

แสดงสินค้านั้นบุคลากรควรมีสุขภาพแข็งแรงเนื่องจากการท างานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นเป็นงานที่นอกจากต้องใช้ความคิดแล้วยังต้องใช้แรงกายด้วยบุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้องควรดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นั้นเป็นงานที่จัดติดต่อกันหลายวัน บุคลากรต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน
ทุกวัน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีขององค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7.1 ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7.2 สามารถท างานได้เต็มที่ตลอดระยะเวลาของงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7.3 ตรวจสุขภาพเป็นประจ าตามมาตรฐานในการท างาน 

องค์ประกอบย่อย 3.8 มีความม่ันใจในตัวเอง 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในการท างานในธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

แสดงสินค้านั้นบุคลากรควรมีความมั่นใจในตัวเอง เนื่องจากเมื่อบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วท า
ให้สามารถท างานด้วยความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองและส่งผลให้งานที่ท านั้มมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ความมั่นใจในตัวเองยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย เมื่อมีความเชื่อมั่น
ในบุคลากรและอาจท าให้มีความเชื่อม่ันในตัวองค์การตามมาอีกด้วย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนีของ
องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8.1 มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8.2 กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8.3 ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 
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สรุปได้ว่ารูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วง
โซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ สามารถน ามาพัฒนาเป็นองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ โดยสามารถ
แสดงให้เห็นถึงประเด็นส าคัญจากการวิจัยเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ สามารถสังเคราะห์ได้ทั้งหมด 3 องค์ประกอบหลัก 23 องค์ประกอบ
ย่อย 69 ตัวบ่งชี้ ดังตารางที่ 37 
 
ตารางที่ 37 แนวโน้มขององค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ

การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ 
1. ด้านความรู้ 1.1 ความรู้ด้านการจัด

งานแสดงสินค้า 
รู้และเข้าใจกระบวนการด าเนินงานของงาน

แสดงสินค้าและนิทรรศการ 
รู้ประเภทของงานแสดงสินค้าประเภทของ

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
รู้จักอุตสาหกรรมของงานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการ 
1.2 เข้าใจบทบาท

หน้าที่ขององค์การ 
รู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์การ 

รู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ 
รู้ว่าองค์การอยู่ในส่วนใดของงานแสดงสินค้า

และนิทรรศการ 
1.3 ความรู้ด้านการ

จัดการความเสี่ยง 
สามารถคาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได้

จากประสบการณ์ 
สามารถคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ท่ี

ไม่ปกติ 
สามารถวางแผนฉุกเฉินส าหริบสถานการณ์ที่

ไม่คาดคิดได้ 
1.4 ความรู้ความเข้าใจ

งานที่ท า 
 

รู้ขอบเขตต าแหน่งงานของตนเอง 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานได้ 
สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในงานที่ท าได้ 

1.5 ความรู้ความเข้าใจ
ลูกค้า 

สามารถรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้ 
พยายามเข้าใจถึงสภาพปัญหาของลูกค้า 

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
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ตารางที่ 37 แนวโน้มขององค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ 

1. ด้านความรู้ 1.6 ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารของ
อุตสาหกรรม 

รู้ข้อมูลทางสถิติทีส่ าคัญของอุตสาหกรรม 
ติดตามข้อมูลข่าวสารของบุคคลส าคัญใน

อุตสาหกรรม 
ติดตามข่าวสารนโยบายของภาครัฐที่มี

ผลกระทบต่อองค์การ 
2. ด้านทักษะ 2.1 ทักษะการคิด

วิเคราะห์ 
สามารถสรุปประเด็นส าคัญกระบวนการ

ท างานได้ 
เรียงล าดับความส าคัญของงานที่ท าได้ 
ใช้หลักการและเหตุผลในการท างาน 

2.2 ทักษะการสื่อสาร มีรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจแปลกใหม่ 
มีเนื้อหาของการสื่อสารที่ครอบคลุม 
มีข้อมูลในการสื่อสารที่ถูกต้องแม่นย า 

2.3 ทักษะการท างาน
เป็นทีม 

 

ถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
ร่วมงาน 

มีความไว้วางใจเพ่ือนร่วมงาน 
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมงาน 
2.4 ทักษะการ

ประสานงาน 
 

ประสานงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
เข้าใจระบบและขั้นตอนการประสานงาน 

2.5 ทักษะภาษา 
ต่างประเทศ 

สามารถฟังภาษาอังกฤษได้ 
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ 
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ 

2.6 ทักษะการใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี 

สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลได้ 

สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการ
สื่อสารได้ 

สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการ
เสนองานได้ 
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ตารางที่ 37 แนวโน้มขององค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ 

2. ด้านทักษะ 2.7 ทักษะความคิด
สร้างสรรค ์

สามารถคิดและเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับองค์การ
ได้ 

สามารถคิดแบบบูรณาการได้ 
ชอบเรียนรู้รับ และฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน

เสมอ 
2.8 ทักษะการบริการ 
 

สามารถเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจของ
ผู้รับบริการได้ 

ให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพ 
ให้ความสนใจและเอาใจใส่กับผู้รับบริการ 

2.9 ทักษะการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 

น าประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้ 

มีสติในการแก้ไขปัญหา 
วางแผนและแนวทางเพ่ือรับมือปัญหาได้ 

3. ด้านคุณสมบัติ 3.1 มีความอดทนใน
การท างาน 

สามารถควบคุมอารมณ์เม่ือได้รับแรงกดดัน 
อดทนต่อความเหนื่อยล้าและท างานให้ส าเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 
อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

3.2 มีความซื่อสัตย์ เป็นคนพูดแต่ความจริงไม่โกหก 
ไม่พูดเรื่องไม่ดีขององค์การให้ผู้อื่นฟัง 
มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

3.3 มีความรับผิดชอบ เป็นคนตรงต่อเวลา 
เป็นคนรักษาค าพูด 
ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 

3.4 มีความเสียสละ 
 

ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อช่วยได้ 
สามารถสละเวลาส่วนตัวเพ่ือการท างานได้ 
ค านึงถึงเรื่องส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ 

3.5 มีเป้าหมายในการ
ท างาน 

ก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 
คิดในเชิงบวกต่องานที่ท า 
พยายามเรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนาการท างาน

ของตนเอง 
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ตารางที่ 37 แนวโน้มขององค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ 
3. ด้านคุณสมบัติ 3.6 มีความยืดหยุ่นใน

การท างาน 
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานได้ตาม

สถานการณ์ 
สามารถท างานข้ามต าแหน่งงานได้เม่ือจ าเป็น 
สามารถท างานนอกสถานที่ได้ 

3.7 มีสุขภาพแข็งแรง ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
สามารถท างานได้เต็มที่ตลอดระยะเวลาของ

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ตรวจสุขภาพเป็นประจ าตามมาตรฐานในการ

ท างาน 
3.8 มีความม่ันใจใน

ตัวเอง 
มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ 
ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 

 
2.2 เทคนิคการวิจัยอนาคตรอบที่ 2 
ในส่วนของผลการวิจัยอนาคตรอบท่ี 2 ผู้วิจัยได้สรุปแนวโน้มองค์ประกอบของสมรรถนะ

หลักหลักจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิจัยเอกสาร จากนั้นน ามาสังเคราะห์แต่ละองค์ประกอบเป็น
ตัวบ่งชี้ เพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถามรายการประเมินองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 17 คนตอบ
แบบสอบถามเมื่อได้ผลของแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยน าผลที่ได้มาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัยควอไทล์ (Intrequtile Range or Q3-Q1) เป็นรายข้อ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายการประเมินที่
เหมาะสมในการพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยคัดเลือกจากแนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และมีค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 จากผลการศึกษาได้องค์ประกอบและรายการประเมินดังนี้ 
 

2.2.1 แนวโน้มองค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านความรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ม ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักที่ 

1 ด้านความรู้ มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกข้อประเมิน โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานที่ได้มากกว่า 3.5 
และค่าพิสัยควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที ่38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านความรู้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 
ความรู้ 

 

มัธยฐาน 
ค่าพิสัยระ 

หว่างควอไทล์  
ความ

เหมาะสม 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้า 

1 รู้และเข้าใจกระบวนการด าเนินงานของงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ 

4.14 1.10 เหมาะสม 

2 รู้ประเภทของงานแสดงสินค้าประเภทของ
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

4.16 1.16 เหมาะสม 

3 รู้จักอุตสาหกรรมของงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

4.83 1.06 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ 
4 รู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์การ 4.45 1.18 เหมาะสม 
5 รู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ 4.65 1.00 เหมาะสม 
6 รู้ว่าองค์การอยู่ในส่วนใดของงานแสดงสินค้า

และนิทรรศการ 
4.83 1.06 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง 
7 สามารถคาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได้

จากประสบการณ์ 
 

4.31 1.05 เหมาะสม 

8 สามารถคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่ปกติ 

4.65 1.00 เหมาะสม 

9 สามารถวางแผนฉุกเฉินส าหริบสถานการณ์ที่
ไม่คาดคิดได้ 

4.85 0.82 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความรู้ความเข้าใจงานที่ท า 
10 รู้ขอบเขตต าแหน่งงานของตนเอง 4.14 1.10 เหมาะสม 
11 สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานได้ 4.37 1.10 เหมาะสม 
12 สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในงานที่ท าได้ 4.85 0.82 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ความรู้ความเข้าใจลูกค้า 
13 สามารถรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้ 4.85 0.82 เหมาะสม 
14 พยายามเข้าใจถึงสภาพปัญหาของลูกค้า 4.58 1.29 เหมาะสม 
15 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 4.53 0.96 เหมาะสม 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านความรู้ 
(ต่อ) 

 
องค์ประกอบที่ 1 

ความรู้ 

 

มัธยฐาน 
ค่าพิสัยระ 

หว่างควอไทล์  
ความ

เหมาะสม 
องค์ประกอบย่อยที่ 6 ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม 

16 รู้ข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญของอุตสาหกรรม 4.83 1.06 เหมาะสม 
17 ติดตามข้อมูลข่าวสารของบุคคลส าคัญใน

อุตสาหกรรม 
4.31 1.05 เหมาะสม 

18 ติดตามข่าวสารนโยบายของภาครัฐที่มี
ผลกระทบต่อองค์การ 

4.83 1.06 เหมาะสม 

 
จากตารางที ่38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 

1 ด้านความรู้ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วง
โซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสามารถน าไปพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยค่าความเหมาะสม
จากค่ามัธยฐานที่ได้มากกว่า 3.5 และค่าพิสัยควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวบ่งชี้ ถือว่าทุกตัว
บ่งชี้มีความเหมาะสม 
 

2.2.2 แนวโน้มองค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านทักษะ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ม ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักที่ 

2 ด้านทักษะ มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกข้อประเมิน โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานที่ได้มากกว่า 3.5 และ
ค่าพิสัยควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังตารางที่ 39 
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ตารางที ่39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านทักษะ 
 

องค์ประกอบที่ 2 
ทักษะ 

 

มัธยฐาน 
ค่าพิสัยระ 

หว่างควอไทล์  
ความ

เหมาะสม 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
19 สามารถสรุปประเด็นส าคัญกระบวนการ

ท างานได้ 
4.58 1.29 เหมาะสม 

20 เรียงล าดับความส าคัญของงานที่ท าได้ 4.37 1.10 เหมาะสม 
21 ใช้หลักการและเหตุผลในการท างาน 4.58 1.29 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ทักษะการสื่อสาร 
22 มีรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจแปลกใหม่ 4.65 1.00 เหมาะสม 
23 มีเนื้อหาของการสื่อสารที่ครอบคลุม 4.20 1.24 เหมาะสม 
24 มีข้อมูลในการสื่อสารที่ถูกต้องแม่นย า 4.58 1.29 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ทักษะการท างานเป็นทีม 
25 ถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน

ร่วมงาน 
4.03 1.36 เหมาะสม 

26 มีความไว้วางใจเพ่ือนร่วมงาน 4.37 1.10 เหมาะสม 
27 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมงาน 
4.16 1.16 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ทักษะการประสานงาน 
28 ประสานงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 4.20 1.24 เหมาะสม 
29 พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 4.58 1.29 เหมาะสม 
30 เข้าใจระบบและขั้นตอนการประสานงาน 4.45 1.05 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ทักษะภาษาต่างประเทศ 
31 สามารถฟังภาษาอังกฤษได้ 4.53 0.96 เหมาะสม 
32 สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ 4.53 0.96 เหมาะสม 
33 สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ 4.53 0.96 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
34 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการ

สืบค้นข้อมูลได้ 
4.58 1.29 เหมาะสม 

35 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการ
สื่อสารได้ 

 

4.03 1.36 เหมาะสม 

36 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการ
เสนองานได้ 

4.14 1.10 
 

เหมาะสม 
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ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านทักษะ 
(ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 2 
ทักษะ 

 

มัธยฐาน 
ค่าพิสัยระ 

หว่างควอไทล์  
ความ

เหมาะสม 
องค์ประกอบย่อยที่ 7 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

37 สามารถคิดและเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับองค์การ
ได้ 

4.31 1.05 เหมาะสม 

38 สามารถคิดแบบบูรณาการได้ 4.58 1.29 เหมาะสม 
39 ชอบเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน

เสมอ 
4.01 1.13 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 8 ทักษะการบริการ 
40 สามารถเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจของ

ผู้รับบริการได้ 
4.03 1.36 เหมาะสม 

41 ให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพ 4.58 1.29 เหมาะสม 
42 ให้ความสนใจและเอาใจใส่กับผู้รับบริการ 4.20 1.24 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 9 ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
43 น าประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาได้ 
4.20 1.24 เหมาะสม 

44 มีสติในการแก้ไขปัญหา 4.37 1.10 เหมาะสม 
45 วางแผนและแนวทางเพ่ือรับมือปัญหาได้ 4.45 1.18 เหมาะสม 

 
จากตารางที ่39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 

2 ด้านทักษะ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสามารถน าไปพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยค่าความเหมาะสม
จากค่ามัธยฐานที่ได้มากกว่า 3.5 และค่าพิสัยควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวบ่งชี้ ถือว่าทุกตัว
บ่งชี้มีความเหมาะสม 
 

2.2.3 แนวโน้มองค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านคุณสมบัต ิ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ม ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักที่ 

3 ด้านคุณสมบัติ มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกข้อประเมิน โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานที่ได้มากกว่า 3.5 
และค่าพิสัยควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังตารางที่ 40 
 
 
 



137 

 

ตารางที ่40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านคุณสมบัต ิ
 

องค์ประกอบที่ 3 
คุณสมบัติ 

 

มัธยฐาน 
ค่าพิสัยระ 

หว่างควอไทล์  
ความ

เหมาะสม 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความอดทนในการท างาน 
46 สามารถควบคุมอารมณ์เมื่อได้รับแรงกดดัน 4.03 1.36 เหมาะสม 
47 อดทนต่อความเหนื่อยล้าและท างานให้ส าเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 
4.58 1.29 เหมาะสม 

48 อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 4.20 1.24 เหมาะสม 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีความซื่อสัตย์ 

49 เป็นคนพูดแต่ความจริงไม่โกหก 4.01 1.13 เหมาะสม 
50  ไม่พูดเรื่องไม่ดีขององค์การให้ผู้อื่นฟัง 4.31 1.05 เหมาะสม 
51 มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 4.14 1.10 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความรับผิดชอบ 
52 เป็นคนตรงต่อเวลา 4.03 1.36 เหมาะสม 
53 เป็นคนรักษาค าพูด 4.20 1.24 เหมาะสม 
54 ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 4.58 1.29 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีความเสียสละ 
55 ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อช่วยได้ 4.14 1.10 เหมาะสม 
56 สามารถสละเวลาส่วนตัวเพ่ือการท างานได้ 4.85 0.82 เหมาะสม 
57 ค านึงถึงเรื่องส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ 4.16 1.16 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 มีเป้าหมายในการท างาน 
58 ก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 4.37 1.10 เหมาะสม 
59 คิดในเชิงบวกต่องานที่ท า 4.01 1.13 เหมาะสม 
60 พยายามเรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนาการท างาน

ของตนเอง 
4.20 1.24 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
61 สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานได้ตาม

สถานการณ์ 
4.58 1.29 เหมาะสม 

62 สามารถท างานข้ามต าแหน่งงานได้เม่ือ
จ าเป็น 

4.03 1.36 เหมาะสม 

63 สามารถท างานนอกสถานที่ได้ 
 

4.58 1.29 เหมาะสม 
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ตารางที ่40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านคุณสมบัติ 
(ต่อ) 

 
องค์ประกอบที่ 3 

คุณสมบัติ 

 

มัธยฐาน 
ค่าพิสัยระ 

หว่างควอไทล์  
ความ

เหมาะสม 
องค์ประกอบย่อยที่ 7 มีสุขภาพแข็งแรง 

64 ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 4.16 1.16 เหมาะสม 
65 สามารถท างานได้เต็มที่ตลอดระยะเวลาของ

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
4.14 1.10 เหมาะสม 

66 ตรวจสุขภาพเป็นประจ าตามมาตรฐานในการ
ท างาน 

4.20 1.24 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 8 มีความมั่นใจในตัวเอง 
67 มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 4.53 0.96 เหมาะสม 
68 กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ 4.14 1.10 เหมาะสม 
69 ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 4.58 1.29 เหมาะสม 

 
จากตารางที ่40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 

3 ด้านคุณสมบัติ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสามารถน าไปพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยค่าความ
เหมาะสมจากค่ามัธยฐานที่ได้มากกว่า 3.5 และค่าพิสัยควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวบ่งชี้ 
ถือว่าทุกตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม 

2.3 การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณเพ่ือประเมินกลตัวบ่งชี้ตามค่าคะแนน Cohen’s 
Kappa Statistic 

เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลเชิงสถิติของการวัดความ
สอดคล้องกันระหว่างแหล่งข้อมูล 2 แหล่งที่แตกต่างกัน เรียกว่าผู้ประเมินคือกลุ่ม นักวิชาการที่
เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านการจัดการ จ านวน 3 คน และกลุ่มผู้มี
ประสบการณ์ในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 2 คน ค่าสถิติที่ได้เป็นอัตราส่วนของความน่าจะเป็น 
โดยเมื่อ H0 (มีค่าความเป็นอิสระต่อกัน) เป็นจริงเท่ากับว่ามีความน่าจะเป็นสูงสุด โดยมีสมการ KE = 
P(A) - P(E) / 1 - P(E) โดยมีค่าสถิติท่ีอธิบาย คือ 

P(A) = ค่าสัดส่วนที่ K Raters ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน 
P(E) = ค่าสัดส่วนที่ K Raters ที่มีความเห็นสอดคล้องกันโดยบังเอิญ (By Vhance) 
K = 1 ถ้ามีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ ์
K = 0 ถ้ามีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 
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โดยมีหลักของการตีความหลักสถิติ คือ (Viera & Garrett, 2005) 
<0 = ไม่สอดคล้อง 
0.01 – 0.20 = สอดคล้องน้อยมาก 
0.21 – 0.40 = สอดคล้องน้อย 
0.41 – 0.60 = สอดคล้องปานกลาง 
0.61 – 0.80 = สอดคล้องมาก 
0.81 – 0.99 = สอดคล้องมากท่ีสุด 

โดยมีระดับของความสอดคล้องของข้อค าถามที่ระดับ 1-5 คือ 
ระดับ 5 มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 
ระดับ 4 มีความสอดคล้องมาก 
ระดับ 3 มีความสอดคล้องปานกลาง 
ระดับ 2 มีความสอดคล้องน้อย 
ระดับ 1 มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 

โดยมีสถิติเรียงล าดับข้อ โดยสามารถสรุปค่าสถิติได้ดังตาราง Cohen’s Kappa 
 
ตารางที ่41 ผลการวิเคราะห์ Cohen’s Kappa 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับของความสอดคล้อง  

Zj 
5 4 3 2 1 

1 5 - - - - 1.00 
2 5 - - - - 1.00 
3 4 1 - - - 0.60 
4 5 - - - - 1.00 
5 4 1 - - - 0.60 
6 4 1 - - - 0.60 
7 1 4 - - - 0.60 
8 - 5 - - - 1.00 
9 4 1 - - - 0.60 
10 3 2 - - - 0.40 
11 5 - - - - 1.00 
12 5 - - - - 1.00 
13 4 1 - - - 0.60 
14 4 1 - - - 0.60 
15 5 - - - - 1.00 
16 - 1 4 - - 0.60 
17 1 4 - - - 0.60 
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ตารางที ่41 ผลการวิเคราะห์ Cohen’s Kappa (ต่อ) 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับของความสอดคล้อง  

Zj 
5 4 3 2 1 

18 4 - 1 - - 0.60 
19 5 - - - - 1.00 
20 5 - - - - 1.00 
21 5 - - - - 1.00 
22 4 1 - - - 0.60 
23 5 - - - - 1.00 
24 5 - - - - 1.00 
25 4 1 - - - 0.60 
26 5 - - - - 1.00 
27 - 5 - - - 1.00 
28 5 - - - - 1.00 
29 3 2 - - - 0.40 
30 5 - - - - 1.00 
31 5 - - - - 1.00 
32 5 - - - - 1.00 
33 5 - - - - 1.00 
34 5 - - - - 1.00 
35 5 - - - - 1.00 
36 5 - - - - 1.00 
37 5 - - - - 1.00 
38 5 - - - - 1.00 
39 5 - - - - 1.00 
40 4 1 - - - 0.60 
41 5 - - - - 1.00 
42 5 - - - - 1.00 
43 5 - - - - 1.00 
44 5 - - - - 1.00 
45 4 1 - - - 0.60 
46 5 - - - - 1.00 
47 5 - - - - 1.00 
48 5 - - - - 1.00 
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ตารางที ่41 ผลการวิเคราะห์ Cohen’s Kappa (ต่อ) 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับของความสอดคล้อง  

Zj 
5 4 3 2 1 

49 4 1 - - - 0.60 
50 4 1 - - - 0.60 
51 4 1 - - - 0.60 
52 5 - - - - 1.00 
53 5 - - - - 1.00 
54 5 - - - - 1.00 
55 5 - - - - 1.00 
56 4 1 - - - 0.60 
57 3 2 - - - 0.40 
58 5 - - - - 1.00 
59 1 4 - - - 0.60 
60 4 1 - - - 0.60 
61 4 - 1 - - 0.60 
62 3 2 - - - 0.40 
63 2 3 - - - 0.40 
64 - 4 1 - - 0.60 
65 4 1 - - - 0.60 
66 - 5 - - - 1.00 
67 4 1 - - - 0.60 
68 - 1 4 - - 0.60 
69 - 1 4 - - 0.60 
รวม 268 62 15 - - P(A) = 0.820 
Pi 0.777 0.180 0.043 - - P(E) = 0.638 
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จากตารางที ่41 พบว่า 
P(A) มีค่า = 0.820 

 P(E) มีค่า = 0.638 
น ามาเข้าสมการ 
 KE = P(A) - P(E) / 1 - P(E) 
 KE = 0.820 – 0.638 / 1 – 0.638 

    = 0.182/0.362 
    = 0.502 
 

จากผลการประเมิน Cohen’s Kappa ทั้ง 69 ตัวบ่งชี้ พบว่ามีความสอดคล้องของผู้
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสถิติ Cohen’s Kappa 0.502 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน
สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถแสดงตัวบ่งชี้ องค์ประกอบย่อยของคุณลักษณะ
แต่ละด้านได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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จากภาพที่ 20 แสดงตัวบ่งชี้และองค์ประกอบย่อยของคุณลักษณะด้านความรู้ โดย
องค์ประกอบย่อยความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ รู้และเข้าใจ
กระบวนการด าเนินงานของงานแสดงสินค้า รู้ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รู้จัก
อุตสาหกรรมของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ องค์ประกอบย่อยเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การ
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ รู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์การ รู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ รู้ว่า
องค์การอยู่ในส่วนใดของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ องค์ประกอบย่อยความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ สามารถคาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ 
สามารถคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ สามารถวางแผนฉุกเฉินส าหริบสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิด องค์ประกอบย่อยความรู้ความเข้าใจงานที่ท าประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ รู้ขอบเขตต าแหน่ง
งานของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานได้ สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในงานที่
ท าได้ องค์ประกอบย่อยความรู้ความเข้าใจลูกค้าประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ สามารถรับรู้ถึงความ
ต้องการของลูกค้าได้ พยายามเข้าใจถึงสภาพปัญหาของลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ องค์ประกอบย่อยความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ รู้
ข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญของอุตสาหกรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารของบุคคลส าคัญในอุตสาหกรรม 
ติดตามข่าวสารนโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อองค์การ 
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จากภาพที่ 21 แสดงตัวบ่งชี้และองค์ประกอบย่อยของคุณลักษณะด้านทักษะ โดย
องค์ประกอบย่อยการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ สามารถสรุปประเด็นส าคัญ
กระบวนการท างานได้ เรียงล าดับความส าคัญของงานที่ท าได้ ใช้หลักการและเหตุผลในการท างาน 
องค์ประกอบย่อยการสื่อสารประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ มีรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจแปลกใหม่ มี
เนื้อหาของการสื่อสารที่ครอบคลุม มีข้อมูลในการสื่อสารที่ถูกต้องแม่นย า องค์ประกอบย่อยการ
ท างานเป็นทีมประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน มีความ
ไว้วางใจเพ่ือนร่วมงาน สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน องค์ประกอบย่อยการ
ประสานงานประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ประสานงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พยายามหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง เข้าใจระบบและขั้นตอนการประสานงาน องค์ประกอบย่อยภาษาต่างประเทศ
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ สามารถฟังภาษาอังกฤษได้ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ สามารถอ่าน
ภาษาอังกฤษได้ องค์ประกอบย่อยการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ สามารถ
ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้ สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได้ 
สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเสนองานได้  องค์ประกอบย่อยความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ สามารถคิดและเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับองค์การได้ สามารถคิดแบบบูรณา
การได้ ชอบเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเสมอ องค์ประกอบย่อยการบริการประกอบด้วย 3 
ตัวบ่งชี้ คือ สามารถเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจของผู้รับบริการได้ ให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพ ให้
ความสนใจและเอาใจใส่กับผู้รับบริการ องค์ประกอบย่อยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าประกอบด้วย 3 
ตัวบ่งชี้ คือ น าประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้  มีสติในการแก้ไขปัญหา 
วางแผนและแนวทางเพ่ือรับมือปัญหาได้ 
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จากภาพที่ 22 แสดงตัวบ่งชี้และองค์ประกอบย่อยของคุณลักษณะด้านคุณสมบัติ โดย
องค์ประกอบย่อยความอดทนในการท างานประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ สามารถควบคุมอารมณ์เมื่อ
ได้รับแรงกดดัน อดทนต่อความเหนื่อยล้าและท างานให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย อดทนต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน องค์ประกอบย่อยความซื่อสัตย์ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ เป็นคนพูดแต่ความ
จริงไม่โกหก ไม่พูดเรื่องไม่ดีขององค์การให้ผู้อ่ืนฟัง มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์ประกอบย่อยความ
รับผิดชอบประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นคนรักษาค าพูด ท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตามก าหนด องค์ประกอบย่อยความเสียสละประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อช่วยได้ สามารถสละเวลาส่วนตัวเพ่ือการท างานได้ ค านึงถึงเรื่องส่วนรวม
ก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ องค์ประกอบย่อยเป้าหมายในการท างานประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ก าหนด
เป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน คิดในเชิงบวกต่องานที่ท า พยายามเรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนาการท างาน
ของตนเอง องค์ประกอบย่อยความยืดหยุ่นในการท างานประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานได้ตามสถานการณ์ สามารถท างานข้ามต าแหน่งงานได้เมื่อจ าเป็น สามารถ
ท างานนอกสถานที่ได้ องค์ประกอบย่อยสุขภาพแข็งแรงประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ สามารถท างานได้เต็มที่ตลอดระยะเวลาของงาน ตรวจสุขภาพเป็นประจ าตามมาตรฐานใน
การท างาน องค์ประกอบความมั่นใจในตัวเองประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ

แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Reaearch and Development: R&D) ในการด าเนินการวิจัย โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 3) พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วย
องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้วิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ โดยผลการวิจัยเอกสารผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารโดยการสังเคราห์ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาตัวตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพ่ือให้ได้ร่างองค์ประกอบของคุณลักษณะแรงงาน ในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้ 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ และด้านคุณสมบัติ หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญท าได้ 23 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

ด้านความรู้แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยความรู้
ในเรื่องนี้ ประกอบด้วย รู้และเข้าใจกระบวนการด าเนินงานของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รู้
ประเภทของงานแสดงสินค้าประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และรู้จักอุตสาหกรรมของ
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 2) เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การโดยความรู้ในเรื่องนี้ 
ประกอบด้วย รู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์การ รู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ และรู้ว่าองค์การอยู่ใน
ส่วนใดของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 3) ความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
สามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ สามารถคาดการณ์โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ และสามารถวางแผนฉุกเฉินส าหริบสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ 4) ความรู้ความ
เข้าใจงานที่ท าโดยความรู้ในเรื่องนี้ประกอบด้วย รู้ขอบเขตต าแหน่งงานของตนเอง สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานได้ และสามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในงานที่ท าได้ 5) ความรู้ความ
เข้าใจลูกค้าโดยความรู้ในเรื่องนี้ประกอบด้วย สามารถรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้ พยายาม
เข้าใจถึงสภาพปัญหาของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 6) ความรู้ด้าน
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ข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมโดยความรู้ในเรื่องนี้ประกอบด้วย รู้ข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญของ
อุตสาหกรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารของบุคคลส าคัญในอุตสาหกรรม และติดตามข่าวสารนโยบายของ
ภาครัฐที่มีผลกระทบต่อองค์การ 

ด้านทักษะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
แบ่งเป็น 9 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย สามารถสรุปประเด็นส าคัญ
กระบวนการท างานได้ เรียงล าดับความส าคัญของงานที่ท าได้ และใช้หลักการและเหตุผลในการ
ท างาน 2) ทักษะการสื่อสารประกอบด้วย มีรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจแปลกใหม่ มีเนื้อหาของการ
สื่อสารที่ครอบคลุม และมีข้อมูลในการสื่อสารที่ถูกต้องแม่นย า 3)ทักษะการท างานเป็นทีม
ประกอบด้วย ถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน มีความไว้วางใจเพ่ือนร่วมงาน และ
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 4) ทักษะการประสานงานประกอบด้วย ประสานงาน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค ์พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และเข้าใจระบบและข้ันตอนการประสานงาน 
5) ทักษะภาษาต่างประเทศประกอบด้วย สามารถฟังภาษาอังกฤษได้ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ 
และสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ 6) ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีประกอบด้วย สามารถใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้ สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได้ 
และสามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเสนองานได้ 7) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
สามารถคิดและเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับองค์การได้ สามารถคิดแบบบูรณาการได้ และชอบเรียนรู้และรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเสมอ 8) ทักษะการบริการประกอบด้วย สามารถเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจ
ของผู้รับบริการได้ ให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพ และให้ความสนใจและเอาใจใส่กับผู้รับบริการ 9) 
ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าประกอบด้วย สามารถเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจของผู้รับบริการได้ 
ให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพ และให้ความสนใจและเอาใจใส่กับผู้รับบริการ 

ด้านคุณสมบัติแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
แบ่งเป็น 8 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มีความอดทนในการท างานประกอบด้วย สามารถควบคุม
อารมณ์เม่ือได้รับแรงกดดัน อดทนต่อความเหนื่อยล้าและท างานให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย และอดทน
ต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 2) มีความซื่อสัตย์ประกอบด้วย เป็นคนพูดแต่ความจริงไม่โกหก 
ไม่พูดเรื่องไม่ดีขององค์การให้ผู้อ่ืนฟัง และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 3) มีความรับผิดชอบประกอบด้วย 
เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นคนรักษาค าพูด และท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 4) มีความ
เสียสละประกอบด้วย ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อช่วยได้ สามารถสละเวลาส่วนตัวเพ่ือการ
ท างานได้ และค านึงถึงเรื่องส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ 5) มีเป้าหมายในการท างานประกอบด้วย 
ก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน คิดในเชิงบวกต่องานที่ท า และพยายามเรียนรู้เพ่ือน ามา
พัฒนาการท างาน 6) มีความยืดหยุ่นในการท างานประกอบด้วย สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานได้
ตามสถานการณ ์สามารถท างานข้ามต าแหน่งงานได้เมื่อจ าเป็น และสามารถท างานนอกสถานที่ได้ 7) 
มีสุขภาพแข็งแรงประกอบด้วย ออกก าลังกายสม่ าเสมอ สามารถท างานได้เต็มที่ตลอดระยะเวลาของ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และตรวจสุขภาพเป็นประจ าตามมาตรฐานในการท างาน 8) มี
ความมั่นใจในตัวเองประกอบด้วย มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออกในที่
สาธารณะ และไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 
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และจากองค์ประกอบย่อยที่ได้นั้นได้น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบโดยผลการศึกษาที่ได้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 2) 
ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
และ 3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในส่วนของข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ท างานในองค์การที่มีจ านวน 50-300 คน มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงาน 2-5 ครั้ง มีวัตถุประสงค์
หลักในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพ่ือขายสินค้าและบริการ เดินทางมาเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการโดยรถของบริษัท รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการจากอินเตอร์เน็ต ในช่วงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการพักอาศัยที่โรงแรม ใน
อนาคตมีโฮกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการอีก ประเภทงานแสดงสินค้าที่ชอบและคิดว่า
เหมาสมกับประเทศไทยคืองานแบบผสม สถานที่จัดงานที่มีความพร้อมมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้งที่ 4-5 วัน 

ในส่วนของล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการพบว่า ในด้านความรู้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส าคัญกับคุณลักษณะ
ในเรื่องของการมีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้ามาเป็นอันดับแรก มีสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อย
ละ 27.94 ในด้านทักษะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส าคัญกับคุณลักษณะในเรื่องของทักษะ
การสื่อสารมาเป็นอันดับแรกสัดส่วนความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 12.84 ในด้านคุณสมบัติผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากให้ความส าคัญกับการมีความรับผิดชอบมาเป็นอันดับแรกสัดส่วนความส าคัญ
อยู่ที่ร้อยละ 14.94 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการพบว่า ในด้านความรู้ชุดคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดคือ มี
ความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้า มีความรู้และเข้าใจบทบาทขององค์การ มีความรู้เรื่องการจัดการ
ความเสี่ยง มีความเข้าใจงาน มีความเข้าใจลูกค้า และมีความรู้ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรม ในด้าน
ทักษะชุดคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดคือมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการ
ท างานเป็นทีม มีทักษะการประสานงาน มีทักษะภาษาต่างประเทศ มีทักษะการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการบริการ และมีทักษะการแก้ไขปัญหา ในด้าน
คุณสมบัติชุดคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุด คือ มีความอดทนในการท างาน มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ มีความเสียสละ มีเป้าหมายในการท างาน มีความยืดหยุ่น มีสุขภาพแข็งแรง และมีความ
มั่นใจในตัวเอง 
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้วยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต 
(EDFR) 

หลังจากที่ได้ผลของการวิจัยเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วมแล้วผู้วิจัยน าผลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 23 
องค์ประกอบย่อย 69 ตัวบ่งชี้ และน าแบบสอบถามที่ได้มาสร้างเป็นร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคล้องของตัวบ่งชี้ พบว่าทุกตัวบ่งชี้มีค่าความเหมาะสมจากค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 และค่าพิสัยค
วอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 แสดงให้เห็นว่าทุกตัวบ่งชี้นั้นมีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านความรู้ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้ามีตัวบ่งชี้คือ 1) รู้และเข้าใจ

กระบวนการด าเนินงานของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมีค่ามัธยฐาน 4.14 และค่าค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 1.10 2) รู้ประเภทของงานแสดงสินค้าประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมี
ค่ามัธยฐาน 4.16 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.16 3) รู้จักอุตสาหกรรมของงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการมีค่ามัธยฐาน 4.83 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.06 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การมีตัวบ่งชี้คือ 1) รู้และเข้าใจ
เป้าหมายขององค์การมีค่ามัธยฐาน 4.45 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.18 2) รู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์การมีค่ามัธยฐาน 4.65 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00 3) รู้ว่าองค์การอยู่ในส่วน
ใดของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมีค่ามัธยฐาน 4.83 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.06 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงมีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์มีค่ามัธยฐาน 4.31 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ 1.05 2) สามารถคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติมีค่ามัธยฐาน 4.65 และค่าค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 1.00 3) สามารถวางแผนฉุกเฉินส าหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้มีค่ามัธยฐาน 
4.85 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.82 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความรู้ความเข้าใจงานที่ท ามีตัวบ่งชี้คือ 1) รู้ขอบเขตต าแหน่งงาน
ของตนเองมีค่ามัธยฐาน 4.14 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 2) สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการท างานได้มีค่ามัธยฐาน 4.37 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 3) สามารถบูรณาการ
ความรู้มาใช้ในงานที่ท าได้มีค่ามัธยฐาน 4.85 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.82 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ความรู้ความเข้าใจลูกค้ามีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถรับรู้ถึงความ
ต้องการของลูกค้าได้มีค่ามัธยฐาน 4.85 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.82 2) พยายามเข้าใจถึง
สภาพปัญหาของลูกค้ามีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 3) สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีค่ามัธยฐาน 4.53 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.96 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมตัวบ่งชี้คือ 1) รู้ข้อมูล
ทางสถิติท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมมีค่ามัธยฐาน 4.83 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.06 2) ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของบุคคลส าคัญในอุตสาหกรรมมีค่ามัธยฐาน 4.31 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
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1.05 3) ติดตามข่าวสารนโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อองค์การมีค่ามัธยฐาน 4.83 และค่าค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ 1.06 

ด้านทักษะ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ทักษะการคิดวิเคราะห์มีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถสรุปประเด็นส าคัญ

กระบวนการท างานได้มีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 2) เรียงล าดับ
ความส าคัญของงานที่ท าได้มีค่ามัธยฐาน 4.37 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 3) ใช้หลักการ
และเหตุผลในการท างานมีค่ามธัยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ทักษะการสื่อสารมีตัวบ่งชี้คือ 1) มีรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ
แปลกใหม่มีค่ามัธยฐาน 4.65 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00 2) มีเนื้อหาของการสื่อสารที่
ครอบคลุมมีค่ามัธยฐาน 4.20 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.24 3) มีข้อมูลในการสื่อสารที่ถูกต้อง
แม่นย ามีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ทักษะการท างานเป็นทีมมีตัวบ่งชี้คือ 1) ถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงานมีค่ามัธยฐาน 4.03 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.36 2) มีความ
ไว้วางใจเพ่ือนร่วมงานมีค่ามัธยฐาน 4.37 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 3) สนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานมีค่ามัธยฐาน 4.16 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.16 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ทักษะการประสานงานมีตัวบ่งชี้คือ 1) ประสานงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์มีค่ามัธยฐาน 4.20 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.24 2) พยายามหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งมีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 3) เข้าใจระบบและขั้นตอนการ
ประสานงานมีค่ามัธยฐาน 4.45 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.05 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ทักษะภาษาต่างประเทศมีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถฟังภาษาอังกฤษ
ไดม้ีค่ามัธยฐาน 4.53 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.96 2) สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มีมีค่ามัธย
ฐาน 4.53 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.96 3) สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้มีค่ามัธยฐาน 4.53 
และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.96 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้มีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
1.29 2) สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได้มีค่ามัธยฐาน 4.03 และค่าค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 1.36 3) สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเสนองานได้มีค่ามัธยฐาน 4.14 
และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 

องค์ประกอบย่อยที่ 7 ทักษะความคิดสร้างสรรค์มีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถคิดและเสนอสิ่ง
ใหม่ๆให้กับองค์การได้มีค่ามัธยฐาน 4.31 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.05 2) สามารถคิดแบบ
บูรณาการได้มีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 3) ชอบเรียนรู้และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเสมอมีค่ามัธยฐาน 4.01 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.13 

องค์ประกอบย่อยที่ 8 ทักษะการบริการมีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถเป็นที่ปรึกษาการ
ตัดสินใจของผู้รับบริการได้มีค่ามัธยฐาน 4.03 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.36 2) ให้บริการที่
เป็นมิตรและสุภาพมีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 3) ให้ความสนใจและเอา
ใจใส่กับผู้รับบริการมีค่ามัธยฐาน 4.20 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.24 
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องค์ประกอบย่อยที่ 9 ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถเป็นที่
ปรึกษาการตัดสินใจของผู้รับบริการได้มีค่ามัธยฐาน 4.20 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.24 2) 
ให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพมีค่ามัธยฐาน 4.37 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 3) ให้ความ
สนใจและเอาใจใส่กับผู้รับบริการมีค่ามัธยฐาน 4.45 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.18 

ด้านคุณสมบัติ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความอดทนในการท างานมีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถควบคุม

อารมณ์เมื่อได้รับแรงกดดันมีค่ามัธยฐาน 4.03 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.36 2) อดทนต่อ
ความเหนื่อยล้าและท างานให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมายมีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ 1.29 3) อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างานมีค่ามัธยฐาน 4.20 และค่าค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ 1.24 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีความซื่อสัตย์มีตัวบ่งชี้คือ 1) เป็นคนพูดแต่ความจริงไม่โกหกมี
ค่ามัธยฐาน 4.01 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.13 2) ไม่พูดเรื่องไม่ดีขององค์การให้ผู้อ่ืนฟังมี
ค่ามัธยฐาน 4.31 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.05 3) มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานมีค่ามัธยฐาน 4.14 
และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความรับผิดชอบมีตัวบ่งชี้คือ 1) เป็นคนตรงต่อเวลามีค่ามัธยฐาน 
4.03 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.36 2) เป็นคนรักษาค าพูดมีค่ามัธยฐาน 4.20 และค่าค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 1.24 3) ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดมีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีความเสียสละมีตัวบ่งชี้คือ 1) ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน
เมื่อช่วยได้มีค่ามัธยฐาน 4.14 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 2) สามารถสละเวลาส่วนตัวเพ่ือ
การท างานได้มีค่ามัธยฐาน 4.85 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.82 3) ค านึงถึงเรื่องส่วนรวมก่อน
เรื่องส่วนตัวเสมอมีค่ามัธยฐาน 4.16 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.16 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 มีเป้าหมายในการท างานมีตัวบ่งชี้คือ 1) ค านึงถึงเรื่องส่วนรวม
ก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอมีค่ามัธยฐาน 4.37 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 2) คิดในเชิงบวกต่อ
งานที่ท ามีค่ามัธยฐาน 4.01 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.13 3) พยายามเรียนรู้เพ่ือน ามา
พัฒนาการท างานของตนเองมีค่ามัธยฐาน 4.20 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.24 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 มีความยืดหยุ่นในการท างานมีตัวบ่งชี้คือ 1) สามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานได้ตามสถานการณ์มีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 2) สามารถ
ท างานข้ามต าแหน่งงานได้เมื่อจ าเป็นมีค่ามัธยฐาน 4.03 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.36 3) 
สามารถท างานนอกสถานที่ได้มีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 

องค์ประกอบย่อยที่ 7 มีสุขภาพแข็งแรงมีตัวบ่งชี้คือ 1) ออกก าลังกายสม่ าเสมอมีค่ามัธย
ฐาน 4.16 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.16 2) สามารถท างานได้เต็มที่ตลอดระยะเวลาของการ
จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมีค่ามัธยฐาน 4.14 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 3) ตรวจ
สุขภาพเป็นประจ าตามมาตรฐานในการท างานมีค่ามัธยฐาน 4.20 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
1.24 
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องค์ประกอบย่อยที่ 8 มีความมั่นใจในตัวเองมีตัวบ่งชี้คือ 1) มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองมีค่ามัธยฐาน 4.53 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.96 2) กล้าแสดงออก
ในที่สาธารณะมีค่ามัธยฐาน 4.14 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.10 3) ไม่เสพสารเสพติดทุก
ประเภทมีค่ามัธยฐาน 4.58 และค่าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.29 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรการเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ์ที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศเจ้าของงานเป็นอย่างมาก โดยงานแสดงสินค้าและบริการนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 
3 ประเภท คือ งานแสดงสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ งานแสดงสินค้าส าหรับผู้บริโภค งานแสดง
สินค้าแบบผสมผสาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของงาน คือ 
งานแสดงสินค้าส าหรับผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้เกิด
การเจรจาทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ขายได้น าสินค้าและบริการที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เข้าสู่ตลาด งานแสดงสินค้า
ส าหรับผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้าหรือระบายสินค้าของผู้ออกงานให้ผู้บริโภค โดยงานจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักคือ ผู้จัดงาน ผู้ออกงาน และผู้เข้าชมงาน 
นอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ ผู้รับเหมาช่วงภายในงานที่ถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัด
งานแสดงสินค้าให้ประสบความส าเร็จได้ โดยเมื่อมองธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการให้
เป็นห่วงโซ่อุปทานแล้วนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของต้นน้ าเป็นผู้รับเหมาช่วงมีหน้าที่
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดงาน ส่วนกลางน้ าเป็นผู้จัดงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในทุก
ส่วนของงานแสดงสินค้าตั้งแต่ก่อนเริ่มงานจนถึงหลังจากสิ้นสุดงาน และในส่วนของปลายน้ าได้แก่ผู้
ออกงานมีหน้าที่น าสิ้นค้าและบริการมาแสดงภายในงานเพ่ือให้ผู้เข้าชมงานได้รับรู้ถึงสินค้าและบริการ 

หากพิจารณาในส่วนของต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการคือ ผู้รับเหมาช่วงมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนงานที่ได้รับมอบหมายภายในงานแสดงสินค้านั้น
ส่วนใหญแบ่งการท างานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงวางแผน ช่วงการปฏิบัติงาน และช่วงการ
ประเมินผล โดยในช่วงการวางแผนนั้นเริ่มจากการติดต่องานกับผู้จัดงานในส่วนนี้ผู้ที่รับผิดชอบ
จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ต้องเข้าใจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เข้าใจความต้อการ
ของผู้จัดงาน มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการประสานงาน มีความมั่นใจในตัวเองและมีความ
รับผิดชอบ หลังจากนั้นเมื่อวางแผนการท างานจ าเป็นต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจงาน 
และเม่ือเริ่มเข้าสู่ช่วงของการปฏิบัติงานแล้วต้องผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดงานแสดง
สินค้า รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถจัดการความเสี่ยงได้ ในช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของการ
ประเมินผลผู้รับเหมาช่วงต้องท าความเข้าใจกับความคิดเห็นของผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานจากนั้น
น ามาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการท างานในครั้งต่อไป สอดคล้องกับ Mercedes and Others (2013) ได้
ศึกษาเรื่องสมรรถนะของบัณฑิตและการจ้างงาน: ความต้องการของบริษัทและความรอบรู้ของบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะที่ตลาดต้องการได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ความสามรถในการปรับตัว ความสามารถในการจัดการข้อมูล ความสามารถในการ
ท างานคนเดียว แรงจูงใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ทักษะการแก้ปัญหา การจัดการและวางแผน มีการ
พัฒนาตนเอง มีแรงจูงใจในการท างาน การตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การ
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ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติ ความรู้ พ้ืนฐานของอาชีพ ความรับผิดชอบในงาน การสื่อสาร 
ความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ทั้งนี้ในส่วนของกลางน้ าของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
คือ ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแบ่งการท างานออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงวางแผน ช่วงการ
ขาย ช่วงการสร้างงาน และช่วงการประเมินผล โดยในช่วงการวางแผนนั้นเพ่ือพัฒนารูปแบบงาน 
ก าหนดเป้าหมาย และวางแนวทางของงาน ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 
คือ ต้องมีความรู้ในเรื่องงานแสดงสินค้า เข้าใจงานของตนเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้า รู้ข้อมูล
และสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่จัดงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ต้องท างานเป็นทีมได้ มีความคิด
สร้างสรรค์ หลังจากวางเผนงานแล้วนั้นเข้าสู่ช่วงของการขายพ้ืนที่จัดงานและเชิญผู้เข้าร่วมงานและ
ช่วงการสร้างงาน ในขั้นนี้ผู้รับผิดชอบต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ต้องมีความรู้เรื่องงานแสดงสินค้า 
เข้าใจบทบาทขององค์การ เข้าใจลูกค้า มีทักษะการสื่อสาร เข้าใจภาษาต่างประเทศ มีทักษะการ
บริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ท างานเป็นทีมได้ มีความอดทนในการท างาน และมีความ
มั่นใจในตัวเอง ในช่วงของการประเมินผลผู้จัดงานต้องประเมินความส าเร็จของงานจากผลตอบรับของ
ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมงานเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป สอดคล้องกับ  Nekrasova 
and Baeva (2015) ได้ศึกษาเรื่องแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การตามปัจจัยของการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของแรงงานผลการศึกษาพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการให้ข้อแนะน าและฝึกบอรมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องประยุกต์ใช้วิธีการแบบ
ดั้งเดิมให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทขององค์การเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นการพัฒนาของผลการปฏิบัติงานของแรงงาน ความเป็นมืออาชีพในการท างานเป็นทีม และต้อง
สร้างการแข่งขันขึ้นในกลุ่มพนักงานเพ่ือให้เกิดการแข่งขันให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ 
นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดการความขัดแย้งที่ดีในกลุ่มของพนักงานด้วย 

ในส่วนของปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการคือ ผู้
ออกงานแสดงสินค้าแบ่งการท างานออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงวางแผน ช่วงการประสานงาน ช่วงการ
ขาย และช่วงการประเมินผล เริ่มจากช่วงการวางแผนนั้นผู้ออกงานต้องศึกษาข้อมูลของตลาด และ
ข้อมูลของการจัดงาน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเข้าร่วมงาน บุคลกรในส่วนนี้ต้องมีคุณลักษณะส าคัญ คือ 
มีความรู้ในเรื่องงานแสดงสินค้า มีความเข้าใจลูกค้า รู้ข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ ในช่วงของการประสานงานนั้นผู้ออกงานต้องประสานงานกับผู้จัดงานเพ่ือจองพ้ืนที่ในงาน 
ประสานงานกับบริษัทอีเว้นท์เพ่ือจัดบูทในวันออกงาน และประสานงานกับบริษัทขนส่งเพ่ือขนส่ง
สินค้ามายังงานแสดงสินค้า บุคลกรในส่วนนี้ต้องมีคุณลักษณะส าคัญ คือ มีความรู้ในเรื่องงานแสดง
สินค้า เข้าใจบทบาทขององค์การ เข้าใจงาน มีทักษะการประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได ้มีความรับผิดชอบ และมีความม่ันใจในตัวเอง ในช่วงของการขายนั้นเป็นช่วงของเวลาจัดงานแสดง
สินค้าโดยภายในงานนั้นมีการเจรจาทางธุรกิจเพ่ือให้เกิดการซื้อขายในอนาคตหรืออาจขายสินค้าและ
บริการภายในงานเลยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน บุคลกรในส่วนนี้ต้องมีคุณลักษณะส าคัญ คือ ความ
เข้าใจลูกค้า ทักษะการสื่อสาร เข้าใจภาษาต่างประเทศ และมีความมั่นใจในตัวเอง หลังจากนั้นผู้ออก
งานต้องประเมินผลของการจัดงานโดยอาจวัดจากยอดขายในปัจจุบันหรือยอดค าสั่งซื้อในอนาคต  
สอดคล้องกับ มารดารัตน์ สุขสง่า (2554) ได้ศึกษาเรื่องขีดความสามารถหลักที่พึงประสงค์ในการสรร
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หาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นน าในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะที่มีความส าคัญมากที่สุด 10 อันดับ คือ ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ ความมุ่งมั่นเพ่ือความส าเร็จ การคิดสิ่งใหม่ การคิดเชิงกลยุทธ์  ความสามารถในการปรับตัว
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใฝ่เรียนรู้ การเป็นผู้น าในทีม ความสามารถในการใช้ภาษา ความมี
จริยธรรม และคิดนอกกรอบ 

หากพิจารณาสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสมรรถนะของ Spencer and Spencer (1993) ได้
เปรียบเทียบคุณลักษณะเสมือนกับภูเขาน้ าแข็ง โดยสรุปว่าคุณลักษณะของบุคคลนั้นมีส่วนที่ลอยอยู่
เหนือน้ าที่สามารถสังเกตได้ง่าย ได้แก่ ความรู้ ได้แก่ความรู้ และทักษะต่างๆ และส่วนที่จมอยู่ใต้น้ า
เป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าเป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า เป็นส่วนที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ประกอบกับScott (1997) ที่ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า คือกลุ่มของ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เชื่อมโยงกันและส่งผลกระทบต่องานหลักในต าแหน่งงาน 
นอกจากนี้ McClelland (1973) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะอองเป็น 5 ส่วน คือ ด้านความรู้ 
คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ ด้านทักษะ คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะเกิดขึ้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ
ด้านความคิดส่วนตัว คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง หรือสิ่งที่
คนอ่ืนเชื่อว่าเป็นตนเอง ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 
คุณลักษณะความเป็นผู้น า ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ด้านแรงจูงใจ เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับ
ภายในท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 

ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการด้านความรู้มีองค์ประกอบย่อย คือ 1) ความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้า
เนื่องจากความรู้ในด้านนี้ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกงาน  2) 
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การเนื่องจากในการจัดงานแสดงสินค้านั้นประกอบไปด้วยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย บุคลากรจึงจ าเป็นต้องรู้ว่าองค์การหรือหน่วยงานของตนเองนั้นมีบทบาทอย่างไร
ในงาน 3) ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงเนื่องงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาท าให้ทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้านั้นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 4) ความรู้ความเข้าใจงานที่ท านอกจากบุคลากรต้องเข้าใจ
บทบาทขององค์การแล้วยังต้องเข้าใจบทบาทและงานของตัวเองด้วยถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติงานของ
ตนได้ดีจะส่งผลให้งานในภาพรวมดีขึ้นด้วย 5) ความรู้ความเข้าใจลูกค้าเนื่องจากแต่ละธุรกิจนั้นต้อง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของตนการเข้าใจลูกค้าจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญส าหรับบุคลากรใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ  6) ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
อุตสาหกรรมเนื่องจากการจัดงานแสดงสินค้านั้นแบ่งการจัดงานตามอุตสาหกรรมท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานแสดงสินค้านั้นต้องมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมของการจัดงาน  สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2552 ผลการศึกษพบว่าผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ 
ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และ ความเข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประกอบกับ 
กฤตภาส อารีรักษ์ และทวีศักดิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิ
สติกส์ระดับปฏิบัติการในส่วนของคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดเพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์ด้านความรู้ 
ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท างาน ความรู้ด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน รู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา 
และมีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน นอกจากนี้ Hui-Wen (2014) ได้ศึกษาเรื่องการสร้าง
รูปแบบสมรรถนะเพ่ือมืออาชีพในอุตสาหกรรม MICE ระดับนานาชาติ: วิธีการวิเคราะห์ตามล าดับขั้น
ผลการศึกษาพบว่า ในจ านวนสามสมรรถนะหลักสมรรถนะด้านความเชี่ยวชาญไมซ์มืออาชีพมี
ความส าคัญที่สุดประกอบด้วย ความรู้ความเชี่ยวชาญพ้ืนฐาน ทักษะการท างานด้านไมซ์ และความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

หากมองถึงองค์ประกอบหลักของสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านความทักษะมีองค์ประกอบย่อย คือ 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
เนื่องจากการปฏิบัติงานในงานแสดงสินค้านั้นบุคลากรต้องสามารถเรียงล าดับความส าคัญของงานที่
ท าได้ 2) ทักษะการสื่อสารเนื่องจากในงานแสดงสินค้านั้นมีการเจรจาทางธุรกิจเกิดขึ้นการสื่อสารที่ดี
ท าให้การเจรจานั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ 3) ทักษะการท างานเป็นทีมเนื่องจากการร่วมมื่อกัน
ท างานทีดีส่งผลให้งานที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4) ทักษะการประสานงานเนื่องจากการ
ประสานงานที่ดีนั้นท าให้การด าเนินงานต่างๆราบลื่น และลดข้อบกพร่องในการท างาน 5) ทักษะ
ภาษาต่างประเทศเนื่องจากในงานแสดงสินค้านั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะคนในประเทศเท่านั้นท าให้
บุคลากรจ าเป็นต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้ 6) ทักษะ
การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นและมี
การพัฒนาตลอดเวลาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจท าให้มีความสะดวกสบายในการท าธุรกิจมากขึ้น 
7) ทักษะความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากการคิดสิ่งใหม่นั้นสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้  8) 
ทักษะการบริการเนื่องจากการบริการที่ดีนั้นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์การ 9) ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของงาน
แสดงสินค้าท าให้สามารถเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลาบุคลากรต้องวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีนิตย์ มากแก้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาด้าน
ความสามารถและทักษะในการท างาน ด้านการบริการที่ดี ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ส ารวจ ผลการศึกษาพบว่า
ด้านความสามารถและทักษะในการท างาน ได้แก่ การติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน 
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกและเชิงกว้าง ด้านการบริการที่ดี ได้แก่ การ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ การช่วยแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการ การให้บริการเกินความคาดหวัง การ
ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ได้แก่ การท าหน้าที่ของตนใน
ทีมให้ส าเร็จ ความร่วมมือในการท างานกับผู้ร่วมงาน การสนับสนุนเพ่ือนร่วมทีม ความสามารถในการ
น าทีมให้ปฏิบัติภารกิจส าเร็จประกอบกับ Aguado (2015) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบสมรรถนะของ
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การท างานเป็นทีม: ขั้นตอนต่อไปในการประเมินการท างานเป็นทีม องค์ประกอบของตัวชี้วัดที่ใช้
ทดสอบการท างานเป็นทีมประกอบไปด้วย 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 2) ด้าน
การแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกัน 3) ด้านการสื่อสาร 4) ด้านการตั้งเป้าหมายและจัดการ
ประสิทธิภาพ 5) ด้านการวางแผนและประสานงาน นอกจากนี้ Carnevale and Smith (2013) ได้
ศึกษาเรื่องมาตรฐานของสถานที่ท างาน: ทักษะที่พนักงานต้องการ และทักษะที่นายจ้างต้องการผล
การศึกษาพบว่าทักษะที่พนักงานต้องการ ได้แก่ ด้านทักษะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน 
และการค านวณ ด้านการสร้างทักษะพ้ืนฐาน ประกอบด้วยวิธีในการเรียนรู้ ด้านทักษะการสื่อสาร
ประกอบด้วยการฟัง และการพูดเพ่ือการสื่อสาร ด้านการปรับตัวประกอบด้วย การแก้ไขปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านประสิทธิภาพของกลุ่มประกอบด้วย ทักษะการเจรจา ทักษะการท างานเป็น
ทีม ด้านอิทธิพล ประกอบด้วยประสิทธิผลขององค์การ ความเป็นผู้น า ด้านการจัดการตัวเอง 
ประกอบด้วยแรงจูงใจและเป้าหมาย ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการบูรณาการระดับมืออาชีพ 

หากวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบหลักของสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านคุณสมบัติมีองค์ประกอบย่อย คือ 1) มีความอดทนในการ
ท างานเนื่องจากในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นมีระยะเวลาในการท างานที่ต่อเนื่องและ
ต้องรับแรงกดดันอยู่ตลอดเวลา 2) มีความซื่อสัตย์เนื่องจากทุกองค์การต้องการบุคลากรที่มีความ
ซื่อสัตย์หากบุคลากรไม่มีความซื่อสัตย์นั้นส่งผลเสียให้กับองค์การเป็นอย่างมาก 3) มีความรับผิดชอบ
เนื่องจากความรับผิดชอบของบุคลากรนั้นส่งผลถึงผลการด าเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์การ 4) มี
ความเสียสละเนื่องจากการจัดงานแสดงสินค้านั้นก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนท าให้ในเวลาดังกล่าว
บุคลากรต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือปฏิบัติงาน 5) มีเป้าหมายในการท างานเนื่องจากเป้าหมายนั้น
เป็นแรงจูงในในการท างานบุคลากรที่มีเป้าหมายในการท างานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต้มที่
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 6) มีความยืดหยุ่นในการท างานโดยบุคลากรนั้นต้องสามารถท างานข้าม
ต าแหน่งงานได้เมื่อจ าเป็นเพ่ือให้งานนั้นสามารถด าเนินต่อไปได้จนสิ้นสุดงาน  7) มีสุขภาพแข็งแรง
เนื่องจากการมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิดใจนั้นท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 8) มีความมั่นใจในตัวเองเนื่องจากความมั่นใจในตัวเองนั้นส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
บุคลากรและองค์การได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสชา บัวครื้น (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
เกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือประเมินนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) 
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะการปฏิบัติ 5) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6) ทักษะ 
ความรับผิดชอบ 7) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 8) ทักษะการสื่อสาร และ9) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบกับ Tang Keow Ngang and Tan Chan Chan (2015) ได้ศึกษาเรื่อง
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพของครูฝึกหัดผลการศึกษาพบว่ามี 7 
คุณลักษณะที่ผู้บริหารต้องการประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะวิชาชีพแต่ครูฝึกหัดส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้  Aydm & 
Coskun (2011) ได้เสนอว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถก าหนดเป็นมาตรฐานของคุณลักษณะในธุรกิจ
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ที่ประสบความส าเร็จ และ Herman (1970) ได้ก าหนดลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจฝสัมฤทธิ์ต้อง
ประกอบไปด้วย มีความทะเยอทะยานสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพยายามสูง มีความอดทน
ต่อความล าบาก มีความกระตือรือร้น ใช้ประสปการณ์เพ่ือวางแผนอนาคต และพัฒนาตัวเองอยู่
ตลอดเวลา โดยสามารถสรุปสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการได้ดังภาพที่ 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 สมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

สมรรถนะหลัก 

ความรู้ 

การจัดงานแสดงสินค้า 

บทบาทหน้าทีอ่งค์การ 

เข้าใจงานที่ท า 

ข้อมูลข่าวสาร
อุตสาหกรรม 

การจัดการความเส่ียง 

เข้าใจลูกค้า 

ทักษะ 

การคิดวิเคราะห ์

การส่ือสาร 

การท างานเป็นทีม 

การประสานงาน 

การใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ภาษาตา่งประเทศ 

แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า 

การบริการ 

คุณสมบัติ 

ความอดทน 

ความซ่ือสัตย ์

ความรับผิดชอบ 

ความเสียสละ 

เป้าหมายการท างาน 

สุขภาพแข็งแรง 

ความยืดหยุ่น 

ความมั่นใจในตัวเอง 
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จากภาพที่ 23 แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ส าคัญของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยคุณลักษณะส าคัญในด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการ
จัดงานแสดงสินค้าเนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนั้นต้องรู้และเข้าใจบริบทของงานว่านั้นนั้นเป็นงานประเภทไหน มีระยะเวลาและขั้นตอน
การด าเนินงานอย่างไรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับงาน นอกจากนี้บุคลากรต้อง
เข้าใจงานที่ท าหรือได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีเพ่ือให้สามารถรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของตัวเองได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคุณลักษณะในด้านของทักษะที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะการ
สื่อสารเนื่องจากในการเจรจาธุรกิจมีความจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารในการติดต่องาน และเจรจาทาง
ธุรกิจหากบุคลากรมีท าษะการสื่อสารที่ดีสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์การได้  ประกอบกับ
บุคลากรต้องมีทักษะการประสานงานเนื่องจากในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการให้ประสบ
ความส าเร็จได้แล้วนั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายฝ่าย ในส่วนของคุณลักษณะด้านคุณสมบัติ
ที่ส าคัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ทั้งสองคุณลักษณะนี้เป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้
ส าหรับบุคลากรในทุกองค์การเพราะบุคคลในองค์การนั้นสามารถท าให้องค์การประสบความส าเร็จ
และล้มเหลวได้ โดยสามารถสรุปองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านคุณสมบัติ โดยด้านความรู้ประกอบด้วย ความรู้ในเรื่องการจัดงานแสดงสินค้า ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ขององค์การ การจัดการความเสี่ยง ความเข้าใจงานที่ท า ความเข้าใจลูกค้า และ
ข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม ด้านทักษะประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การท างานเป็น
ทีม การประสานงาน ภาษาต่างประเทศ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี การบริการ ความคิด
สร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านคุณสมบัติประกอบไปด้วย ความอดทน ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความยืดหยุ่น เป้าหมายในการท างาน สุขภาพแข็งแรง และความ
มั่นใจในตัวเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะหลักของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน

แสดงสินค้าและนิทรรศการประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านคุณลักษณะโดยคุณลักษณะทั้งสามด้านนั้นสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรในองค์การได้ โดยสามารถน าไปใช้ในการสร้างคู่มือเพ่ือให้บุคลากรใช้ศึกษาท า
ความเข้าใจในส่วนของความรู้ ใช้ฝึกเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในส่วนของด้านทักษะ และใช้ในการ
พัฒนาตัวเองในด้านของคุณสมบัติ เช่น เมื่อองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความประสงค์ในการสร้าง
มาตรฐานของบุคลากรในองค์การในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและบริการสามารถน า
ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินมาตรฐาน
บุคลากรได้ เป็นต้น 
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2. เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของบุคลากรในองค์การผู้บริหารหรือ
เจ้าของกิจการควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความ
ต้องการ โดยสามารถใช้ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการเลือกพัฒนาบุคลาการใน
ด้านต่างๆด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านคุณสมบัติ โดยในด้านความรู้นั้นสามารถทดสอบได้โดยใช้ข้อเขียนและการ
สัมภาษณ์ ส่วนในด้านทักษะและคุณสมบัตินั้นใช้การสัมภาษณ์และการสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง 
เช่น เมื่อองค์การต้องการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมคุณลักษณะที่เหมาะสมกั บ
บุคลากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และเลือกใช้วิธีการประเมินคุณลักษณะแต่ละ
ด้านอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

3. หากพิจารณาถึงต้นน้ าหรือผู้รับเหมาช่วงสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางหรือ
นโยบายในการคัดเลือก พัฒนา และประเมินบุคลากรในองค์การได้ โดยน าผลของงานวิจัยนี้ไปพัฒนา
ให้สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ยังใช้ในการปฐมนิเทศหรือแนะน า
พนักงานใหม่ หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเก่าได้ด้วย โดยสร้างเป็นคู่มือพนักงานและ
สร้างชุกการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์การ 

4. หากพิจารณาถึงกลางน้ าหรือผู้จัดงานสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางหรือ
นโยบายในการคัดเลือก พัฒนา และประเมินบุคลากรในองค์การได้ โดยน าผลของงานวิจัยนี้ไปพัฒนา
ให้สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ยังใช้ในการปฐมนิเทศหรือแนะน า
พนักงานใหม่ หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเก่าได้ด้วย โดยสร้างเป็นคู่มือพนักงานและ
สร้างชุกการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์การ 

5. หากพิจารณาถึงปลายน้ าหรือผู้ออกงานสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางหรือ
นโยบายในการคัดเลือก พัฒนา และประเมินบุคลากรในองค์การได้ โดยน าผลของงานวิจัยนี้ไปพัฒนา
ให้สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ยังใช้ในการปฐมนิเทศหรือแนะน า
พนักงานใหม่ หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเก่าได้ด้วย โดยสร้างเป็นคู่มือพนักงานและ
สร้างชุกการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์การ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นประกอบไปด้วยผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ในงานวิจัยนี้ผลการศึกษาที่ได้เป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักที่บุคลากรทุกคนใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการควรมี แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ที่ได้จากการ
วิจัยนั้นสามารถน าไปเป็นพื้นฐานของแนวทางการคัดเลือก ประเมิน และพัฒนาบุคลากรในองค์การได้ 
โดยตัวบ่งชี้และองค์ประกอบย่อยนั้นสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทขององค์การ  เช่น 
หากองค์การมีวัฒนธรรมองค์การที่ไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบย่อยบางข้อ องค์การ
สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การได้  เป็นต้น เนื่องจากในแต่ละองค์การนั้น
ขับเคลื่อนได้โดยบุคลากรประกอบกับแต่ละองค์การมีบริบทภายในองค์การที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบย่อยให้มีความเหมาะสมกับองค์การนั้นส่งผลให้ได้บุคลากรที่มี
ความเหมาะสมกับองค์การด้วย 
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2. ในการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการหรือเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบุคลากรในการท างานนั้น ผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นส่วน
หนึ่งในการสอน โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของเรื่องที่สอน เช่น ในการ
สอนเรื่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสามารถน าตัวบ่งชี้ที่ได้จากงานวิจัยนี้มาเป็นตัวอย่างการปฏิบัติในการ
เรียนการสอนได้ เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์มีการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง และ
โอนถ่ายข้อมูลอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้การเรียนการสอนนั้นต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน โดย
ผู้สอนควรหมั่นศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

3. ผู้ที่สนใจเข้ามาท างานที่เก่ียวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสามารถใช้
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยนี้ในการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการท างานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการได้อย่างเหมาะสม เพ่ือผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของตนเอง และผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ เช่น หากบุคลากรมี
ความประสงค์เข้าร่วมงานกับองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้น
สามารถฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ต้องการท าได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ที่ได้จากงานนี้
เป็นแนวทางในการฝึกฝน เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันสถาบันทางการศึกษาที่เปิดหลักสูตรด้านการ
จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยตรงยังมีไม่เพียงพอดังนั้นการเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองจึง
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคลากร 

4. จากผลการศึกษาที่ได้องค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าสามารถ
น าผลการวิจัยมาสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรให้กับองค์การได้ โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ของบุคลากรในองค์การโดยใช้ฐานคุณลักษณะของสมรรถนะจากผลของงานวิจัยนี้  เช่น 
องค์การต้องประเมินบุคลากรขององค์การและน าผลที่ได้มาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
หากพบว่าบุคลากรยังขาดความสามารถในด้านใด องค์การสามารถเลือกพัฒนาความสามารถในด้าน
นั้นได้เป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรได้อีกทางหนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขั้นให้กับองค์การได้ เป็นต้น เนื่องจากหากองค์การสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับที่องค์การ
ต้องการแล้วยังเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรจากการที่องค์การไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในด้านอ่ืนๆ ที่ไม่จ าเป็น 
 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากการศึกษาคุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า

และนิทรรศการพบว่า ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า ทักษะการสื่อสาร และความ
รับผิดชอบเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการในการวิจัยครั้งต่อไปควรมุ่งศึกษาในเชิงลึกในแต่ละคุณลักษณะ เช่น เรื่องของวิธีการ
พัฒนาคุณลักษณะนี้ให้มีในตัวบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะนี้ เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบัน
พบว่ายังมีความต้องการงานวิจัยในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าในหลายๆ ด้านโดยหากมี
ผู้สนใจศึกษาในด้านต่างๆของการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นจะส่งผลให้การจัดงานแสดง
สินค้านั้นสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ผู้วิจัยศึกษาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักในภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในห่วงโซ่
อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ในการศึกษาครั้งต่อไป โดยควรมุ่งศึกษา
สมรรถนะตามต าแหน่งงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ เช่น ต าแหน่งผู้จัดการโครงการ ต าแหน่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และต าแหน่งผู้ควบคุมแสง 
สี เสียง เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษาในต าแหน่งงานต่างๆ นั้นยังมีน้อยเมื่อเทียบกับความ
ต้องการของตลาด ดังนั้นหากสามารถสร้างงานวิจัยในต าแหน่งต่างๆ ได้จะส่งผลให้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารท าได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. คุณลักษณะของแรงงานประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณสมบัติ คุณลักษณะทั้งหมดมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ หากองค์การสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมครบทุกด้านผล
การด าเนินงานโดยรวมขององค์การก็มีประสิทธิภาพตามด้วย ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้รับเหมาช่วงจ านวน 6 คน 2) กลุ่มผู้ออกงาน
จัดแสดงสินค้าจ านวน 8 คน 3) กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์จ านวน 3 
คน และ 4) กลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุสาหกรรมไมซ์ 6 คน รวม 23 คน ดังนี้ 
 

กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้รับเหมาช่วง 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/องค์การ 

1 คุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซ์โปลิงค ์โกลบอล เน็ท
เวอร์ค จ ากัด 

2 คุณกฤษฎา ธีรธราธร ผู้จัดการกลุ่มงาน
การตลาด 

บริษัท รีด เทรดเด็กซ์ จ ากัด 

3 คุณกนกวรรณ ดาษเสถียร พนักงานการตลาด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 

4 คุณจิตราภรณ์ พรมั่น นักการตลาดและทีม
วางแผนโฆษณา 

บ ริ ษั ท  ซี เ อ็ ม ซี  เ อ เ ชี ย
แปซิฟิก จ ากัด 

5 คุณปุ้ม  บริษัท มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ 
จ ากัด 

6 คุณเรวัฒน์ รักษ์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ท ดีไซน์ เฮาส์ 
จ ากัด 

กลุ่มผู้ออกงานจัดแสดงสินค้า 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/องค์การ 

1 คุณตุลย์ มหาวัจน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ ากัด 
2 คุณแก้วกานดา นิยมทรัพย์ ผู้ประสานงานการตลาด ห.จ.ก. น้ าพริกแม่ศรี 
3 คุณรัฐกิตติ์ วสุพิทักษ์เมธี ผู้จัดการเขตฝ่ายอาหาร

และเครื่องดื่ม 
บริษัท เอ็กโคแล็บ จ ากัด 
 

4 คุณอภิวัชญ์ ศาลา หัวหน้างานการตลาด สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จ ากัด 

5 คุณวิรัตน์ ชัยภูวภัทร รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมน้ าปลา
ระยอง จ ากัด 

6 คุณเจษฎา สิริแสนยากร ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด 

7 คุณพิจักษ์ จารุวงศ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์ อี. พลัส 
จ ากัด 
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กลุ่มผู้ออกงานจัดแสดงสินค้า 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/องค์การ 

8 คุณอรัญญา มีดี เจ้าของกิจการ ร้าน World Gems 
Collection 

กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/องค์การ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. 
อัศวิน แสงพิกุล 

ผู้อ านวยการหลักสูตร
ธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

2 ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้อ านวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศ
อุตสาหกรรมไมซ์และ 
อีเว้นท์เชิงธุรกิจ 

3 ดร. กฤป จุระกะนิตย์ อาจารย์ประจ าภาค
วิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว คณะศิลปะ
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

กลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุสาหกรรมไมซ์ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/องค์การ 

1 คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อ านวยการฝ่าย
อุตสาหกรรมการแสดง
สินค้านานาชาติ 

ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

2 คุณอเนกพร เกษมสุข นักวิชาการพาณิชย์อาวุโส กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 

3 คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะท างานรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

4 คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้จัดการอาวุโส ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุ มและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

5 คุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโส ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุ มและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

6 คุณสุกิจ ครุฑคง ผู้ อ านวยการกลุ่ มง าน
พัฒนาระบบมาตรฐาน
แรงงาน 

ส า นั ก พัฒน ามาต ร ฐ า น
แรงงาน 
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ภาพที่ 24 การสัมภาษณ์ คุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ท

เวอร์ค จ ากัด 
 

 
ภาพที่ 25 การสัมภาษณ์ คุณกฤษฎา ธีรธราธร ผู้จัดการกลุ่มงานการตลาด บริษัท รีด เทรดเด็กซ์ 

จ ากัด 
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ภาพที่ 26 การสัมภาษณ์ คุณกนกวรรณ ดาษเสถียร พนักงานการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย 
 

 
ภาพที่ 27 การสัมภาษณ์ คุณจิตราภรณ์ พรมั่น นักการตลาดและทีมวางแผนโฆษณา บริษัท ซีเอ็มซี 

เอเชียแปซิฟิก จ ากัด 
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ภาพที่ 28 การสัมภาษณ์ คุณเรวัฒน์ รักษ์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ท ดีไซน์ เฮาส์ จ ากัด 
 
 

 
ภาพที่ 29 การสัมภาษณ์ คุณตุลย์ มหาวัจน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ ากัด 
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ภาพที่ 30 การสัมภาษณ์ คุณแก้วกานดา นิยมทรัพย์ ผู้ประสานงานการตลาด ห.จ.ก. น้ าพริกแม่ศรี 
 

 
ภาพที่ 31 การสัมภาษณ์ คุณรัฐกิตติ์ วสุพิทักษ์เมธี ผู้จัดการเขตฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เอ็ก

โคแล็บ จ ากัด 
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ภาพที่ 32 การสัมภาษณ์ คุณอภิวัชญ์ ศาลา หัวหน้างานการตลาด สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จ ากัด 
 

 
ภาพที่ 33 การสัมภาษณ์ คุณวิรัตน์ ชัยภูวภัทร รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมน้ าปลาระยอง 

จ ากัด 
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ภาพที่ 34 การสัมภาษณ์ คุณเจษฎา สิริแสนยากร ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท ดัช

มิลล์ จ ากัด 
 
 

 
ภาพที่ 35 การสัมภาษณ์ คุณอรัญญา มีดี เจ้าของกิจการ ร้าน World Gems Collection 
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ภาพที่ 36 การสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล ผู้อ านวยการหลักสูตรธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 

 
ภาพที่ 37 การสัมภาษณ์ ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้อ านวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์

และ อีเว้นท์เชิงธุรกิจ 
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ภาพที่ 38 การสัมภาษณ์ คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อ านวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า

นานาชาติ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

 
ภาพที่ 39 การสัมภาษณ์ คุณอเนกพร เกษมสุข นักวิชาการพาณิชย์อาวุโส กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
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ภาพที่ 40 การสัมภาษณ์ คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะท างานรัฐมนตรีว่า การกระทรวงท่องเที่ยว

และกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
 

 
ภาพที่ 41 การสัมภาษณ์ คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้จัดการอาวุโส ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
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ภาพที่ 42 การสัมภาษณ์ คุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโส ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

 
ภาพที่ 43 การสัมภาษณ์ คุณสุกิจ ครุฑคง ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ส านัก

พัฒนามาตรฐานแรงงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามส าหรับตรวจ IOC 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (IOC) ของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงาน
ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม (Conjoint analysis) 

2. ผู้วิจัยได้แบ่งคุณลักษณะออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะ 

3. ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อชุดคุณลักษณะ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยใส่เครื่องหมาย  (/)  ลงใน
ช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียน ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

นาย พงศธร ลิมปนเวทย์สกุล 
                                                                                                    ผูว้ิจยั 
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ชุดคุณลักษณะด้านความรู้ (Knowledge) 
ชุด

คุณลักษณะ 
การจัดงาน
แสดงสินค้า 

บทบาท
หน้าท่ีของ
องค์การ 

การจัดการ
ความเสีย่ง 

ความเข้าใจ
งานท่ีท า 

ความเข้าใจ
ลูกค้า 

ข้อมูล
ข่าวสารของ
อุตสาหกรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่

เหมาะ
สม 

ไม่
แน่ใจ 

เหมาะ
สม 

1 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้    
2 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้    
3 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้    
4 มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้    
5 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้    
6 มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้    
7 มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้    
8 มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้    
9 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้    
10 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้    
11 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้    
12 ไม่มีความรู ้ มคีวามรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้    
13 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้    
14 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้    
15 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้    
16 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้    
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ชุดคุณลักษณะด้านทักษะ (Skills) 
 

ชุด
คุณลักษณะ 

 
การคิด

วิเคราะห ์

 

 
การสื่อสาร 

 
ท างาน 
เป็นทีม 

 
การประ 
สานงาน 

 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การใช้
เครื่องมือ

ทาง
เทคโนโลย ี

 
ความคิด

สร้างสรรค ์

 

 
การบริการ 

 
การแก้ไข
ปัญหา

เฉพาะหน้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่

เหมาะ
สม 

ไม่
แน่ใจ 

เหมาะ
สม 

1 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ    
2 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ    
3 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ    
4 มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ    
5 มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ    
6 ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ    
7 ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ    
8 มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ    
9 ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ    
10 มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ    
11 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ    
12 มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ    
13 ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ    
14 มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ    
15 มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ    
16 มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ    
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ชุดคุณลักษณะด้านคุณสมบัติ (Attributes) 
 

ชุด
คุณลักษณะ 

 

ความอดทน
ในการ
ท างาน 

 
ความ

ซื่อสัตย ์

 
ความ

รับผิดชอบ 

 
ความ

เสียสละ 

 

เป้าหมาย
ในการ
ท างาน 

 

ความ
ยืดหยุ่นใน
การท างาน 

 
สุขภาพ
แข็งแรง 

 
ความมั่นใจ
ในตัวเอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่

เหมาะ
สม 

ไม่
แน่ใจ 

เหมาะ
สม 

1 ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี    
2 มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี    
3 มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี    
4 ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี    
5 ไม่ม ี มี มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี    
6 มี มี มี มี มี มี ม ี มี    
7 มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี    
8 ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี ม ี ไม่ม ี    
9 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี    
10 ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี มี    
11 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี มี ไม่ม ี มี    
12 ไม่ม ี มี มี มี ไม่ม ี มี ม ี มี    
13 มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ม ี ไม่ม ี    
14 มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี    
15 มี มี มี มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี    
16 มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ม ี มี    
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ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจ IOC 
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ชุดคุณลักษณะด้านความรู้ (Knowledge) 
ชุด

คุณลักษณะ 
การจัดงาน
แสดงสินค้า 

บทบาท
หน้าท่ีของ
องค์การ 

การจัดการ
ความเสีย่ง 

ความเข้าใจ
งานท่ีท า 

ความเข้าใจ
ลูกค้า 

ข้อมูล
ข่าวสารของ
อุตสาหกรรม 

 
ค่าIOC 

1 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ 1 
2 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ 0.67 
3 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ 1 
4 มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ 1 
5 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ 1 
6 มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ 1 
7 มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ 1 
8 มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ 1 
9 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ 1 
10 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ 1 
11 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ 1 
12 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ 1 
13 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ 1 
14 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ 0.67 
15 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ 1 
16 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ 1 
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ชุดคุณลักษณะด้านทักษะ (Skills) 
 

ชุด
คุณลักษณะ 

 
การคิด

วิเคราะห ์

 

 
การสื่อสาร 

 
ท างาน 
เป็นทีม 

 
การประ 
สานงาน 

 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การใช้
เครื่องมือ

ทาง
เทคโนโลย ี

 
ความคิด

สร้างสรรค ์

 

 
การบริการ 

 
การแก้ไข
ปัญหา

เฉพาะหน้า 

 

 
ค่า IOC 

1 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ 1 
2 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ 1 
3 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ 1 
4 มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ 0.67 
5 มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ 1 
6 ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ 1 
7 ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ 1 
8 มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ 1 
9 ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ 1 
10 มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ 1 
11 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ 1 
12 มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ 1 
13 ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ 1 
14 มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ 1 
15 มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ 1 
16 มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ 1 
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ชุดคุณลักษณะด้านคุณสมบัติ (Attributes) 
 

ชุด
คุณลักษณะ 

 

ความอดทน
ในการ
ท างาน 

 
ความ

ซื่อสัตย ์

 
ความ

รับผิดชอบ 

 
ความ

เสียสละ 

 

เป้าหมาย
ในการ
ท างาน 

 

ความ
ยืดหยุ่นใน
การท างาน 

 
สุขภาพ
แข็งแรง 

 
ความมั่นใจ
ในตัวเอง 

 
ค่า IOC 

1 ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี 1 
2 มี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 1 
3 มี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี 1 
4 ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 0.67 
5 ไม่ม ี ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 1 
6 มี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี มี มี 1 
7 มี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี มี 1 
8 ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ม ี มี ไม่ม ี 1 
9 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี 1 
10 ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี 1 
11 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี มี 1 
12 ไม่ม ี ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี มี มี 1 
13 มี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี มี ไม่ม ี 1 
14 มี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี 1 
15 มี ม ี ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 1 
16 มี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี มี มี 1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้  คือ ผู้ที่ เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

 
แบบสอบถามนี้มี 5 ส่วนประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ตอนที่ 3 ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน

แสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ตอนที่ 4 ล าดับความเหมาะสมของชุดคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัด

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
ค าตอบของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ขอความกรุณาจากท่านในการตอบ

แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้น าเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้นไม่มีการ
อ้างอิงถึงชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณท่านที่ให้ความกรุณาและความร่วมมือในการศึกษา
ครั้งนี้ด้วย 

 
นาย พงศธร ลิมปนเวทย์สกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน (   ) หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 
1. เพศ 

(  1  )  ชาย                         (  2  ) หญิง 
 

2. อายุ 
(  1  )  ต่ ากว่า 21 ปี 
(  2  )  21-30 ปี 
(  3  )  31-40 ปี 
(  4  )  41-50 ปี 
(  5  )  51 ปีขึ้นไป 

 
3. ท่านมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ 

(  1  ) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(  2  ) ระดับปริญญาตรี 
(  3  ) ระดับปริญญาโท 
(  4  ) ระดับปริญญาเอก 
 

4. ขนาดขององค์การที่ท่านท างานอยู ่
(  1  ) น้อยกว่า 50 คน 
(  2  ) 50-300 คน 
(  3  ) มากกว่า 300 คน 
 

5. ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
(  1  ) 1 ครั้ง 
(  2  ) 2-5 ครั้ง 
(  3  ) 6-9 ครั้ง 
(  4  ) มากกว่า 9 ครั้ง 
 

 



211 
 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน (   ) หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 
6. วัตถุประสงค์หลักท่ีท่านเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

(  1  ) เพ่ือขายสินค้า 
(  2  ) เพ่ือซื้อสินค้า 
(  3  ) เพ่ือเจรจาทางธุรกิจ 

 
7. การเดินทางมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

(  1  ) รถส่วนตัว 
(  2  ) รถโดยสารสาธารณะ 
(  3  ) รถของบริษัท 
 

8. ส่วนใหญ่ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจากทางใด 
(  1  ) ทีวี 
(  2  ) วิทยุ 
(  3  ) หนังสือพิมพ์ 
(  4  ) อินเตอร์เน็ต 
(  5  ) ใบปลิว 
(  6  ) บริษัทหรือองค์การที่ท างาน 
(  7  ) เพ่ือน 
(  8  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………….. 

 
9. การพักอาศัยในช่วงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

(  1  ) โรงแรม 
(  2  ) หอพักหรือห้องเช้า 
(  3  ) สถานที่ที่ท่านพักอยู่ในปัจจุบัน 
(  4  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………….. 
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10. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในอนาคต 
(  1  ) เข้าร่วม 
(  2  ) ไม่เข้าร่วม 
(  3  ) ไม่แน่ใจ 
 

11. ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่เคยเข้าร่วม 
(  1  ) งานเทรดโชว์ (B2B) 
(  2  ) งานส าหรับผู้บริโภค (B2C) 
(  3  ) งานแบบผสม (combined) 

 
12. ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบ 

(  1  ) งานเทรดโชว์ (B2B) 
(  2  ) งานส าหรับผู้บริโภค (B2C) 
(  3  ) งานแบบผสม (combined) 
 

13. ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่เหมาะสมกับองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(  1  ) งานเทรดโชว์ (B2B) 
(  2  ) งานส าหรับผู้บริโภค (B2C) 
(  3  ) งานแบบผสม (combined) 

 
14. สถานที่ที่จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ท่านชอบมากท่ีสุด 

(  1  ) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
(  2  ) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
(  3  ) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
(  4  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………….. 
 

15. ระยะเวลาในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแต่ละครั้ง 
(  1  ) 1-2 วัน 
(  2  ) 3-4 วัน 
(  3  ) 5-6 วัน 
(  4  ) 6 วันขึ้นไป 
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ตอนที่ 3 ล าดับความส าคัญของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 
 
ด้านความรู้ 
ค าชี้แจง โปรดใส่หมายเลข 1 – 6 ในช่องล าดับความส าคัญ 1 หมายถึงมีความส าคัญมากที่สุด 6 
หมายถึงมีความส าคัญน้อยท่ีสุดตามล าดับ 
 

คุณลักษณะ ล าดับความส าคัญ 
มีความรู้เรื่องการจัดงานแสดงสินค้า  
เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ององค์การ  
มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง  
มีความรู้ความเข้าใจงานที่ท า  
มีความรู้ความเข้าใจลูกค้า  
ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ
อุตสาหกรรม 

 

 
ด้านทักษะ 
ค าชี้แจง โปรดใส่หมายเลข 1 – 10 ในช่องล าดับความส าคัญ 1 หมายถึงมีความส าคัญมากที่สุด 10 
หมายถึงมีความส าคัญน้อยที่สุดตามล าดับ 
 

คุณลักษณะ ล าดับความส าคัญ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์  
ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการท างานเป็นทีม  
ทักษะการประสานงาน  
ทักษะภาษาต่างประเทศ  
ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี  
ทักษะความคิดสร้างสรรค์  
ทักษะการบริการ  
ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
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ด้านคุณสมบัต ิ
ค าชี้แจง โปรดใส่หมายเลข 1 – 8 ในช่องล าดับความส าคัญ 1 หมายถึงมีความส าคัญมากที่สุด 8 
หมายถึงมีความส าคัญน้อยท่ีสุดตามล าดับ 
 

คุณลักษณะ ล าดับความส าคัญ 
มีความอดทนในการท างาน  
มีความซื่อสัตย์  
มีความรับผิดชอบ  
มีความเสียสละ  
มีเป้าหมายในการท างาน  
มีความยืดหยุ่นในการท างาน  
มีสุขภาพแข็งแรง  
มีความม่ันใจในตัวเอง  

 
 
ตอนที่ 4 เรียงล าดับความเหมาะสมของชุดคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดแสดง
สินค้าและนิทรรศการ 
 
ค าชี้แจง โปรดใส่หมายเลข 1 – 100 ในช่องคะแนนคะแนนคุณลักษณะ 100 หมายถึง มีความ
เหมาะสมของคุณลักษณะมากที่สุด 1 หมายถึง มีความเหมาะสมคุณลักษณะน้อยที่สุดตามล าดับ (แต่
ละคุณลักษณะคะแนนต้องไม่ซ้ ากัน) 
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ชุดคุณลักษณะด้านความรู้ (Knowledge) 

คะแนนคุณลักษณะ       อันดับ
ความ

เหมาะสม 
ชุดคุณลักษณะ การจัดงาน

แสดงสินค้า 
หน้าท่ีของ
องค์การ 

การจัดการ
ความเสีย่ง 

ความเข้าใจ
งานท่ีท า 

ความเข้าใจ
ลูกค้า 

ข้อมูล
ข่าวสารของ
อุตสาหกรรม 

1 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้  
2 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้  
3 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้  
4 มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้  
5 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้  
6 มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้  
7 มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้  
8 มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้  
9 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้  
10 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้  
11 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้  
12 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้  
13 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้  
14 ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้  
15 มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้ มีความรู ้  
16 ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ ไม่มีความรู ้ มีความรู ้  
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ชุดคุณลักษณะด้านทักษะ (Skills) 

คะแนน
คุณลักษณะ 

          

อันดับ
ความ

เหมาะสม 
ชุด

คุณลักษณะ 
การคิด

วิเคราะห ์
การสื่อสาร ท างานเป็น

ทีม 
การประ 
สานงาน 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การใช้
เครื่องมือ

ทาง
เทคโนโลย ี

ความคิด
สร้างสรรค ์

การบริการ การแก้ไข
ปัญหา 

1 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทกัษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ  
2 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ  
3 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ  
4 มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ  
5 มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ  
6 ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ  
7 ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ  
8 มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ  
9 ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ  
10 มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ  
11 ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ  
12 มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ  
13 ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ  
14 มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ  
15 มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ  
16 มีทักษะ ไม่มีทักษะ ไม่มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ มีทักษะ ไม่มีทักษะ  

 



217 
 

ชุดคุณลักษณะด้านคุณสมบัติ (Attributes) 
คะแนน

คุณลักษณะ 
         

อันดับ
ความ

เหมาะสม 
ชุด

คุณลักษณะ 
ความอดทนใน

การท างาน 
ความซื่อสัตย ์ ความ

รับผิดชอบ 
ความ

เสียสละ 
เป้าหมายใน
การท างาน 

ความ
ยืดหยุ่น 

สุขภาพ
แข็งแรง 

ความมั่นใจใน
ตัวเอง 

1 ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี  
2 มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี  
3 มี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี  
4 ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี  
5 ไม่ม ี ม ี มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี  
6 มี ม ี มี มี มี มี มี มี  
7 มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี  
8 ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี มี ไม่ม ี  
9 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี  
10 ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี  
11 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี มี ไม่ม ี มี  
12 ไม่ม ี ม ี มี มี ไม่ม ี มี มี มี  
13 มี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี มี ไม่ม ี  
14 มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี  
15 มี ม ี มี มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี  
16 มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี มี  
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แนวค าถามสัมภาษณ์ 
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะแรงงานแรงงานใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยผู้วิจัยได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้รับเหมาช่วง กลุ่มผู้ออกงานจัดแสดงสินค้า กลุ่มนักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และกลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุสาหกรรมไมซ์ 

ค าตอบของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ขอความกรุณาจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้น าเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้นไม่มีการ
อ้างอิงถึงชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณท่านที่ให้ความกรุณาและความร่วมมือในการศึกษา
ครั้งนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย พงศธร ลิมปนเวทย์สกุล นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แนวค าถาม 
 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในมุมมองของ
ท่านควรมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง 

 
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในมุมมองของ

ท่านควรมีทักษะในเรื่องใดบ้าง 
 
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในมุมมองของ

ท่านควรมีคุณสมบัติในเรื่องใดบ้าง 
 
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของผู้รับเหมาช่วงในการจัดงานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการในมุมมองของท่านควรมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง 
 
5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของผู้รับเหมาช่วงในการจัดงานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการในมุมมองของท่านควรมีทักษะในเรื่องใดบ้าง 
 
6. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของผู้รับเหมาช่วงในการจัดงานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการในมุมมองของท่านควรมีคุณสมบัติในเรื่องใดบ้าง 
 
7. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของผู้ออกงานในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการใน

มุมมองของท่านควรมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง 
 
8. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของออกงานในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการใน

มุมมองของท่านควรมีทักษะในเรื่องใดบ้าง 
 
9. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของออกงานในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการใน

มุมมองของท่านควรมีคุณสมบัติในเรื่องใดบ้าง 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2 
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักด้วยองค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เป็นการตรวจสอบเชิงยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดง

ความคิดเห็นกับตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ เพ่ือยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่อไป 

แบบสอบถามนี้ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
                                                    นาย พงศธร ลมิปนเวทย์สกุล  

                                                    นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักของคุณลักษณะแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเหนของท่านเพียงค าตอบ
เดียว 
 

 
ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 
 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 รู้และเข้าใจกระบวนการด าเนินงาน
ของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 

       

2 รู้ประเภทของงานแสดงสินคา้
ประเภทของงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ 

       

3 รู้จักอุตสาหกรรมของงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ 

       

4 รู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์การ        
5 รู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ        
6 รู้ว่าองค์การอยู่ในส่วนใดของงาน

แสดงสินค้าและนิทรรศการ 
       

7 สามารถคาดการณส์ถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นไดจ้ากประสบการณ ์

       

8 สามารถคาดการณโ์อกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ปกต ิ

       

9 สามารถวางแผนฉุกเฉินส าหริบ
สถานการณ์ที่ไมค่าดคดิได ้

       

10 รู้ขอบเขตต าแหน่งงานของตนเอง        
11 สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

ท างานได ้
       

12 สามารถบูรณาการความรูม้าใช้ในงาน
ที่ท าได ้

       

13 สามารถรับรู้ถึงความต้องการของ
ลูกค้าได ้

       

14 พยายามเข้าใจถึงสภาพปัญหาของ
ลูกค้า 

       

15 สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได ้
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ตัวบ่งช้ี 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

16 รู้ข้อมูลทางสถติิที่ส าคญัของ
อุตสาหกรรม 

       

17 ติดตามข้อมูลข่าวสารของบุคคล
ส าคัญในอุตสาหกรรม 

       

18 ติดตามข่าวสารนโยบายของภาครฐัท่ี
มีผลกระทบต่อองค์การ 

       

19 สามารถสรปุประเด็นส าคัญ
กระบวนการท างานได ้

       

20 เรียงล าดับความส าคญัของงานท่ีท า
ได ้

       

21 ใช้หลักการและเหตผุลในการท างาน        
22 มีรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจแปลก

ใหม ่
       

23 มีเนื้อหาของการสื่อสารที่ครอบคลมุ        
24 มีข้อมูลในการสื่อสารที่ถูกต้องแมน่ย า        
25 ถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เพื่อนร่วมงาน 
       

26 มีความไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน        
27 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพื่อน

ร่วมงาน 
       

28 ประสานงานไดต้รงตามวัตถุประสงค์        
29 พยายามหลีกเลีย่งความขัดแย้ง        
30 เข้าใจระบบและขั้นตอนการ

ประสานงาน 
       

31 สามารถฟังภาษาอังกฤษได ้        
32 สามารถพูดภาษาอังกฤษได ้        
33 สามารถอ่านภาษาอังกฤษได ้        
34 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีใน

การสืบค้นข้อมลูได ้
       

35 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีใน
การสื่อสารได ้
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ตัวบ่งช้ี 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 
 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

36 สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีใน
การเสนองานได ้

       

37 สามารถคิดและเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับ
องค์การได ้

       

38 สามารถคิดแบบบรูณาการได ้        
39 ชอบเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่นเสมอ 
       

40 สามารถเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจ
ของผู้รับบริการได ้

       

41 ให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพ        
42 ให้ความสนใจและเอาใจใส่กับ

ผู้รับบริการ 
       

43 น าประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 

       

44 มีสติในการแก้ไขปัญหา        
45 วางแผนและแนวทางเพ่ือรับมือ

ปัญหาได้ 
       

46 สามารถควบคุมอารมณเ์มื่อได้รับแรง
กดดัน 

       

47 อดทนต่อความเหนื่อยล้าและท างาน
ให้ส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมาย 

       

48 อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน 

       

49 เป็นคนพูดแต่ความจริงไม่โกหก        
50 ไม่พูดเรื่องไมด่ีขององค์การให้ผู้อื่นฟัง        
51 มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน        
52 เป็นคนตรงต่อเวลา        
53 เป็นคนรักษาค าพูด        
54 ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสรจ็ตาม

ก าหนด 
       

55 ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน
เมื่อช่วยได้ 
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ตัวบ่งช้ี 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

56 สามารถสละเวลาส่วนตัวเพ่ือการ
ท างานได้ 

       

57 ค านึงถึงเรื่องส่วนรวมก่อนเรื่อง
ส่วนตัวเสมอ 

       

58 ก าหนดเป้าหมายในการท างานที่
ชัดเจน 

       

59 คิดในเชิงบวกต่องานที่ท า        
60 พยายามเรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนาการ

ท างานของตนเอง 
       

61 สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างานได้
ตามสถานการณ์ 

       

62 สามารถท างานข้ามต าแหน่งงานได้
เมื่อจ าเป็น 

       

63 สามารถท างานนอกสถานที่ได้        
64 ออกก าลังกายสม่ าเสมอ        
65 สามารถท างานได้เต็มที่ตลอด

ระยะเวลาของการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ 

       

66 ตรวจสุขภาพเป็นประจ าตาม
มาตรฐานในการท างาน 

       

67 มีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง 

       

68 กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ        
69 ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท        

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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