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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีรายได้หลกัมาจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง
นบัตัง้แต่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยรูปแบบการท่องเท่ียวได้มีการ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง และปัจจบุนัรูปแบบการทอ่งเท่ียวเชิงธุรกิจหรือท่ีเรารู้จกัในนาม “ไมซ์” ก าลงัมี
แนวโน้มเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้น ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก ทัง้นีเ้น่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวกลุ่มธุรกิจไมซ์ถือเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพและมีการใช้จ่ายส าหรับการท่องเท่ียว
ตอ่คนสงูกวา่นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไป ประกอบกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มนีม้กัจะมีผู้ติดตามมาด้วย ซึ่งจะช่วย
เพิ่มรายได้รวมของธุรกิจไมซ์ได้มากยิ่งขึน้  นอกจากนีไ้มซ์ยังสามารถสร้างการต่อยอดทางธุรกิจ
ให้กับคนในประเทศอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นตวักระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
มัน่คงอีกด้วย  

ดงันัน้รัฐบาลจึงได้ก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและผลกัดนัให้ประเทศไทยกลายเป็น
ศนูย์กลางในการจดัประชมุและนิทรรศการของภูมิภาคเอเชีย หรือ MICE Center โดยมีส านกังาน
ส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นผู้ด าเนินการขบัเคล่ือน
นโยบายให้เป็นรูปธรรม ซึง่ สสปน. ได้ด าเนินการวางแผนด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เพ่ือ
กระตุ้นตลาดไมซ์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศภายใต้งบประมาณในโครงการไทยเข้มแข็ง
จ านวน 325 ล้านบาทท่ีได้รับอนมุตัจิากรัฐบาล ส าหรับฟืน้ฟภูาพลกัษณ์และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบั
ประเทศไทย โดยร่วมมือกับพนัธมิตรทัง้ 5 องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการจดัประชุมและท่องเท่ียว        
ทัง้ภาครัฐและเอกชนของไทย ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.)  สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติไทย (Thailand 
Incentive and Convention Association – TICA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจดังาน (Event 
Management Association – EMA) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Marketing Association 
of Thailand – MAT) และองค์กรท่ีปรึกษาโดยบริษัท บตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จัดตัง้
คณะกรรมการท่ีปรึกษาส าหรับการจดังานธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Event Advisory Panel – 
CEAP) ขึน้อย่างเป็นทางการ เพ่ือร่วมกนัผลกัดนัเร่ืองการจดังานท่ีสร้างสรรค์ผ่านเวทีไทยและเวที
โลก ซึ่งจะใช้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือแข่งขนัในการประมลูงานกับประเทศอ่ืน ๆ ได้ และ

http://www.newswit.com/news/ss/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.newswit.com/news/ss/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.facebook.com/TICA1984
http://www.facebook.com/TICA1984
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สามารถดงึกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นองค์กรเข้ามาจดังานในประเทศไทยได้มากขึน้ด้วย (ฐานเศรษฐกิจ, 
2550) 

แม้ว่าการวางแผนด้านกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่กลุ่มเป้าหมายจะ
เป็นสิ่งจ าเป็นก็ตาม แตส่ิ่งหนึ่งท่ีไม่ควรมองข้าม คือ ความพร้อมด้านบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ 
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ภูมิภาคเอเชียได้ตามเป้าหมาย ดงันัน้การศกึษาความพร้อมด้านบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์จึงมี
ความจ าเป็นเพ่ือหาจดุออ่นจดุแข็งของบคุลากรของศนูย์ประชมุแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงและพฒันา
ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือพฒันาการบริการให้ดียิ่งขึน้อนัจะน ามาซึง่ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้าด้วยเชน่กนั 

ปัญหาด้านบุคลากรท่ีเกิดขึน้สม ่าเสมอ ได้แก่ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์และปัญหาด้านการส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตอ่ประสานงานกบั
ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาจัดการประชุมหรือจัดนิทรรศการในประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องอาศยัทกัษะด้านภาษาท่ีหลากหลายเพ่ือส่ือสารและท าความเข้าใจในรายละเอียดงานท่ีต้อง
ประสานงานกนั ซึง่ศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่มกัขาดบคุลากรท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีธุรกิจต้องการ กล่าวคือ เจ้าหน้าบางคนมีทักษะด้ านการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ แต่ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ หรือ บางคนมีทกัษะด้านปฏิบตัิการ แต่
ขาดทกัษะด้านการส่ือสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตขุองปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดตามมา เช่น การจดัเตรียม
ความพร้อมของสถานท่ีและอุปกรณ์ได้ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเน่ืองจากความเข้าใจท่ี
คาดเคล่ือน ความล่าช้าในการด าเนินการเพราะต้องเสียเวลาในการส่ือสารผ่านบุคคลท่ีสาม หรือ 
การสิน้เปลืองคา่ใช้จา่ยในกรณีท่ีต้องใช้ลา่มเป็นผู้แปลสาร เป็นต้น 

จากกรณีนีมี้ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ การจัดงาน Schneider South East Asia 
Initiative Conference 2005 จดัขึน้ท่ีหอประชมุกองทพัเรือ และงาน 19th World Congress of 
Neurology 2009 จดัขึน้ท่ีศนูย์นิทรรศการนานาชาตแิละการประชมุไบเทค ซึ่งทัง้สองงานนีผู้้วิจยัใน
ฐานะท่ีเป็นบคุลากรของบริษัท Event Organizer ท่ีรับผิดชอบงานดงักล่าวและมีโอกาสได้เข้าร่วม
ตัง้แต่กระบวนการวางแผนและด าเนินการจนเสร็จสิน้ ได้พบปัญหาท่ีเกิดขึน้จากตัวบุคลากร
ค่อนข้างมาก ทัง้ปัญหาด้านกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ  ชาวต่างประเทศจะมี
ลกัษณะการท างานท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง ชดัเจน ในขณะท่ีบคุลากรไทยมกัจะท างานแบบไม่เร่งรีบและ
ไม่ให้ความส าคญักับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกจากนีย้งัมีปัญหาการขาดทักษะและความรู้
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ด้านการจัดการแบบมืออาชีพด้วย และปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปัญหาด้านการส่ือสาร
ภาษาตา่งประเทศของเจ้าหน้าท่ีในประเทศไทย ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานในทกุขัน้ตอน 

ด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีควร
ค านึงถึง เน่ืองจากบคุลากรส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานในธุรกิจไมซ์ ประกอบกับ
ไมไ่ด้ศกึษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิชาชีพด้านนีม้าก่อน เช่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
การจดัการ หรือสาขาวิชาด้านธุรกิจไมซ์โดยเฉพาะ เป็นต้น ท าให้ขาดความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบังานใน
สายอาชีพนี ้อนัได้แก่ ความเข้าใจในธุรกิจไมซ์ ค าศพัท์เฉพาะในธุรกิจ อุปกรณ์ด้านเทคนิคต่าง ๆ 
เป็นต้น จึงเป็นสาเหตใุห้เกิดความเข้าใจท่ีคาดเคล่ือนระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการได้ 
นอกจากนีผู้้ประกอบการธุรกิจไมซ์บางแห่งยงัไม่มีการฝึกอบรมให้แก่พนกังานก่อนการปฏิบตัิงาน
จริง แตอ่าศยัการเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถกู หรือ มีเพียงหวัหน้างานคอยให้ค าปรึกษาหรือแก้ไข
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึน้เท่านัน้ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของศูนย์ประชุมและเป็น
ปัญหากบัลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการด้วย 

พลวัฒน์ ศุขจรัส กล่าวว่า “ในแง่บุคลากรบ้านเราอาจจะด้อยกว่าในเร่ืองของภาษา 
องักฤษเพราะเป็นภาษาท่ี 2 การเร่งผลิตนกัศึกษาหรือบุคลากรใหม่ให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาได้ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ส่วนทางด้าน Creativity เราก็มีบคุลากรท่ีน่าจะดีกว่าคูแ่ข่งด้วยซ า้ 
เพราะเขาจะท างานเป็นลกัษณะฟอร์แมตมากกว่าเรา” พร้อมทัง้กล่าวว่า “ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา 
บคุลากรท่ีเข้ามาในธุรกิจนีมี้มากขึน้ แม้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจแตก็่ยงัต้องพฒันาตอ่ไปให้ดียิ่งขึน้ 
เพราะเป็นธุรกิจท่ีต้องการความแม่นย าและประสิทธิภาพในการท างานสูง  เน่ืองจากเป็นงานท่ี
เกิดขึน้ครัง้เดียวและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้  ต้องมีความรอบรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ตลอดเวลา มีความตรงตอ่เวลา นอกจากนีก้ารบริหารจดัการก็เป็นเร่ืองส าคญั” (โพสต์ทเูดย์, 2550)   

จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น เป็นเหตุผลให้เกิดการพัฒนาด้านบุคลากรเพ่ือรองรับงาน                     
ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์                         
เป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม ซึ่งในปี 2550 มีจ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มขึน้ประมาณ 
797,000 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 18 และช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึน้ในปี 2550 ประมาณ 54,993 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับรายรับโดยประมาณเม่ือปี 2549 จ านวนทัง้สิน้ 
46,747 ล้านบาท (วงจนัทร์ ตัง้ทรงศกัดิ,์ 2550) 

ในขณะเดียวกนั สสปน. ได้มีการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี โดยประกาศโครงการริเร่ิมหลัก
ส าหรับแผนยทุธศาสตร์ทัง้สิน้ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการปิดทองหลงัพระ โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทัง้ไทยและตา่งประเทศภายใต้ Thai Team โครงการศนูย์รวบรวมและวิจยัข้อมลูไมซ์ 
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โครงการพฒันาความรู้ความสามารถแก่บคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ และโครงการสร้างมาตรฐาน
ระบบการจดัการ (MICE Certificate) เพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ท่ียัง่ยืนให้กับประเทศไทย 
พร้อมตอบโจทย์การปรับเป้าหมายผลักดนัประเทศไทยเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ภายในปี  
พ.ศ. 2554 ด้วย (วงจนัทร์ ตัง้ทรงศกัดิ,์ 2550)  

จากแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นของ สสปน. ได้ระบถุึงแผนการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ไว้ด้วยเช่นกนั โดยจะด าเนินโครงการพฒันาความรู้ความสามารถ
ด้านไมซ์ (MICE Capability) อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาบุคลากรในอตุสาหกรรมไมซ์และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัได้ในระดบัสากล ทัง้นีโ้ครงการหลกั 2 โครงการ ได้แก่ การจดัหลกัสตูร
การบริหารจดัการด้านการจดันิทรรศการ (Exhibition Management Degree - EMD) ในปี 2550 
ซึ่งเป็นหลกัสตูรแรกของโลก โดย สสปน. ร่วมมือกับ UFI (The Global Association of the 
Exhibition Industry) ซึ่งเป็นองค์กรผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างความรู้เพ่ือธุรกิจไมซ์ระดบัโลก และ 
ECE (The Transfer Centre for Exhibition, Convention and Event Management) แห่ง 
University of Cooperative Education ณ เมือง Ravens burg ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้รับการตอบ
รับและประสบความส าเร็จเกินความคาดหมาย กลา่วคือ มีผู้สนใจสมคัรเข้ารับการอบรมจากวงการ
อตุสาหกรรมไมซ์และบรรดาอาจารย์มหาวิทยาลยัทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติถึง 33 คน จาก 10 
ประเทศทัว่โลก (วงจนัทร์ ตัง้ทรงศกัดิ,์ 2550) 

นอกจากนีย้งัมีอีกหนึ่งโครงการส าคญั คือ การจดัหลกัสูตร English for MICE เพ่ือ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะด้านภาษาและการส่ือสารของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ โดย สสปน. 
ได้ท าการศกึษาความคาดหวงัตอ่บคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์จากผู้ประกอบการและลกูค้า พบว่า
มีความต้องการบคุลากรท่ีมีความสามารถด้านภาษาองักฤษในระดบัมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 
จึงร่วมมือกบัสถาบนัสอนภาษา Inlingua International School of Languages จดัสอนหลกัสตูร
พิเศษท่ีคิดค้นขึน้เฉพาะ โดยศึกษาจากความจ าเป็นในการใช้งานจริงและสร้างสรรค์หลักสูตร
เฉพาะด้านเพ่ือการสอนภาษาองักฤษให้กบับคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเป้าหมาย
ของผู้สนใจเข้าฝึกอบรมจ านวน 300 คน และจดัคอร์สการสอนทัง้สิน้ 25 คอร์ส ซึ่งคอร์สแรกเร่ิมต้น
ตัง้แต ่12 มิถนุายน ถึง 15 สิงหาคม 2550 ใช้เวลาทัง้สิน้ 2 เดือนคร่ึง มีผู้ เข้ารับการอบรมทัง้สิน้
จ านวน 40 คน (วงจนัทร์ ตัง้ทรงศกัดิ,์ 2550) 

นอกจากนี ้สสปน. ยงัได้ด าเนินโครงการ Branding ให้กบัองค์กรควบคูก่นัไปด้วย เพ่ือให้
บคุลากรในองค์กรตลอดจนกลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และเข้าใจในภารกิจและหน้าท่ี ท่ีชดัเจนของ 
สสปน. โดยใช้เป็นแนวทางและรูปแบบในการก าหนดมาตรฐานของการส่ือสารผ่านช่องทางตา่ง  ๆ 

http://www.inlinguathailand.com/


5 
 

ไปยงักลุ่มเป้าหมายทัง้ภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
สามารถวัดผลได้ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรของ      
สสปน. เองด้วย 

หากพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึง่จดุหมายของสถานท่ีจดั
กิจกรรมไมซ์ (MICE Destination) จะพบว่าประเทศไทยเพียบพร้อมด้วยจุดขายท่ีส าคญั คือ มี
ความพร้อมสมบูรณ์ทัง้แหล่งท่องเท่ียวแบบ Leisure ควบคู่ไปกับการจัดการประชุมสัมมนา 
ประกอบกับความมีน า้ใจและมิตรไมตรีของคนไทยท่ีท าให้ชาวต่างชาติประทบัใจและอยากเลือก
เมืองไทยเป็นสถานท่ีเป้าหมายในการจดักิจกรรมไมซ์ (วงจนัทร์ ตัง้ทรงศกัดิ์, 2550) นอกจากนีย้งัมี
ปัจจยัท่ีใช้เปรียบเทียบกับคู่แข่งในอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 1) คณุภาพ
ของสนามบินและความสะดวกในการเดินทางเข้ามาในประเทศ 2) คณุภาพของสถานท่ีจดัประชุม 
3) วฒันธรรมและสิ่งดึงดดู 4) พิธีการศลุกากรและการตรวจคนเข้าเมือง 5) โครงสร้างพืน้ฐานอนั
ได้แก่ การคมนาคมและการส่ือสาร 6) การเข้าถึงสถานท่ีจัดประชุม 7) คุณภาพของท่ีพักแรม         
8) ความเป็นมืออาชีพในการจดังาน เช่น การประสานงาน การบริการข้อมูล และการบริการครบ
วงจร 9) ราคาและความคุ้มคา่เงิน และ 10) ภาพลกัษณ์ของการเป็นแหล่งธุรกิจ (ภูริวจัน์ เดชอุ่ม, 
2552) โดยจะเห็นว่าปัจจยัในข้อ 8 นัน้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมี
สว่นส าคญัในการแขง่ขนัในตลาดโลก และเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า
ได้ โดยขึน้อยู่กับระดบัความพร้อมของบุคลากร กล่าวคือ ถ้าบุคลากรมีความพร้อมท่ีสมบูรณ์ใน  
ทุก ๆ ด้านก็ย่อมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้
เช่นเดียวกนั ส าหรับประเทศไทยถือว่ามีความโดดเดน่ในแง่ของ “จิตบริการ” จากพืน้ฐานนิสยัของ
คนไทยท่ีมกัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และมอบสิ่งท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ รับบริการ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาด้านการ
ส่ือสารอยู่บ้างส าหรับการบริการให้กับนกัท่องเท่ียวระดบั Business Traveler ซึ่งหากสามารถ
พฒันาความสามารถด้านภาษาให้กบับุคลากรไทยได้ จะเพิ่มความน่าเช่ือถือและศกัยภาพในการ
บริการมากยิ่งขึน้ (กรณฏัฐ์ ขวญัคง, 2553) 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอุตสาหกรรมไมซ์ในมุมมองของ
ผู้ประกอบการ ประกอบกบัประสบการณ์การท างานจริงของผู้วิจยั พบว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่
เป็นปัญหาท่ีมีสาเหตมุาจากบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ทัง้สิน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากอตุสาหกรรมไมซ์เป็น
อตุสาหกรรมการบริการรูปแบบหนึง่ท่ีมีบคุลากรเป็นผู้สง่มอบการบริการแก่ลกูค้า ดงันัน้ปัญหาเร่ือง
ความพร้อมด้านบคุลากรจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศกึษา เพ่ือน าข้อมลูและผลการวิจยัท่ีได้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติและ
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สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมายได้อยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพสงูสดุ อีกทัง้
ยงัเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ให้สามารถแข่งขนักบั
นานาประเทศได้อีกด้วย ซึง่จะชว่ยผลกัดนัให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมไมซ์
ในภมูิภาคเอเชียได้อยา่งแท้จริง 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1.กกเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมด้านของบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

2.กกเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคลากรด้านการบริการท่ีมีผลต่อความพร้อมด้าน
บคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

3.กกเพ่ือวิเคราะห์ความส าคัญของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 

4.กกเพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของบคุลากรในศนูย์ประชมุท่ีมีผลตอ่การประเมินความ
พร้อมด้านบคุลากรของลกูค้าท่ีมาใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

การท าวิจัยในหัวข้อนีจ้ะท าให้ทราบถึงคณุสมบตัิท่ีส าคญัของบุคลากรด้านการบริการ
และความส าคญัของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบคุคลในแตล่ะขัน้ตอนท่ีมีผลตอ่ความพร้อม
ด้านบุคลากรในศนูย์ประชมุ และทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศนูย์ประชุมท่ีมีผลต่อการ
ประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของลกูค้าท่ีมาใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชุม ทัง้นีเ้พ่ือ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือก ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในศนูย์ประชุมให้มีคณุสมบตัิท่ี
เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานเพื่อรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจยั ได้แก่ 
1.กกขอบเขตด้านเนือ้หา ครอบคลมุเนือ้หา ดงันี ้
       1.1กกศึกษาว่าคุณสมบัติข้อใดบ้างของบุคลากรด้านการบริการท่ีมีผลต่อความ

พร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 
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 1.2กกศึกษาความส าคัญของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ 
     1.3กกศกึษาบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศนูย์ประชุมท่ีมีผลต่อการประเมินความ
พร้อมด้านบคุลากรของลกูค้าท่ีมาใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึง่ประกอบด้วยศนูย์ประชมุขนาดใหญ่จ านวน 5 แหง่ ได้แก่ 

1.3.1กกศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention 
Center) 

1.3.2กกศนูย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT 
Arena, Exhibition and Convention Center) 

1.3.3กกศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre) 

1.3.4กกรอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  (Royal 
Paragon Hall Exhibition & Convention Center) 

1.3.5กกบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  (Bangkok 
Convention Centre at Central World) 

2.กกขอบเขตด้านผู้ ให้ข้อมลูหลกั  
ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีใช้ในการวิจยันี ้ประกอบด้วย ผู้บริหารของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบั

อตุสาหกรรมไมซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
2.1กกผู้บริหารของศนูย์ประชมุขนาดใหญ่ท่ีท าการศกึษา จ านวน 5 คน 
2.2กกผู้บริหารของบริษัทรับจดังาน (Event Organizer) จ านวน 5 คน 
2.3กกผู้บริหารของส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน) หรือ สสปน. จ านวน 1 คน 
3.กกขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลทัง้หมด 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน

มีนาคม 2554 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ไมซ์ (MICE) เป็นค าย่อท่ีมาจากตัวอักษรตัวแรกของค าว่า Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition หมายถึง การจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุม
นานาชาต ิการจดัแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ 
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อตุสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) หมายถึง คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุ การ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั การจดัประชมุนานาชาติ การแสดงสินค้าและนิทรรศการ ตัง้แตร่ะดบัเล็ก
ไปจนถึงระดบัใหญ่อยา่งนานาชาต ิ 

บคุลากร หมายถึง พนกังานและเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานอยู่ในศนูย์ประชมุตัง้แตร่ะดบัผู้บริหาร
จนถึงระดบัพนกังาน รวมถึงลกูจ้างชัว่คราวจากบริษัทภายนอกด้วย 

ความพร้อมด้านบุคลากร หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่
ผู้ ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท่ีน่ีมุ่งศึกษาเฉพาะการให้บริการในศูนย์ประชุมเพ่ือจัด
กิจกรรมไมซ์เทา่นัน้ 

ศูนย์ประชุม  หมายถึง  สถานท่ีขนาดใหญ่ ท่ีใ ช้ส าห รับจัดประชุม  แสดงสินค้า                          
จดันิทรรศการ และจดัเลีย้งในรูปแบบตา่ง ๆ ซึง่สามารถจคุนได้เป็นจ านวนมาก 

คณุสมบตัขิองบคุลากรด้านการบริการ หมายถึง คณุลกัษณะของบคุคลท่ีท างานด้านการ
บริการ ซึง่ได้แก่ ความนา่เช่ือถือ การตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ความสามารถ
ด้านวิชาการและการบริการ ความสุภาพอ่อนโยน การส่ือสารท่ีถกูต้องชดัเจน ความซ่ือสตัย์ ความ
เข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ และการสร้างสิ่งจบัต้องได้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ด าเนินการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ในขัน้ตอนตัง้แต่การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การ
สรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
คา่ตอบแทน การจดัการด้านสุขภาพและความปลอดภัย แรงงานสมัพนัธ์และสหภาพแรงงาน ใน
ท่ีนีมุ้ง่ศกึษาเฉพาะการบริหารงานทรัพยากรบคุคลของศนูย์ประชมุเทา่นัน้ 

บาทบาทและหน้าท่ีของบคุลากรในศนูย์ประชมุ หมายถึง การปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบคุลากรในศนูย์ประชมุในต าแหนง่งานท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีจดั
กิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชมุ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพก1กกแสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ความพร้อมด้านบุคลากร                     
ของศูนย์ประชุม                          

ในเขตกรุงเทพมหานคร               
และปริมณฑล 

ต่อการรองรับงาน                        
ในอุตสาหกรรมไมซ์  

คุณสมบัตขิองบุคลากรด้านการบริการ 

 ความนา่เช่ือถือ (Reliability) 

 การตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ 
(Responsiveness) 

 ความความสามารถด้านวชิาการและการบริการ 
(Competency) 

 ความสภุาพออ่นโยน (Courtesy) 

 การสือ่สารท่ีถกูต้อง ชดัเจน (Communication) 

 ความซื่อสตัย์ (Credibility) 

 ความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใสผู่้ใช้บริการ 
(Understanding) 

 การสร้างสิง่จบัต้องได้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ (Tangibility) 
 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 การวเิคราะห์และออกแบบงาน (Job Analysis & 
Design) 

 การสรรหา (Recruitment) 

 การคดัเลอืก (Selection) 

 การฝึกอบรมและพฒันา (Training & Development) 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance 
Appraisal) 

 การบริหารคา่ตอบแทน (Compensation) 

 สขุภาพและความปลอดภยั (Health & Safety) 

 แรงงานสมัพนัธ์และสหภาพแรงงาน (Labor Relations) 

บทบาท หน้าที่ของบุคลากรในศูนย์ประชุม 

 แผนกบริการสว่นหน้า (Front of the House) 

 แผนกสนบัสนนุ (Back of the House) 
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ค าถามวิจัย 
1.กกคณุสมบตัิของบคุลากรด้านการบริการมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบุคลากร

ของศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 
2.กกขัน้ตอนการบริหารงานทรัพยากรบคุคลมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากร

ของศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 
3.กกต าแหน่งและบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมมีความสัมพันธ์กับการ

ประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของลกูค้าท่ีมาใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


