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ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
สถาบันดำรงราชานุภาพ

ที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

 การประชุมเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรทั้ง 

ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน บางองค์กรถึงขั้นดำรงองค์กรอยู่

เพื่อการประชุมก็มี วันๆ หน้าที่หลักคือ การประชุม แต่สิ่งที่ไม่ได้รับ 

ความสนใจนักก็คือ ไม่ค่อยมีองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา

กระบวนการ หรือวิธีการประชุมเท่าใดนัก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครบังคับว่าจะต้อง

เป็นแบบนั้นแบบนี้ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะทุกคนเคยชินกับการประชุม

ในแบบเดิมๆ ทน ทน ทน แล้วก็ทน จากนั้นก็ บ่น แล้วก็บ่น เป็นวงจร  

บ่น - ทน - บ่น ซ้ำไปซ้ำมา 
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 ถา้ใหจ้ดัลำดบัปญัหาเกีย่วกบัการประชมุจากการบน่แลว้ จะไดย้นิปญัหา

ดงันีค้อื “ประชมุทัง้วนั” “ประชมุจนไมม่เีวลาทำงาน” “การประชมุนา่เบือ่มาก”

“ประชุมอะไรกันนักกันหนา” “ประชุมยืดเยื้อ การไม่รักษาเวลาของ 

ผู้ดำเนินการประชุมและผู้ร่วมเข้าประชุม” และการพูดนอกเรื่องหรือ 

นอกวาระในระหว่างการประชุม ซึ่งจริงๆ แล้ว สองปัญหาสุดท้าย 

เป็นเหตุผลหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาการประชุมที่ยืดเยื้อ นอกจากนี้ ยังมี 

การบ่นในเรื่องของ “ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องเลยไม่รู้จะให้เข้าประชุมทำไม”  

“มีแต่คนชอบเดินเข้าเดินออกระหว่างการประชุม แล้วก็ต้องมาคอยสรุป

ให้พวกนี้ฟัง เวลากลับเข้ามา เสียเวลาจริงๆ” และอีกมากมาย1

“การประชุม”คืออะไร

 มีผู้กล่าวถึงนิยามและความหมายของการประชุมไว้หลายประการ 

ดังนี้ 

 ชำนาญ นศิารตัน ์กลา่ววา่ การประชมุ คอื การทีบ่คุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป

มาพบปะปรึกษาหารือกันเพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น 

ลงเป็นมติ เพื่อนำมติไปบริหารหรือปฏิบัติต่อไป การประชุมต้องกำหนด

เป็นระเบียบแบบแผนด้วยวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้  

1 ประชาสรรค ์แสนภกัด,ี การประยกุตใ์ช ้Mind Map เพือ่การบรหิารจดัการการประชมุ (Meeting

 Management by Mind Map). สถาบันพัฒนาการเมืองภาคประชาชน จังหวัดขอนแก่น. 
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 วินัย ไชยอุดม กล่าวว่า การประชุม คือ การที่บุคคลกลุ่มหนึ่ง อาจ

เป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ นัดมาพบกัน เพื่อแจ้งข่าวคราว สนทนา 

ปรึกษาหารือ ขอความคิดเห็น ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง2

 นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ ให้คำนิยามว่า การประชุม หมายถึง บุคคล

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้3

2http://home.kku.ac.th/wirat/chap10.pdf, การเขียนเอกสารการประชุม. 
3 นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ, เทคนิคประชุมและนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Meeting  

 & Presentation Techniques). กรุงเทพฯ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549. 
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 จากนิยาม ความหมายของการประชุมดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า  

การประชุม หมายถึง คณะบุคคลที่มารวมกันโดยมีการนัดพบเพื่อปรึกษา

หารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร  

•	 เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถตัดสินใจ	
	 ด้วยตนเองเพียงคนเดียว	
•	 เมื่อต้องการให้เกิดความร่วมมือ	ร่วมใจ		
	 ร่วมกันปฏิบัติระหว่างบุคคล	
•	 เมื่อต้องการชี้แจงนโยบาย	กฎ	ระเบียบ		
	 ข้อบังคับต่างๆ	ให้แก่สมาชิกทราบ	
•	 เมื่อต้องการประเมินผลภารกิจ	
•	 เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือเข้าใจผิด	
•	 เมื่อต้องการข้อตกลงร่วมกัน	วางแผน	
	 หรือแนวปฏิบัติร่วมกัน	
•	 เมื่อต้องการพัฒนาบุคลากร	

เมื่อใดควรมีการประชุม
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มารู้จัก...

กับรูปแบบของการประชุมกันก่อน

 การประชุมเป็นงานสำคัญของผู้บริหารทุกระดับ เป็นแหล่งสำคัญ 

ที่ผู้บริหารแสดงถึงความสามารถของการเป็นผู้นำในการดูแล กำกับ 

ควบคมุงานในความรบัผดิชอบ งานการประชมุเปน็สิง่ทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได้  

การประชุมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กร 

มหีลายรปูแบบ การประชมุแตล่ะรปูแบบมลีกัษณะเฉพาะ และมปีระโยชน์

เฉพาะงานต่างๆ กัน ดังนี้ 

 1. การประชุมระดมความคิดเห็น (Brain - Storming) เป็นการ 

ที่สมาชิกของที่ประชุม ช่วยแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ในเวลาจำกัด ให้ได้ปริมาณความคิดเห็นที่ต้องการ โดยที่ยังไม่คำนึงถึง

คุณภาพและคุณค่าของความคิดเห็นนั้นๆ ใช้ในกรณีรวบรวมความคิดเห็น

จากสมาชิกทุกคนให้ได้มากที่สุดในเวลาจำกัด เพื่อนำไปเลือกสรรต่อไป 

 2. การประชุมปรึกษาหารือ (Conference) เป็นการประชุม 

กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้ที่มีความสนใจร่วมกัน ประชุมและตกลง 

รว่มกนั ใชใ้นกรณกีลุม่ซึง่มคีวามสนใจอภปิรายในขอบขา่ยทางดา้นเทคนคิ

เฉพาะตน การวางแผนพัฒนา 
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 3. การประชมุระดบัหวัหนา้ (Convention) เปน็การประชมุผูบ้รหิาร

ระดับต่างๆ ขององค์กร ใช้ในกรณี กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์  

แผนกลยุทธ์ ให้การศึกษา (วิทยากรรับเชิญ การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและอื่นๆ) การคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือคัดเลือก

ตัวแทน และการฝึกอบรม เป็นต้น 

 4. การประชมุคณะกรรมการ (Committee Meeting) เปน็การประชมุ

กลุ่มย่อยที่ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนขององค์กร เช่น คณะกรรมการ

บริหารจัดการความรู้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายให้พิจารณา

ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกก็ได้ 

การประชุมรูปแบบนี้ใช้ในกรณีเป็นตัวแทนขององค์กรประชุมระหว่างปี 

การจัดงานพิเศษบางอย่าง ศึกษาปัญหาและให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหาร 

เป็นต้น 

 5. การอภิปราย (Discussion) เป็นการที่สมาชิกตั้งแต่สองคน หรือ

มากกว่าพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ พิจารณาหัวข้อที่น่าสนใจร่วมกัน 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ค้นหาทางเลือก วางแผนปฏิบัติ  

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแต่ละคน หรือระหว่างกลุ่ม ใช้ในกรณีวินิจฉัย 

สำรวจหาแนวทางแกป้ญัหา การสรา้งแผนปฏบิตักิาร สรา้งทกัษะภาวะผูน้ำ

และอาจใช้ในหลายรูปแบบของการฝึกอบรม 
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 6. การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม (Forum) เป็นการอภิปรายที่ทุกคน

มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นได้ ใช้ในกรณีที่อาจมีการอภิปราย 

หลงัจากทีว่ทิยากรพดูแลว้ หรอือภปิรายกลุม่หรอืฉายภาพยนตร ์เปน็การวดั

มติมหาชนหรือปัญหาข้อขัดแย้ง เป็นต้น 

 7. การประชุมสัมมนา (Seminar) การประชุมสัมมนาจะดำเนินการ

อย่างเป็นทางการ มีกำหนดการแบบแผนที่แน่นอน มีคณะผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการ มีหัวข้อเรื่องชัดเจน มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมสัมมนา บรรยาย

หรืออภิปราย เสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือเพื่อกระตุ้น เร้าความคิด ซึ่งเป็น 

การศึกษาระดับลึกภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญ 

 8. การประชุมทีมงานภายในหน่วยงาน (Meeting หรือ Staff-

meeting) เป็นการประชุมพบปะเพื่อปรึกษาหารือกันในหน่วยงานเป็น 

การภายใน เพื่อมอบหมายงาน เป็นการประชุมเพื่อประโยชน์ทางการ

บริหารงานเฉพาะแต่ละหน่วยงานเกิดขึ้นในทุกหน่วยงานเป็นปกติ ซึ่งมัก

เป็นการเรียกประชุมโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 9. การประชุมแบบกลุ่มย่อย (Syndicate) การประชุมแบบนี้

เป็นการประชุมกลุ่มย่อยที่ค่อนข้างชัดเจนมาก หรือจำนวนผู้เข้าประชุม 

มีจำนวนมาก จะแบ่งผู้เข้าประชุมเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มจะต้องไป

ดำเนินการกระบวนการกลุ่มเอง มีประธาน เลขานุการ ดำเนินการ

อภิปราย และศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหาข้อยุติจากกลุ่ม เมื่อได้แล้ว
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นำผลมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมใหญ่ซักถาม 

จนตกลงกันได้ ถ้าตกลงกันได้ก็เป็นที่พอใจ ยอมรับได้ งานนั้นก็ยุติ  

แต่ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังไม่ยอมรับ กลุ่มย่อยนั้นต้องนำไปพิจารณา ศึกษา 

และนำข้อสรุปมาเสนอใหม่ 

 10. การประชุมแบบซิมโพเซียม (Symposium) เหมาะกับการ

ประชุมทางวิชาการ จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะเป็นวิทยาการ

ประมาณ 2 - 6 คน การอภิปรายแบบนี้จะมีลักษณะของความเป็นทางการ

ค่อนข้างมาก ฉะนั้น ผู้อภิปรายจึงต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาอย่างดี 

ผู้อภิปรายจะเตรียมความรู้ในส่วนของตนที่รับผิดชอบตอนใดตอนหนึ่ง 

ที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งการบรรยายในการอภิปรายแบบนี้วิทยากร 

จะไม่ก้าวก่ายหรือซ้ำซ้อนกับหัวข้อของวิทยากรท่านอื่น โดยวิทยากร 

แต่ละท่านต้องเสนอแนวคิดที่ตรงประเด็นเป้าหมายให้มากที่สุด  

โดยแต่ละท่านจะใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที 

 11. การประชุมทางไกล (Tele Conference) เป็นการประชุมโดยใช้

เครือข่ายดาวเทียม หรือโทรศัพท์ทางไกล เหมาะกับการประชุมที่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหลายหน่วยงานและอยู่ในสถานที่ห่างไกลกัน  

หรือมีหน่วยงานประจำอยู่ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ใช้ 

การประชุมรูปแบบนี้ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น4

4 ประชุม โพธิกุล, เทคนิคการประชุม. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 สำนักพิมพ์สายใจ. 
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 ดาริณี หุตะจิตต์ กล่าวถึงรูปแบบของการประชุม 5 ประเภท คือ 

 1. การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นการประชุมเพื่อ 

ทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์กร นโยบายเป้าหมาย 

และกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติและระเบียบต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมี 

การจัดกลุ่มผู้เข้าประชุมให้สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ 

 2. การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจ การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจและ

ประกาศผลสำเร็จของงานเป็นสิ่งสำคัญในยามที่องค์กรต้องการรวบรวม

พลัง ความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน การประชุมใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมประชุม

หลายร้อยคน ควรตั้งชื่อการประชุมนี้ให้น่าสนใจ ถ้ามีงบประมาณ 

เพียงพอที่จะไปจัดที่ต่างจังหวัด ก็ยิ่งได้บรรยากาศ และควรมีวิทยากร 

ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปร่วมบรรยายด้วย 

 3. การประชุมเพื่อร่วมกันคิดสร้างสรรค์ การประชุมประเภทนี้

เป็นการประชุมที่องค์กรต่างๆ ปฏิบัติกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ และประยุกต์

ใช้ได้กับทุกๆ ระดับของการทำงาน การร่วมกันคิดสร้างสรรค์ โดยการ

ประชุมนี้อาจมีวัตถุประสงค์ได้หลากหลาย เช่น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ 

และหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อระดมความคิด (Brainstorming) ในการ

พัฒนาการทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็นในการค้นหาวิธีการทำงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ 
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 4. การประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจ การประชุมในลักษณะนี้ 

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ

แก้ปัญหา กำหนดกลยุทธ์ หรือกำหนดเป้าหมาย  ซึ่งองค์ประชุมจะต้อง

ประกอบด้วยผู้นำประชุมที่เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้นำองค์กร และ

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมก็จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีอำนาจ 

การตัดสินใจสั่งการในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน  (User  Department) 

 5. การประชุมเพื่อสอนงานและฝึกอบรม เป็นการประชุมสืบเนื่อง 

จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน หรือติดตั้งระบบงานใหม่ เช่น การนำ

ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้เข้าใจขั้นตอน 

และวิธีการใช้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถ่องแท้ จึงจะช่วยให้การส่งมอบ

ระบบเปน็ไปโดยราบรืน่ ซึง่การประชมุประเภทนีจ้ะเสยีทัง้เวลาและคา่ใชจ้า่ย

ในอัตราที่สูง  ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้าใจในความจำเป็นอย่างแท้จริง5

5 ดาริณี หุตะจิตต์, เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ. http://www2.diw.go.th/HRMC/ 

 knowledge/.  
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•	 จะเห็นได้ว่า	การประชุมทั้ง	5	ประเภท		 
	 นี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน	 
	 ในทุกๆ	องค์กร	และสามารถแยกได้เป็นกลุ่ม	 
	 ตามความคล้ายคลึงกันของการเตรียมการ		 
	 และการดำเนินการในการประชุม	ดังนี้	
	 •	 กลุ่มแรก		:		ได้แก่	การประชุมเพื่อร่วมกัน	 
	 	 คิดสร้างสรรค์	และการประชุมเพื่อร่วมกัน	 
	 	 ตัดสินใจ	
	 •		กลุ่มที่สอง		:		ได้แก่	การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูล	 
	 	 ข่าวสาร	การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจ	 
	 	 และประกาศเกียรติคุณ	และการประชุม	 
	 	 เพื่อสอนงานและฝึกอบรม	

การประชุมทั้ง5ประเภท
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 พสุ เดชะรินทร์ กล่าวว่า Bill Jensen ผู้เขียนหนังสือชื่อ Simplicity  

ไดแ้บง่ลกัษณะการประชมุออกเปน็สีป่ระเภท และแตล่ะประเภทกต็อ้งการ

ผู้เข้าร่วมและแนวทางในการชี้นำการประชุมที่แตกต่างกัน  

 ประเภทแรก เป็นการระดมความคิดเห็น (Brain-Storming) เพื่อ

แนวทางหรือความคิดเห็นใหม่ๆ  

 ประเภททีส่อง เปน็การทำใหท้มีงาน (Meeting หรอื Staff-meeting) 

หรือผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคน ได้มีความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ 

ที่สอดคล้องและตรงกัน 

 ประเภทที่สาม เป็นการประชุมเพื่อทำการตัดสินใจ อีกทั้งการ

วางแผนในสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต  

 ประเภทสุดท้าย เป็นการแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) 

ซึ่งประเภทหลังสุดนี้เป็นการประชุมที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการแจ้ง

ข่าวสาร หรือการเล่าเรื่องราวต่างๆ สู่กันนั้น ในปัจจุบันได้มีสื่อและ 

เครื่องมืออื่นๆ เข้ามาช่วย ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะเสียเวลาของคนส่วนใหญ่ 

ไปกับการประชุมเพียงเพื่อแจ้งเรื่องราว  

 ในความเป็นจริงการประชุมแต่ละครั้ง คงไม่สามารถที่จะแยกออก

เป็นสี่ลักษณะได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากในการประชุมแทบทุกครั้ง จะมี

ลักษณะที่ปนกันอยู่ของการประชุมในรูปแบบต่างๆ โจทย์ที่สำคัญของผู้นำ

การประชุมประการหนึ่งก็คือ ทำอย่างไรถึงจะได้คนที่มีความเหมาะสม 

ที่จะเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง เนื่องจากการประชุมทั้งสามประเภท 
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ต้องการผู้ เข้าร่วมที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น ถ้ามีผู้ เข้าร่วมที่ 

ผิดประเภทกับลักษณะของการประชุม การประชุมนั้นก็จะเสียเวลาเปล่า

ไปเลย  

 นอกเหนือจากตัวผู้เข้าร่วมแล้ว จำนวนก็สำคัญเหมือนกัน ถ้าให้

ความเคารพต่อเวลาที่มีค่าของผู้อื่นแล้ว ก็จะต้องพยายามให้มีผู้เข้าร่วม

ประชุมในจำนวนที่ไม่มาก และน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (แต่จะต้อง

ทำใหก้ารประชมุบงัเกดิผล) ไมใ่ชป่ระเภท จะตอ้งเชญิทกุคนทีค่ดิวา่มสีว่นรว่ม

เข้าประชุม เพื่อไม่ให้ผู้อื่นตกข่าว หรือรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง6

ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกว่า	 ตนเองควรที่จะ
ได้รับเชิญเข้าประชุม	แล้วไม่ถูกเชิญ	ก็อย่าเพิ่งรีบ
น้อยอกน้อยใจ	 ขอให้คิดว่าผู้ที่เชิญประชุมเขาให้
ความเคารพในเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดของท่าน	
แล้วท่านก็จงใช้เวลาที่ ได้รับกลับมานั้น	 ไปทำสิ่ง	 
ที่มีประโยชน์ดีกว่า	

6 พสุ เดชะรินทร์, ทำอย่างไรให้การประชุมมีประสิทธิผล. กรุงเทพธุรกิจ 2547.   
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ขั้นตอนการประชุม

 กระบวนการที่ทำให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งหากดำเนินตามกระบวนการนี้ย่อมทำให้ 

การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีระบบและประสบความสำเร็จ 

ในระดับหนึ่ง ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนการประชุม 

ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม 

 ก่อนการประชุม 

 การวางแผนการประชุม 

 1. พิจารณาความจำเป็นในการประชุม โดยพิจารณาว่าจำเป็น 

จะต้องเรียกประชุมหรือไม่ เนื่องจากการประชุมทำให้เสียเวลาในการ

ทำงาน และใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก จากรายงานการวิจัยของ

สหรฐัอเมรกิา พบวา่ องคก์รตา่งๆ เสยีคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการประชมุ 7-15 %

ของงบประมาณประจำปี ดังนั้น การเรียกประชุมแต่ละครั้งต้องคำนึงถึง

ต้นทุนที่มองไม่เห็นด้วย ควรเรียกประชุมเท่าที่จำเป็นเพื่อลดการฟุ่มเฟือย 

 2. กำหนดวตัถปุระสงค/์เปา้หมายทีไ่ดจ้ากการประชมุ โดยกำหนด

เป้าหมายของการประชุมให้เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เช่น 

ประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อขอความคิดเห็น เพื่อรับทราบ เพื่อแก้ปัญหา 

หรือเพื่อขอการตัดสินใจจากที่ประชุม เพื่อให้ทุกคนที่เข้าประชุมรับทราบ

ว่าการประชุมครั้งนี้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง 



1�

การประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1�

ในการทำให้การประชุมเกิดประสิทธิผล สามารถแบ่งประเภทวัตถุประสงค์

เป้าหมายของการประชุม 

 3. กำหนดตวัผูเ้ขา้ประชมุ พจิารณาถงึผูเ้ขา้รว่มประชมุวา่มสีว่นชว่ย

ในการประชุมดำเนินการไปได้ด้วยดีอย่างไร โดยควรเชิญเฉพาะบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการประชุม เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูล หรือมีผลต่อ

การประชุม อาจเป็นคนที่จะต้องนำผลการประชุมไปปฏิบัติ หรือเป็น

บุคคลรับผิดชอบในงานหรือประเด็นที่ต้องพูดในที่ประชุม หากเป็น 

การประชุมเพื่อทบทวนข้อมูลอาจมีจำนวนคนมากกว่า 20 คนก็ได้ แต่ถ้า

เป็นการประชุมเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและกระตุ้นให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมมีส่วนร่วมทุกคน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 6 – 9 คน 

ก็จะเหมาะสม 

  สำหรับการประชุมปกติทั่วไป คนส่วนใหญ่มักคิดว่าผู้เข้าร่วม

ประชุมมากจะเป็นการดี แต่แท้จริงแล้วกลับจะทำให้เกิดบรรยากาศการ

ถกเถียงกันอย่างมากเพราะมีความเห็นแตกต่างกัน และอาจไม่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการประชุม ทำให้ไม่มีผลสรุป ดังนั้น จึงควรพิจารณาเชิญผู้เข้า

ร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อเรื่องที่ประชุมเท่านั้น 

 4. ร่างระเบียบและส่งวาระการประชุม จัดทำระเบียบวาระการ

ประชุม (Agenda) ควรเป็นหัวข้อสั้นๆ ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมากนัก 

และแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 

 5. ปรึกษาผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการประชุมล่วงหน้า ควรหา

เวลาล่วงหน้าในการขอพบและพูดคุยกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประชุม 
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เพือ่ใหต้ดัสนิใจไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้วลานาน หรอืเกดิขอ้คดัคา้นในระหวา่ง

การประชุม ผู้ที่รู้เรื่องดีในเรื่องที่ประชุมและสามารถให้ความช่วยเหลือได้ 

 6. การจัดเตรียมสถานที่และเอกสาร การจัดห้องประชุมควร

คำนึงถึงจำนวนคนเพื่อจัดห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนคนและ

ลักษณะของการประชุมแต่ละประเภท อีกทั้งควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการประชุมไว้ล่วงหน้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD Laser 

Pointer เป็นต้น 

  สำหรบัการจดัเตรยีมขอ้มลูและเอกสารกอ่นการประชมุ การเตรยีม

ข้อมูลล่วงหน้าสำหรับให้ที่ประชุมพิจารณา ถึงแม้จะได้จัดส่งเอกสาร

สำหรบัอา่นกอ่นเขา้ประชมุไปลว่งหนา้แลว้ แตก่ค็วรถา่ยสำเนาเอกสารนัน้ๆ

เผื่อไว้ในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่ได้นำเอกสารติดตัวมา 

ในการประชุม และเพื่อให้ภาพลักษณ์ของผู้จัดดูเป็นมืออาชีพ โดยเตรียม

พร้อมทุกอย่างไม่ให้ติดขัด 

ประโยชน์ของวาระการประชุม

•	 มีการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า	
•	 กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม	
•		 ทราบทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน	
•		 ช่วยบริหารเวลาการประชุมได้กระชับ	
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 ระหว่างการประชุม 

 บทบาทหน้าที่รับผิดชอบการประชุม 

 บทบาทหนา้ทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งในการประชมุ แบง่ออกเปน็ 3 บทบาท คอื

 1. ประธานในที่ประชุม (Leader) เป็นบทบาทที่สำคัญในที่ประชุม 

ต้องทำหน้าที่แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม อุปสรรค และขอบเขตอำนาจ 

ที่มีอยู่ รวมทั้งต้องติดตามผลการประชุม นอกจากนี้ประธานอาจมีบทบาท

เสริมในกรณีที่การประชุมเกิดข้อติดขัด หรือสถานการณ์ที่ประธานควร

ช่วยกำกับให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรผู้ที่นำ

การประชุมถึงจะทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด7

 สำหรับผู้นำในปัจจุบันแล้ว นอกเหนือจากทักษะในเรื่องของผู้นำแล้ว 

ทักษะในการนำการประชุมก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ผู้นำหลายท่านที่เป็นผู้นำที่ดี

และเก่ง แต่เมื่อถึงการประชุมกลับขาดทักษะหรือความสามารถในการนำ

การประชุมที่ดี บางท่านก็พูดไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็ไม่ได้ข้อสรุปอะไรจากการ

ประชุม บางท่านไม่ยอมตัดสินใจ บางท่านไม่ให้ความสนใจกับการประชุม 

คุยโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ บางท่านก็ชอบลงในประเด็นรายละเอียด

จนเกินไป บางท่านชอบพาที่ประชุมออกนอกเรื่องนอกราว จนหาทางกลับ

ไม่เจอ บางท่านก็เผด็จการเกินไป จนผู้อื่นไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือ

บางท่านก็ไม่สามารถคุมสมาชิกในที่ประชุมได้8

7 อ้างแล้ว (3) 
8 อ้างแล้ว (6) 
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 ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสัมฤทธิผล ประธานในที่ประชุมควรใส่ใจ

บทบาทของตนเอง ดังนี้ 

 • เปิดประชุมตามกำหนดเวลา โดยไม่ต้องรอสมาชิกครบทุกคน  

  เพื่อให้สมาชิกรับรู้ว่าจะต้องเข้าประชุมตรงเวลา หากมีบางคน 

  ยังไม่เข้าประชุม ให้ดำเนินการประชุมในวาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

  บุคคลนั้น 

 • ชี้แจงบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์การประชุม รับทราบ 

  วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ 

  เป้าหมายเดียวกัน 

 • กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุม ประธานควรสร้าง 

  บรรยากาศเป็นกันเอง เปิดโอกาสและกระตุ้นให้สมาชิกทุกคน 

  กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในที่ประชุม  

 •  ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกำกับดูแล 

  ให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น 

 •  ติดตามผลการประชุม โดยผลักดันผู้รับผิดชอบทำงานให้สำเร็จ  

  ประธานต้องทำหน้าที่ติดตามผลการประชุม และสอบถามความ 

  คืบหน้า 

 •  สรปุมตทิีป่ระชมุ กอ่นปดิการประชมุ ประธานควรสรปุมตทิีป่ระชมุ 

  ในแต่ละวาระ เพื่อทบทวนให้สมาชิกทุกคนเข้าใจตรงกัน และ 

  ป้องกันการสื่อสารเข้าใจคลาดเคลื่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 2.  ผูด้ำเนนิการประชมุ (Facilitator) คอื คนทีต่อ้งรบัผดิชอบนำเสนอ

หรือนำประชุมในแต่ละวาระ โดยเป็นผู้ดูแลให้ดำเนินไปตามขั้นตอน  

ในบางครั้งประธานอาจทำหน้าที่ผู้ดำเนินการในวาระที่ตนรับผิดชอบ  

แต่เนื่องจากประธานในที่ประชุมไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับงานทั้งหมด  

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องดีที่สุด 

ในงานนั้นๆ มานำเสนอในวาระนั้นๆ   

 สรุปความแตกต่างระหว่างการเป็นประธานและผู้ดำเนินการประชุม 

คือ ประธานจะดูแลรับผิดชอบภาพรวมทุกวาระของการประชุม ส่วน 

ผู้ดำเนินการประชุมจะรับผิดชอบดูแลเฉพาะวาระของตน ซึ่งบทบาทของ 

ผู้ดำเนินการประชุม คือ 

 • ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมุ่งประเด็นเฉพาะเรื่องที่กำลังประชุม

  ผู้ดำเนินการประชุมจะต้องทำหน้าที่ควบคุมและนำที่ประชุม 

  ให้ถกเถียงเฉพาะในประเด็นที่กำลังประชุมกันอยู่ หากมีผู้ที่แสดง 

  ความคิดเห็นหรือออกนอกประเด็นก็ต้องพยายามนำวกเข้าสู่ 

  ประเด็นที่กำลังประชุม 

 • ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งทัว่ถงึ พยายาม 

  กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะวาระที่ 

  ต้องการขอความคิดเห็นจากที่ประชุม 

 • จดัลำดบัวาระของเรือ่งทีจ่ะประชมุ หากในวาระทีต่นรบัผดิชอบ 

  มีวาระซ้อนอยู่หลายวาระ ให้เรียงลำดับวาระเรื่องที่จะประชุมตาม 

  ความเหมาะสม  
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 • ควบคุมเวลาที่ใช้ในแต่ละวาระการประชุม โดยการควบคุม 
  และนำประชุมมิให้เกินเวลาที่แต่ละคนได้รับ 

 • เสนอแนะทางเลือกต่างๆ หากเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา 
  ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ควรใช้เทคนิควิธีต่างๆ เช่น เครื่องมือช่วย 
  ตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดำเนินการ 
  ประชุมสามารถนำกลุ่มย่อยระดมสมองเพื่อหาทางเลือกที่ 
  หลากหลายในการแก้ปัญหา 

 • ดแูลมใิหเ้กดิการโจมตผีูท้ีเ่สนอความคดิเหน็ ระหวา่งทีด่ำเนนิการ 
  ประชุมอาจมีผู้เสนอความคิดเห็นและมีสมาชิกบางคนพูดจา 
  โจมตีผู้ที่ เสนอความคิดเห็นจนมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อขัดแย้ง  
  ผู้ดำเนินการประชุมจะต้องใช้เทคนิคจัดการกับพฤติกรรมนั้น 
  เพื่อให้เกิดบรรยากาศไปในทางที่ดีขึ้น 

 • วางตัวอย่างเป็นกลางเมื่อเกิดความขัดแย้ง หากในระหว่างที่ 
  ลงมติในวาระใดมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่มีเสียงข้างมาก 
  ใกล้เคียงกับเสียงข้างน้อย จนมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดข้อขัดแย้ง  
  ผูด้ำเนนิการประชมุจะตอ้งวางตวัเปน็กลางไมเ่ขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหนึง่

 จากบทบาทดงักลา่ว ผูด้ำเนนิการประชมุจำเปน็ตอ้งมขีดีความสามารถ
(Competency) ในเรือ่งการสือ่สาร มมีนษุยสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ และมคีวามละเอยีด
ในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น รวมทั้งมีทักษะการดำเนินการประชุม  
ซึ่งการคัดเลือกผู้ที่จะดำเนินการประชุมได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนั้น 
จำเป็นต้องอาศัยบุคลิกส่วนตัว ทักษะ ประสบการณ์ และมีชั่วโมงบินสูง 
ในการเข้าร่วมประชุม



24

การประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2�

 3. ผู้จดรายงานการประชุม (Scribe) จะทำหน้าที่จดประเด็น 

ความคิดเห็น และมติที่สำคัญๆ ของที่ประชุม  

 หลังการประชุม 

 บันทึกรายงานการประชุม (Reporter) ร่างรายงานการประชุมเสนอ

ต่อประธาน เพื่อตรวจสอบและส่งรายงานให้แก่สมาชิกในที่ประชุม 

พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการประชุม9

 ทำอย่างไรผู้ที่นำการประชุมถึงจะทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่สุด สำหรับผู้นำในปัจจุบัน นอกเหนือจากทักษะในเรื่อง

ของผู้นำแล้ว ทักษะในการนำการประชุมก็เป็นสิ่งที่จำเป็น  

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญสำหรับการประชุม ไม่ได้อยู่ที่จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม แต่จะต้องนำผู้ที่มีทักษะ ความรู้ที่เหมาะสม และเป็น 

ที่ต้องการ ให้อยู่ในห้องประชุม และสิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนการประชุม 

ทุกครั้ง ผู้ที่จะเป็นผู้นำการประชุมควรที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนว่า 

อะไรคือผลลัพธ์ที่อยากจะได้จากการประชุม พอจะแบ่งความสำเร็จหรือ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ ความสำเร็จเชิง

9 อ้างแล้ว (6) 
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พฤติกรรม และความสำเร็จที่ออกมาในรูปของผลลัพธ์ ความสำเร็จเชิง

พฤติกรรมนั้น ก็คือการทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ 

แนวคิด พฤติกรรม ในระหว่างหรือภายหลังจากการประชุม ความสำเร็จ

เชิงพฤติกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ผู้นำการประชุมจะต้องสังเกตเห็นด้วยตนเอง 

นั่นคือ เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม เริ่มเห็นคล้อย หรือเห็นตาม หรือการปรับ

เปลี่ยนทัศนคติในระหว่างการประชุม  

 ส่วนผลสำเร็จในรูปของผลลัพธ์นั้น จะต้องมีการกำหนดล่วงหน้า 

ให้ชัดเจนก่อนประชุม คือ ภายหลังจากจบการประชุมแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้

จากการประชุมคือ อะไร หน้าที่สำคัญของผู้นำการประชุมก็คือ จะต้องมี

การสื่อสารในผลลัพธ์ที่เป็นที่คาดหวัง (ทั้งในเชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์) 

ให้กับที่ประชุมได้รับทราบก่อนการประชุม  

 ประเดน็สำคญัอกีประการหนึง่ สำหรบัการประชมุใหเ้กดิผลกค็อื ตวัผูน้ำ

การประชุมจะต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้น หรือความสนใจในการ

ประชมุ ซึง่จะพบวา่ในการประชมุทกุครัง้ ความกระตอืรอืรน้และความสนใจ

ของผู้บริหาร จะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่ทำให้การประชุมมีชีวิตชีวา และ

ข้อแนะนำประการหนึ่ง สำหรับผู้นำการประชุมก็คือ 
เวลานำการประชุม	 ขอให้นำการประชุม	 เพื่อ
ให้การประชุมมีลักษณะที่เป็นการประชุมในฝัน
แบบที่ท่านอยากจะเข้าร่วมเอง	
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พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม นอกจากนี้ 

เมื่อสมาชิกในที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่ดี หรือเมื่อการ

ประชุมทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ก็จะทำให้เกิดความประทับใจและ 

น่าจดจำ ซึ่งเป็นการประชุมที่ตัวผู้นำการประชุมต้องการให้เราเข้าไปเป็น

สว่นหนึง่ของการประชมุ เมือ่ผูน้ำแสดงความกระตอืรอืรน้ และความสนใจ

ต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการประชุม  

หลัก10ประการของการประชุม

ที่มีประสิทธิภาพ
1.	จัดประชุมเพื่อตัดสินใจร่วมกัน	หรือเพื่อให้มีการสื่อสารโดยตรง	
2.	ผู้เข้าร่วมประชุมควรได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจได้	
3.	แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง	และก่อนเข้าประชุม	 
	 ควรศึกษาและเตรียมข้อมูลให้พร้อม	
4.	เริ่ม	และเลิกประชุมให้ตรงเวลา	
5.	จัดให้มีผู้ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการประชุม	
6.	ประธานควรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ	
7.	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและร่วมแสดงความคิดเห็น	 
	 อย่างสุภาพและสร้างสรรค์	
8.	ควรกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดี	
9.	ผู้เข้าร่วมประชุมควรแสดงการยอมรับต่อมติในที่ประชุม	 
	 อย่างชัดเจน	
10.	จดบันทึกการประชุมทุกครั้งเพื่อส่งให้ผู้เข้าประชุม	 
	 ดำเนินการโดยเร็ว	
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 การนำการประชุมที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป็นทักษะ

ทีส่ำคญัของผูน้ำในยคุปจัจบุนั เวลาในการทำงานของทกุทา่นเปน็ของมคีา่

การประชุมถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารองค์กร ดังนั้น 

ทักษะในการนำประชุมให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็น

คุณสมบัติที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำทุกท่าน



	 เคล็ดลับที่น่าแปลกและน่าสนใจประการหนึ่งสำหรับ
การประชุม	 ก็คือ	พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน	
(ในเชิงสถิติ)	 ระหว่างความพึงพอใจในการประชุมของ	 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ	กบัระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุ
ต่ออาหารว่างที่บริการในที่ประชุม	 เรียกได้ว่าแปลกแต่	 
นา่สนใจ	ซึง่กส็งัเกตเหน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งความนา่กนิ
ของอาหารว่าง	กับอัตราการเหลือของอาหารว่าง	 ในการ
ประชุมบางแห่งที่อาหารว่างดูแล้วไม่น่ารับประทาน	 (แห้งๆ	
จืดๆ	จัดไม่สวย)	ก็มักจะเหลือเยอะ	หรือไม่ค่อยได้รับการ
แตะต้องเท่าใด	 แต่ถ้าอาหารว่างดูน่ากินแล้วส่วนใหญ่	 
มักจะหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว	 วันหลังจะต้องลองสังเกต
ใหม่ว่า	ถ้าอาหารว่างดูน่ากิน	 แล้วจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม
มีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นหรือไม่		
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