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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์นัน้มีทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องหลายทฤษฎี 
เน่ืองจากเป็นการศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพและประสิทธิภาพของตวับคุคลท่ีมีตอ่งานด้านการบริการ
ในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีต้องใช้ทัง้ทักษะด้านปฏิบตัิการ (Technical Skill) ทักษะด้านการบริหาร 
(Managerial Skill) และทกัษะด้านมนษุยสมัพนัธ์ (Human Relation Skill) เพ่ือสร้างความพึง
พอใจสงูสดุแก่ผู้ใช้บริการ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1.กกทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัการบริการ 
2.กกทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
3.กกทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัการบริหารงานทรัพยากรบคุคล 
4.กกแนวคดิเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของบคุลากรในศนูย์ประชมุ 
5.กกแนวคดิเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์ 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริการ  

การบริการ หมายถึง การปฏิบตัิรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2525, หน้า 463)  เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือ ความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการแก่ลกูค้า 
(Philip Kotler, 2000, p. 29)  โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ไม่สามารถจบัต้องได้ ไม่สามารถ
ครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรม และไมจ่ าเป็นต้องรวมอยูก่บัสินค้าหรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ทัง้ยงัเกิด
จากความเอือ้อาทร มีน า้ใจไมตรี เป่ียมด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกือ้กูลให้ความสะดวก
รวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค (อรุณทิพย์ วรชีวนั,  2545, หน้า 11) หลกัการให้ 
บริการนัน้ต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่  โดยด าเนินการไปอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอเทา่เทียมกนัทกุคน ทัง้ยงัให้ความสะดวกสบาย ไมส่ิน้เปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความ
ยุง่ยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไปด้วย (ธีระ อมัพรพฤต,ิ 2542, หน้า 10)  

การบริการมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกตา่งจากสินค้าประเภทอ่ืน ๆ คือไม่สามารถจบัต้อง
ได้ (Intangibility) ไมส่ามารถแบง่แยกการให้บริการได้ (Inseparability) เน่ืองจากการผลิตและการ
บริโภคเกิดขึน้ในขณะเดียวกัน การบริการมีลกัษณะไม่แน่นอน (Variability) ขึน้อยู่กบัว่าผู้ขาย
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บริการจะเป็นใคร จะให้บริการเม่ือใด ท่ีไหน อย่างไร และ การบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้                  
(Perish Ability) (Philip Kotler, 2000, p. 29) 

อตุสาหกรรมไมซ์ เป็นศนูย์รวมของธุรกิจการบริการหลากหลายรูปแบบ ทัง้โรงแรม  ท่ีพกั  
ศนูย์ประชมุ การขนสง่ ร้านอาหาร บริการน าเท่ียว บริการจดัเตรียมความพร้อมและด าเนินงานตาม
ความต้องการของลกูค้า เป็นต้น ซึ่งธุรกิจทัง้หมดนีมี้ความเก่ียวโยงกนัเป็นลกูโซ่ท่ีครอบคลุมอยู่ใน
อุตสาหกรรมไมซ์ จึงอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นรูปแบบการบริการแบบครบวงจร เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการจดัประชุม สมัมนา 
นิทรรศการ หรือ เดนิทางทอ่งเท่ียวท่ีได้รับเป็นรางวลัในประเทศไทย ดงันัน้การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการ จึงจ าเป็นต้องอาศัยหลักการในการบริหารจัดการ 3 
ประการ ดงันี ้ 

1.กกการบริหารความแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั (Managing Competitive Differentiation)        
งานการตลาดของผู้ขายบริการจะต้องท าให้ผลิตภณัฑ์แตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั ซึ่งเป็นการล าบากท่ีจะ
สร้างให้เห็นข้อแตกตา่งของการบริการอย่างเดน่ชดัในความรู้สึกของลกูค้า  การพฒันาคณุภาพการ
ให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งสามารถท าได้ด้วยการสร้างคณุภาพการให้บริการ (Service Quality) 
และ การรักษาระดบัการให้บริการ (Service Maintenance) โดยเสนอคณุภาพการให้บริการตามท่ี
ลกูค้าคาดหวงัไว้หรือมากกวา่ โดยทัว่ไปไมว่า่ธุรกิจแบบใดก็ตามลกูค้าจะพิจารณาคณุภาพของการ
ให้บริการตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ ได้แก่ 1) บริการท่ีน าเสนอ (Offer) ซึ่งจะพิจารณาจากความ
คาดหวงัของลกูค้า ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการพืน้ฐานเป็นชดุ (Primary Service Package) 
และ ลกัษณะการให้บริการเสริม (Secondary Service Features) 2) การส่งมอบบริการ (Delivery) 
ท่ีมีคณุภาพอย่างสม ่าเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยการตอบสนองความคาดหวงัในคณุภาพการ
ให้บริการของผู้บริโภค 3) ภาพลกัษณ์ (Image) การสร้างภาพลกัษณ์ส าหรับบริษัทท่ีให้บริการผ่าน
สญัลกัษณ์ (Symbols) ตราสินค้า (Brand) โดยอาศยัเคร่ืองมือการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์และ
การส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ (Philip Kotler, 2000, p. 434) 

2.กกการบริหารคณุภาพการให้บริการ (Managing Service Quality) เป็นการเปรียบ 
เทียบระหวา่งการบริการท่ีคาดหวงัและบริการท่ีได้รับ ถ้าบริการท่ีได้รับต ่ากว่าความคาดหวงั ลกูค้า
จะรู้สึกว่าบริการไม่ได้คณุภาพ แตถ้่าบริการท่ีได้รับสงูกว่าความคาดหวัง ลกูค้าจะรู้สึกว่าบริการท่ี
ได้รับมีคณุภาพ ซึง่คณุภาพการบริการก็จะได้มาตรฐาน ซึง่นกัวิจยัได้ค้นพบตวัก าหนดคณุภาพของ
บริการท่ีมีความส าคญั ได้แก่ 1) Reliability ความน่าเช่ือถือ เป็นความสามารถในการบริการท่ีท า
ให้มัน่ใจในบริการท่ีไว้วางใจได้และถูกต้องแน่นอน 2) Responsiveness ความเต็มใจและความ
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พร้อมท่ีจะช่วยเหลือลูกค้าและเตรียมความพร้อมในการบริการ 3) Assurance การรับประกัน 
ความรู้และความสุภาพของลูกจ้างในการถ่ายทอดความเช่ือถือและความเช่ือมั่นไปถึงลูกค้า         
4) Empathy การเอาใจใส่ คือ การจดัหา ดแูล เอาใจใส่เฉพาะรายแก่ลกูค้าทกุราย 5) Tangibles 
การสมัผสัได้ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกทางวตัถุ เคร่ืองมือ บุคลากร วตัถทุางการส่ือสาร 
ตา่ง ๆ ท่ีลกูค้าได้พบเจอขณะรับบริการ (Philip Kotler, 2000, p. 435) 

3.กกการบริหารประสิทธิภาพในการให้บริการ (Managing Productivity) สามารถท าได้
ด้วยการให้พนักงานท างานมากขึน้หรือมีความช านาญสูงขึน้  โดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม การเพิ่ม
ปริมาณการให้บริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง การเปล่ียนบริการให้เป็นแบบ
อตุสาหกรรมโดยเพิ่มเคร่ืองมือเข้ามาช่วยสร้างมาตรฐาน  การให้บริการท่ีไปลดการใช้บริการหรือ
สินค้าอ่ืน ๆ การออกแบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ การให้สิ่งจงูใจลกูค้าให้ใช้แรงงานของ
เขาแทนแรงงานของบริษัท และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการให้ดีขึน้ (Philip Kotler, 2000, 
p. 436) 

นอกจากนี ้การบริการท่ีจะประสบความส าเร็จได้นัน้ ยงัขึน้อยู่กับความพร้อมในหลาย ๆ 
ด้าน รวมถึงบุคลากรซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้วย และคุณสมบตัิของบุคลากรด้านการบริการท่ีดีนัน้
จ าเป็นต้องมีความนา่เช่ือถือในการให้บริการท่ีสม ่าเสมอและพึ่งพาได้ (Reliability) มีการตอบสนอง
ด้วยความพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้บริการ (Responsive) มีความสามารถด้านวิชาการ การส่ือสาร 
และการบริการ (Competency) มีการเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก (Access) มี
ความสภุาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพท่ีดีและให้การต้อนรับท่ีเหมาะสม (Courtesy) มีทกัษะด้านการ
ส่ือสาร สามารถอธิบายขัน้ตอนและขอบเขตการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างชดัเจน (Communication) 
มีความซ่ือสตัย์ ซึง่จะสะท้อนถึงความเท่ียงตรงและนา่เช่ือถือได้เป็นอย่างดี (Credibility) นอกจากนี ้
ยงัประกอบด้วย ความมัน่คงและปลอดภยัทางกายภาพ (Security) ความเข้าใจในการเรียนรู้และ
การเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ (Understanding) และการสร้างสิ่งจบัต้องได้ด้วยการเตรียมวัสด ุอปุกรณ์
และจัดเตรียมสถานท่ีให้สวยงาม  เหมาะสม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการด้วย 
(Tangibility) (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990, pp. 33-46) ซึ่งหลกัการให้บริการท่ีดี  
ยังครอบคลุมถึงการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ โดยยึดหลักความ
สม ่าเสมอ ความเสมอภาค ความประหยดัและความสะดวกเป็นส าคญัอีกด้วย (กลุธน ธนาพงศธร, 
2537, หน้า 34) 

จากการพิจาณาแนวคดิเก่ียวกบัการให้บริการแสดงให้เห็นวา่ เป้าหมายของการให้บริการ
นัน้ คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการ ดงันัน้การให้บริการของบคุลากรในศนูย์ประชมุใน
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เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์จึงเป็นไปในรูปแบบการ
บริการท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าเชน่เดียวกนั 
 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ  

ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542, หน้า 775) เป็น
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนษุย์ท่ีไม่เหมือนกนั ขึน้อยู่กบัแตล่ะบคุคลว่าจะคาดหมายกบัสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดอย่างไร (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542) ทัง้นีย้งัหมายรวมถึงทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจของ
บคุคลตอ่กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนัน้ ๆ โดยเกิดจากพืน้ฐาน
ของการรับรู้ คา่นิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับ ซึ่งระดบัของความพึงพอใจจะเกิดขึน้
เม่ือกิจกรรมนัน้ ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนัน้ได้ (อรรถพร คมค า, 2546) 
ทศันคติและความพึง พอใจเป็นสิ่งท่ีสามารถใช้แทนกนัได้ เพราะทัง้สองค านีจ้ะหมายถึงผลท่ีได้
จากการท่ีบคุคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนัน้ ทศันคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจใน     
สิ่งนัน้และทศันคติด้านลบและแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน้เอง  (Vroom W.H., 1964,   
p. 90) 

ศนูย์ประชมุมีการให้บริการของแก่ลกูค้าในอตุสาหกรรมไมซ์ด้วยการติดต่อประสานงาน 
จดัเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี การเดินทาง และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตามท่ีลูกค้า
ต้องการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนองตอบความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
เกิดขึน้นั่นเอง ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมไมซ์นัน้เป็นความพึงพอใจท่ีเกิดจาก      
ตวับุคคลท่ีได้รับการบริการ และเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดจากสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขบั 
(Drive) ท่ีท าให้เกิดความต้องการท่ีมากพอท่ีจะจงูใจให้เกิดเป็นพฤติกรรมได้ ตามทฤษฎีล าดบัขัน้
ความต้องการของมนุษย์ กล่าวว่าความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ ความ
ต้องการทางกาย (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs) ความ
ต้องการทางสงัคม (Social Needs) ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) และความ
ต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) ซึ่งมนษุย์จะพยายามสร้างความพึงพอใจ
ให้กับความต้องการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อน เม่ือความต้องการนัน้ได้รับความพึงพอใจ 
ความต้องการในระดบันัน้ก็จะหมดลง และจะเป็นตวักระตุ้นให้มนษุย์พยายามสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัความต้องการท่ีส าคญัท่ีสดุล าดบัตอ่ไปด้วย (Maslow, 1943) 

สิ่งท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนษุย์ ได้แก่ ทรัพยากร (Resources) หรือ สิ่งเร้า 
(Stimuli) ซึง่การวิเคราะห์ระบบความพอใจหมายถึงการศกึษาวา่ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่ง
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ท่ีต้องการท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจและความสขุแก่มนษุย์  ความพอใจจะเกิดได้มากท่ีใดเม่ือมี
ทรัพยากรทกุอยา่งท่ีเป็นท่ีต้องการครบถ้วน (Shally, 1975)  

ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้งานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน               
ท่ีเก่ียวกับการให้บริการ ซึ่งจะบ่งชีถ้ึงคณุภาพในการให้บริการ โดยขึน้อยู่กบัจ านวนผู้มาใช้บริการ 
ดงันัน้การบริหารงานด้านการบริการให้ประสบความส าเร็จจึงต้องศึกษาให้ลึกซึง้ถึงปัจจัยและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทัง้ผู้ ปฏิบัติงานและผู้ มาใช้บริการด้วย                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง 
(สาโรช ไสยสมบตั,ิ 2534, หน้า 15) 

การพิจารณาว่าการบริการท่ีน าเสนอไปยังลูกค้าเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่นัน้ สามารถ
พิจารณาได้จากเกณฑ์ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั (Equitable Service) เป็น
การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) การให้บริการท่ีเพียงพอ (Ample Service) การ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive 
Service) โดยยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกัไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการ
นัน้ (John D. Millet, 1954, pp. 39-400) 

ผู้ ท่ีรับบริการจะมีการแสดงออกของความรู้สึกสองแบบ คือ ความรู้สึกในทางบวก หรือ 
ความรู้สึกในทางลบ กล่าวคือ หากแสดงออกในทางบวกหมายถึงมีความพึงพอใจในการบริการท่ี
ได้รับนัน้ (Shally, 1975, p. 252) ซึ่งมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ รับบริการหลายข้อ 
ได้แก่ สถานท่ีบริการและการเข้าถึงการบริการเป็นไปโดย สะดวกหรือไม่ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
แนะน าบริการหรือการได้รับข้อมลูจากบุคคลอ่ืนมีความน่าเช่ือถือและตรงกบัความรู้สึกของลกูค้า
มากน้อยเพียงใด ปัจจยัด้านผู้ ให้บริการ ผู้บริหารการบริการ ล้วนเป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ
การปฏิบตัิงานบริการให้ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจทัง้สิน้ รวมถึงปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของการบริการ ซึ่งเก่ียวกบัการออกแบบอาคารสถานท่ี การตกแตง่ภายใน การจดัพืน้ท่ี 
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง สุดท้ายคือปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการ
สร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ รับบริการ โดยประสิทธิภาพของการจดัการระบบการบริการจะส่งผลให้
การให้บริการมีความคลอ่งตวัและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างถกูต้องและมีคณุภาพ 
เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจดัระบบข้อมลู การใช้ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิในการรับ
โอนสายในการติดตอ่องค์กรตา่ง ๆ การประชมุทางโทรศพัท์ การติดตอ่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2535, หน้า 38-40) 
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จากปัจจยัดงักล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตาม
ปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  ซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับความ
คาดหวงัของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่ง
เพราะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ แต่ในช่วงหนึ่งหากสิ่งท่ีคาดหวงัไว้ได้รับการตอบสนองอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บุคคลก็สามารถเปล่ียนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนัน้ได้อย่างทนัทีเช่นกัน 
นอกจากนีค้วามพึงพอใจยงัเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออกในระดบัมากน้อยได้ขึน้อยู่กบัความ 
แตกต่างของการประเมินสิ่งท่ีได้รับจริงกับสิ่งท่ีคาดหวงัไว้ และส่วนใหญ่คนเรามกัจะใช้เวลาเป็น
มาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวงัจากการบริการต่าง  ๆ ด้วย ดงันัน้การเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการของศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จงึจ าเป็นต้องค านึงถึง
ปัจจยัด้านบคุลากรในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการด้วย 
 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

มนษุย์ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้งานประสบความส าเร็จ 
ทัง้นีเ้น่ืองจากมนุษย์มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ ดงันัน้การจัดการทรัพยากร
มนษุย์จงึมีความแตกตา่งจากทรัพยากรอ่ืน ๆ โดยผู้บริหารต้องท าความเข้าใจถึงความต้องการของ
บุคคล การให้เกียรติ และการปฏิบตัิต่อกัน ตลอดจนการให้ความส าคญักับสิทธิเสรีภาพ ความ
ยุติธรรม ความปลอดภัย และคณุภาพชีวิตด้วย ซึ่งเป้าหมายของการจัดการจะเน้นท่ีการสร้าง
คณุค่าเพิ่มขึน้ โดยการใช้ศกัยภาพของมนุษย์ท่ีจะท าให้องค์การบรรลวุตัถุประสงค์ มีความมัน่คง 
มัง่คัง่ และอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2550)  

การบริหารงานทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management) เป็นกระบวนการท่ี
ผู้ บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในขัน้ตอนต่าง ๆ ตัง้แต่การ
วิเคราะห์และการออกแบบงาน (Job Analysis) การสรรหา (Recriutment) การคัดเลือก 
(Selection) การฝึกอบรมและพฒันา (Training and Development) การประเมินการปฏิบตัิงาน 
(Performance Appraisal) การบริหารคา่ตอบแทน (Compensation) การจดัการด้านสขุภาพและ
ความปลอดภยั (Health and Safety) และแรงงานสมัพนัธ์และสหภาพแรงงาน (Labor Relations) 
(สทุธินนัทน์ พรหมสวุรรณ, 2552) เป็นการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัคน เก่ียวข้องกบัการก าหนดและ
ด าเนินนโยบายในด้านการวางแผนก าลงัคน (เพ็ญศรี วายวานนท์, 2537, หน้า 2) โดยมีจดุประสงค์
เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งมีประเด็นท่ีส าคญั 3 ประการ คือ การให้ความส าคญักับการ
จัดการความสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่เป็นการจัดการบุคคล มุ่งเน้นท่ีเป้าประสง ค์ขององค์การ และการ
ก าหนดวตัถปุระสงค์หลกัของการจดัการทรัพยากรมนษุย์ควรมุ่งท่ีองค์การ ส่วนสมาชิกขององค์การ
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แตล่ะคนจะเป็นวตัถปุระสงค์รอง (ณฐัชา ชตุิโกมล, 2523) ทัง้นีจ้ าเป็นต้องมีการวางแผนทรัพยากร
มนษุย์ (Human Resource Planning) ซึ่งเป็นกระบวนการทบทวนความต้องการด้านทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การอย่างเป็นระบบ (Mondy R. Wayne, 1940) และเป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้
องค์การมีทรัพยากรบคุคลเพียงพอทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ ส าหรับปฏิบตัิภารกิจขององค์การ
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในอนาคต (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2550) 

การวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นวิธีการท่ีจะท าให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีต้้องค านึงถึงปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทัง้ 7 ข้อ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร 
(Structure) ด้านกลยทุธ์การบริหาร (Strategy) ด้านระบบงาน (System) ด้านทกัษะความสามารถ
ของบคุคล (Skill) ด้านคา่นิยมร่วม (Shared Value) ด้านลีลาการบริหาร (Style) และด้านพนกังาน 
(Staff) โดยสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของหรือหุ้นสว่น และการมีอิสระในการท างานให้เกิดกบัพนกังาน 
(กฤตนิ กลุเพ็ง, 2550) 

กระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลนัน้คือกระบวนการ
คดัเลือกบุคคลเข้ามาเป็นบุคลากรเพ่ือปฏิบตัิงาน ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาคณุสมบตัิให้เหมาะกับ
ต าแหน่งงานท่ีต้องการ โดยพิจารณาจากระดับขีดความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดบัท่ี 1 ขีดความสามารถด้านงานปฏิบตัิการ (Operation) ระดบัท่ี 2 คือ ขีดความสามารถในการ
ประยกุต์ใช้ (Apply) และระดบัท่ี 3 ขีดความสามารถในการก าหนดกลยทุธ์ (Strategy) ซึ่งบคุลากร
ในระดบัผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความสามารถทางด้านการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรค่อนข้างสูง  
เพราะเป็นเสมือนผู้ขบัเคล่ือนองค์กร ส่วนระดับผู้จดัการ หรือหวัหน้าต้องมีความสามารถในการ
ประยุกต์แนวคิดจากผู้บริหารเพ่ือถ่ายทอดสู่ระดบัปฏิบตัิการได้อย่างถูกต้องชดัเจน และสุดท้าย
ระดบัปฏิบตักิาร ซึง่เป็นสว่นส าคญัท่ีจะท าให้แนวคิดตา่ง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายนัน้ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยการลงมือปฏิบตัิ ซึ่งจ าเป็นต้องรู้จกัการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน 
(พฒันะ มรกตสินธุ์, 2551)  

การจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีแนวคิดแบบมนษุย์นิยมเชิงพฒันาการ (Developmental 
Humanism) นัน้เป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายและได้รับความนิยมมากท่ีสดุ โดยมีรากฐานทางความคิด
มาจากแนวคิดเร่ืองมนุษยสัมพันธ์ซึ่งมีจุดเน้นทางความคิดอยู่ท่ีเร่ืองของการส่ือสารในองค์การ   
การสร้างทีมเวิร์ก และการใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุด ซึ่งการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความส าคัญกับเร่ืองของการสร้างสัมพันธภาพของคนใน
องค์กร เพราะการท่ีจะท าให้องค์กรมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ องค์กรจะต้องสามารถตอบสนองความ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ต้องการของบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสม และเม่ือบุคลากรได้รับการตอบสนองท่ีดีก็จะเกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท าให้องค์การเกิดภาวะอยู่ดีมีสุขทางสงัคมขึน้ภายในองค์การ อันจะน าไปสู่
คณุภาพและปริมาณงานท่ีดีขึน้ (Michael Armstrong, 2006) อีกทัง้ยงัสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ผู้ ท่ีได้รับบริการอีกด้วย นอกจากนีส้ิ่งส าคญัท่ีเป็นพืน้ฐานในการท างานท่ีบคุลากรต้องการ คือ 
รายได้ท่ีเหมาะสม (Salary or Benefit) บรรยากาศในท่ีท างาน (Atmosphere) และการมอบหมาย
อ านาจ (Empowerment) ซึ่งแสดงถึงความไว้วางใจในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถด้วย 
หากสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วน ย่อมก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิงาน
ขององค์การและเกิดเป็นองค์การแห่งปัญญา (Intellectual Organization) ได้อย่างแน่นอน 
(พฒันะ มรกตสินธุ์, 2551) 

กระบวนการในการฝึกอบรมก็เป็นอีกหนึ่งขัน้ตอนของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยแนวทางในการวิเคราะห์ความจ าเป็น ในการฝึกอบรมนัน้มกัจะมองใน 
3 ระดบั คือ ความจ าเป็นระดบัองค์กร ความจ าเป็นระดบัต าแหน่งงาน ซึ่งต้องพิจารณาจากเอกสาร
ใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ในแต่ละต าแหน่ง เช่น พนกังานด้านปฏิบตัิการ
จ าเป็นต้องฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มทกัษะความรู้ด้านอุปกรณ์เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มความเช่ียวชาญใน
การปฏิบตังิาน หากเป็นพนกังานฝ่ายประสานงานลกูค้าท่ีต้องติดตอ่ส่ือสารกบัชาวตา่งประเทศอยู่
เป็นประจ าก็จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาองักฤษหรือภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น
ด้วยเช่นกนั และความจ าเป็นในระดบับคุคล จะเป็นการเปรียบเทียบความรู้ของบคุคลท่ีท างานใน
ต าแหน่งนัน้ ๆ กับความจ าเป็นในระดบัองค์กรและต าแหน่งงาน เพ่ือจะได้ทราบว่าบุคลากรใน
ต าแหน่งนัน้ ๆ ยังไม่รู้เ ร่ืองอะไรท่ีถือว่าจ าเป็น ทัง้นีใ้นปัจจุบันได้มีแนวคิดสมัยใหม่ในเร่ือง 
Competency Base เข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยไม่ได้มองเฉพาะท่ีตวังานเป็นหลกั 
แต่มองกว้างขึน้ในเร่ืองความรู้ พฤติกรรม และทักษะท่ีบุคคลต้องมีเพ่ือการ ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพนัน่เอง (ปิยวฒัน์  แก้วกณัฑรัตน์, 2550) 

ในการปฏิบตัิงานของบคุลากร นอกเหนือจากความรู้ ทกัษะ และทศันคติแล้ว เครือข่าย
ความสมัพนัธ์และความสามารถในการควบคมุอารมณ์ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บคุคลสามารถน า
ความรู้ท่ีเรียนมาไปใช้ให้ประสบความส าเร็จ อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองช่วยให้เกิดความหลากหลายใน
ความคิดและเป็นกรณีศึกษาท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้กว้างขวางและลึกซึง้ขึน้ ในขณะท่ีการควบคมุ
อารมณ์จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถรับรู้เร่ืองราวและเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตรงข้ามกับความคิดของเรา
ได้มากขึน้ เสริมสร้างความสมัพนัธ์ให้ตอ่เน่ืองและขยายขอบเขตออกไปได้ในลกัษณะเสริมส่งซึ่งกนั
และกนั การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีให้ความส าคญักบัการบรูณาการความรู้หลากหลายสาขาจึง
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สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้เม่ือน ามมุมองของทนุมนษุย์ท่ีให้ความส าคญักับ
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและการควบคุมอารมณ์เป็นการเพิ่มเติมขึน้ไปจากความรู้
ความสามารถซึง่เป็นทนุทางปัญญา (ปิยนนัท์ สวสัดิศ์ฤงฆาร, 2552) 

ในอุตสาหกรรมไมซ์นอกจากสถานท่ี อุปกรณ์ การเดินทาง และสิ่งอ านวยความสะดวก   
ตา่ง ๆ แล้ว บุคลากรก็ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและเป็นฟันเฟืองท่ีท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนกิจกรรมใน
อตุสาหกรรมไมซ์ให้ด าเนินไปอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้เป็นผู้ ให้บริการท่ี
ต้องประสานงานกับลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อและใช้บริการอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
บคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์มีส่วนส าคญัในการปฏิบตัิงานและให้บริการเพ่ือความส าเร็จสมบรูณ์
ของงานท่ีรับผิดชอบ และเพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ ใช้บริการอีกด้วย ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
นัน่เอง 

 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุม 

ศูนย์ประชุม คือ สถานท่ีขนาดใหญ่ท่ีใช้ส าหรับจัดประชุม แสดงสินค้า จัดนิทรรศการ 
และจดัเลีย้งในรูปแบบตา่ง ๆ ซึ่งสามารถจคุนได้เป็นจ านวนมาก โดยภายในศนูย์ประชมุมีการแบง่
บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กรออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ มาใช้บริการตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายนัน้ ๆ ซึ่งโดยทั่วไปศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตล่ะแหง่จะมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีแตกตา่งกนัไป มีการแบง่ฝ่ายรวมถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรในฝ่ายท่ีไม่เหมือนกัน แต่ยังคงมีลักษณะการให้บริการท่ีใกล้เคียงกัน 
กล่าวคือ เป็นการให้บริการติดต่อ ประสานงาน จดัเตรียมสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชมุ ซึง่สามารถแบง่เป็น 2 สว่นใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1.กกแผนกบริการสว่นหน้า (Front of the House) เป็นแผนกท่ีต้องมีการติดตอ่ส่ือสารกบั
ลูกค้าและผู้มาใช้บริการในศูนย์ประชุมอย่างต่อเน่ือง เป็นผู้ ให้บริการทางตรงแก่ลูกค้าเพ่ือสร้าง
ความพงึพอใจสงูสดุ ซึง่ประกอบด้วย 

1.1กกฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย (Marketing and Sale Department) 
1.2กกฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ (Operation and Services Department) 
1.3กกฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage Department) 

2.กกแผนกสนบัสนนุบริการ (Back of the House) เป็นแผนกท่ีมีการติดตอ่ส่ือสารและ
พบปะกบัลกูค้าโดยตรงคอ่นข้างน้อย ส่วนใหญ่จะท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนนุในด้านตา่ง ๆ เพ่ือให้
การท างานของแผนกบริการสว่นหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ประกอบด้วย 
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2.1กกฝ่ายวางแผนและพัฒนา (Corporate Planning and Development 
Department) 

2.2กกฝ่ายส่ือสารประชาสมัพนัธ์ (PR and Communications Department) 
2.3กกฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ (Human Resources Department) 
2.4กกฝ่ายบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

บคุลากรของศนูย์ประชุมในแต่ละฝ่ายงานนัน้ สามารถแยกอธิบายบทบาท หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบได้ ดงันี ้

1.กกฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย (Marketing and Sale Department) 
บคุลากรในฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายมีหน้าท่ีหลกัในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

หรือผู้มาใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชมุ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารแนะน าสถานท่ีและบริการให้กบั
กลุ่มลกูค้าเป้าหมายเพ่ือเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ภายในศนูย์ประชมุ เม่ือลกูค้า
ตดัสินใจท่ีจะมาใช้บริการท่ีศนูย์ประชุมแล้ว ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายจะท าหน้าท่ีประสานงาน
เร่ืองรายละเอียดการใช้สถานท่ีและการบริการตา่ง ๆ รวมทัง้จดัท าใบเสนอราคา การตอ่รองราคา 
และการท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีกับลูกค้าต่อไป นอกจากนีย้ังท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อ
ประสานงานระหวา่งลกูค้าและฝ่ายตา่ง ๆ ภายในศนูย์ประชมุ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า
จนเสร็จสิน้กิจกรรมไมซ์ตามสญัญาด้วย 

2.กกฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ (Operation and Services Department) 
ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ หรือบางแหง่เรียกว่าฝ่ายอาคารสถานท่ี บคุลากรในฝ่ายนีจ้ะมี

หน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ี รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตัง้แต่การส่ง
มอบพืน้ท่ีเพ่ือให้ลกูค้าหรือบริษัทรับจดังาน (Event Organizer) เข้าติดตัง้งาน การอ านวยความ
สะดวกในชว่งเวลาจดักิจกรรม ตลอดจนการรือ้ถอนและสง่คืนพืน้ท่ีหลงัจบงาน โดยบคุลากรในฝ่าย
นีจ้ะประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ีหรือวิศวกร 
เจ้าหน้าท่ีเทคนิคดแูลระบบแสงสว่าง ควบคมุระบบเสียงและเคร่ืองฉายภาพ เจ้าหน้าท่ีท าความ
สะอาด เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทัว่ไปท่ีคอยอ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบด้วย 

3.กกฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage Department) 
บุคลากรในฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือบางแห่งเรียกว่าฝ่ายจัดเลีย้ง (Banquet 

Department) ซึ่งถือเป็นฝ่ายท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากศนูย์ประชุมทุกแห่งจะมีบริการจดัเตรียม
อาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับลูกค้าและผู้มาร่วมงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ โดย



21 
 

รูปแบบของอาหาร การให้บริการ ตลอดจนปริมาณอาหารและเคร่ืองด่ืมนัน้จะขึน้อยู่กับความ
ต้องการของลูกค้าเป็นส าคญั ดงันัน้บุคลากรในฝ่ายนีจ้ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดเตรียมสถานท่ี
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการรับประทานอาหารของผู้ ร่วมงาน การจดัเตรียมวตัถุดิบเพ่ือ
ประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การให้บริการแก่ลกูค้าและผู้ ใช้บริการ ตลอดจนการจดัเก็บอาหาร
และอปุกรณ์หลงัเสร็จสิน้การรับประทานอาหารแล้ว 

4.กกฝ่ายวางแผนและพฒันา (Corporate Planning and Development Department) 
ฝ่ายวางแผนและพฒันา เป็นฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการวางแผนการใช้ศนูย์ประชุมให้

เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงการปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมตลอดจนสิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ให้พร้อมตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ตอ่ไป ซึ่งบคุลากรในฝ่าย
นีจ้ะต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าจากแบบประเมินความพึงพอใจแล้วน ามาวิเคราะห์และ
จดัท าเป็นแผนการพฒันาตอ่ไป 

5.กกฝ่ายส่ือสารประชาสมัพนัธ์ (Communications Department) 
ฝ่ายส่ือสารประชาสมัพนัธ์มีหน้าท่ีในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของศนูย์ประชมุให้กลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมายและประชาชนทัว่ไปรับรู้ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าและ
บริการของศนูย์ประชมุให้ผู้ใช้บริการรู้จกัและสนใจเลือกใช้บริการ 

6.กกฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ (Human Resources Department) 
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เป็นฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรบคุคลให้เหมาะสมกบังาน

ในแต่ละฝ่าย รวมถึงการฝึกอบรม พฒันาบคุลากร และดแูลสวสัดิภาพของบคุลากรในองค์กรให้มี
ความสขุในการท างานด้วย 

7.กกฝ่ายบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
ฝ่ายบญัชีและการเงินมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการท าบญัชีรายรับ รายจ่ายภายใน

องค์กร ดแูลเร่ืองการจดัซือ้ จดัเก็บ และเบกิจา่ยอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในศนูย์ประชมุ 
จากการวิเคราะห์บทบาท หน้าท่ีของบคุลากรฝ่ายตา่ง ๆ ในศนูย์ประชมุ จะเห็นว่าแผนก

บริการส่วนหน้า (Front of the House) ซึ่งประกอบด้วยบคุลากรใน 3 ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั
ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ในศูนย์ประชุม ได้แก่ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ฝ่าย
ปฏิบตักิารและบริการ และฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่บคุลากรของทัง้ 3 ฝ่ายนีจ้ะมีบทบาทส าคญั
ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการในศูนย์ประชุม มีหน้าท่ีในการอ านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมไมซ์ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบงาน จึงถือเป็นส่วนส าคญัท่ีเสมือนเป็นตวัแทนของ
บคุลากรทัง้องค์กรในอนัท่ีจะสะท้อนภาพลกัษณ์ด้านความพร้อมของบคุลากรในการปฏิบตัิงานได้
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เป็นอย่างดี และยงัเป็นตวัชีว้ดัความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการได้อีกด้วย กล่าวคือ หาก
บุคลากรทัง้ 3 ฝ่ายนีเ้ป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีศกัยภาพในการให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า ก็
สามารถสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าได้ ในขณะเดียวกนัหากบคุลากรเหล่านีไ้ม่มีคณุภาพไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการก็ไม่มีความเช่ือมั่นในการ
บริการของศนูย์ประชมุด้วยเชน่กนั 
 
แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 

ไมซ์ (MICE) เป็นส่วนหนึ่งของอตุสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรม 4 ประเภท 
อนัได้แก่ Meetings (การประชมุ สมัมนา) Incentives (การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั) Conventions 
(การประชมุขนาดใหญ่) และ Exhibitions (การจดังานแสดงสินค้า) ซึ่งธุรกิจไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจ
การบริการและเป็นส่วนหนึ่งของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีท ารายได้ให้กบัประเทศในแตล่ะปีคิด
เป็นมูลค่าตลาดในภาคธุรกิจสูงถึงปีละ 50,000 ล้านบาท อีกทัง้ยังช่วยกระจายรายได้ไปยงัภาค
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร สายการบิน รถเช่า ร้านขายของท่ีระลึก 
บริษัทน าเท่ียว ธุรกิจออกแบบและตกแตง่พืน้ท่ีแสดงสินค้า (Exhibition Design) ธุรกิจรับจดังาน 
(Event Organizer) ศนูย์ประชมุและแสดงสินค้า (Exhibition & Event Hall) เป็นต้น  

ธุรกิจไมซ์นับเป็นตวัขับเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ
ทวีคณู (Economic Catalyst) เพราะการประชุมและการจดังานแสดงสินค้าในระดบันีจ้ะช่วยเร่ง
การติดตอ่และด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้ ซือ้  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมดเข้ามาพบปะพดูคยุ ตกลงเจรจากันได้ โดยใช้เวลาในการค้นหา ติดตอ่ และด าเนินการใน
ชว่งเวลาสัน้ ๆ และท่ีส าคญั คือ คณุภาพของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเพ่ือร่วมกิจกรรมไมซ์นัน้ 
แม้จะมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกบันกัท่องเท่ียวทัว่ไป แตก่ลบัมีการใช้จ่ายสงูกว่านกัท่องเท่ียวทัว่ไป
ถึง 2 เท่าตวั (วงจนัทร์ ตัง้ทรงศกัดิ์, 2550) จากข้อมลูของส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. พบวา่ตวัเลขชาวตา่งชาติท่ีเดินทางมายงัประเทศไทยอนั
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจไมซ์ในปี 2550 เท่ากบั 881,345 คน สงูกว่าปีก่อนท่ี 803,493 คน อยู่ร้อยละ 10 
ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้มาเยือนกลุ่มนีย้งัก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศไทยถึง  72,986 ล้านบาท สงูขึน้จาก 
60,902 ล้านบาท ของปีก่อนหน้าร้อยละ 20 
 
 
 
 

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.newswit.com/news/ss/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%99.
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ตารางก1กกแสดงจ านวนผู้เดนิทางเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือกิจกรรมไมซ์และรายได้ท่ีเกิดขึน้ 
 

ปี จ านวนผู้เดนิทางเข้าสู่ประเทศไทย
เพื่อกิจกรรมไมซ์ (คน) 

รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมไมซ์ 
(ล้านบาท) 

2547 443,599 33,000 
2548 690,039 47,200 
2549 803,493 69,000 
2550 857,244 69,000 
2551 727,723 52,700 
2552 628,653 45,560 
2553                   785,816 (คาดการณ์)                   56,990 (คาดการณ์) 

 
ที่มา :ddส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2553 

 
จากการส ารวจอตุสาหกรรมประจ าปีของ CEI Asia Pacific 2007 พบว่าประเทศไทย

ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นประเทศท่ีน่าสนใจส าหรับการจดัประชมุและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
(Meetings/Incentives: MI) อนัดบัท่ี 3 รองจากฮ่องกงและจีน โดยตลาดหลกัของการจดัประชมุ
และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัในประเทศไทยยงัคงเป็นกลุ่มผู้ เดินทางในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน 
ญ่ีปุ่ น เกาหลี เป็นต้น ทัง้นี ้แม้ว่าประเทศไทยจะด้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ อย่างฮ่องกงและสิงคโปร์ใน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตว่ฒันธรรม การบริการ และความเป็นมิตรของ
คนไทยยงัคงสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนีส้ถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั อาทิ เชียงใหม ่เชียงราย พทัยา หวัหิน ภูเก็ต และเกาะสมยุ ถือเป็นแหล่งดงึดดูท่ี
ชว่ยสง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัประชมุและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลัมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากบรรดานกัธุรกิจและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์สามารถจดัประชุม
หนึง่วนัท่ีกรุงเทพฯ และใช้เวลาท่ีเหลือเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจในสถานท่ีท่องเท่ียวตามเมืองตา่ง ๆ ได้
อีกด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจงัหวดัภเูก็ตท่ีถือเป็นท าเลท่ีเหมาะสมท่ีสดุแห่งหนึ่งส าหรับธุรกิจการจดั
ประชมุและและการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั ซึง่จากผลการส ารวจของสมาคมท่องเท่ียวโลก (World 
Tourism Organization UNWTO) ในปี 2550 จดัอนัดบัให้จงัหวดัภูเก็ตเป็นเมืองรีสอร์ทท่ีดีท่ีสดุใน
เอเชีย โดยมีอนัดบัท่ีดีกว่า บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และโกล์ดโคสต์ ประเทศออสเตรเลียด้วย 
(TCEB Annual Report, 2007) 
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ด้านการจดัประชมุนานาชาติ (Conventions: C) ประเทศไทยได้รับการจดัอยู่ในอนัดบัท่ี 
22 ของโลก และอนัดบัท่ี 3 ของเอเชีย ในด้านจ านวนผู้ เข้าร่วมการประชมุนานาชาติ ในปี 2551 
จากการส ารวจของ ICCA (International Congress and Convention Association) นอกจากนีย้งั
พบวา่กรุงเทพมหานครมีโอกาสจดังานประชมุระดบันานาชาติมากถึง 70 งานด้วยกนั ถือเป็นอนัดบั
ท่ี 14 ของโลก เม่ือเทียบกบัเมืองใหญ่อ่ืน ๆ ทัว่โลก โดยอตุสาหกรรมท่ีมีการจดัสมัมนาในประเทศ
ไทยมากท่ีสดุ ได้แก่ การแพทย์ เศรษฐกิจ สงัคมศาสตร์ และการศกึษา และเม่ือกรุงเทพมหานครมี
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ด้านความเช่ือมโยงของระบบขนส่งมวลชนกับสถานท่ีจดัประชุม
ต่าง ๆ ตลอดจนมีท่ีพกัใหม่ ๆ ให้เลือกมากขึน้ ย่อมเป็นแรงผลักดนัให้ประเทศไทยกลายเป็น
ศนูย์กลางท่ีโดดเด่นในเอเชียส าหรับการจัดสัมมนาและงานประชุมระดบันานาชาติได้อย่างเต็ม
ภาคภมูิ (TCEB Annual Report, 2007) 

ในส่วนของการจดัแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions: E) แม้ว่าปี 2551 
จะมีความวุน่วายทางการเมืองเกิดขึน้ในประเทศ ซึ่งส่งผลตอ่ความเช่ือมัน่ของชาวตา่งชาติท่ีจะเข้า
มาจดังานในประเทศไทย แตอ่ย่างไรก็ตามประเทศไทยก็สามารถพฒันาขึน้มาเป็นผู้น าด้านการจดั
แสดงสินค้าและนิทรรศการในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้  อีกทัง้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยได้เร่งขยายพืน้ท่ีเพ่ือรองรับงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ให้มากขึน้ โดยกรุงเทพมหานคร
ได้รับการจัดอันดบัท่ีดีกว่าสิงคโปร์ในฐานะศนูย์กลางอนัโดดเด่นส าหรับการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติในอาเซียน ซึ่งผู้จดังานระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติหลายรายได้ย้าย
ฐานการแสดงสินค้าของตนมายงัประเทศไทย ด้วยเหตผุลด้านตลาดขนาดใหญ่  สถานท่ีจดังาน
แสดงระดบัโลก ท าเลท่ีตัง้ใจกลางอาเซียน และการเป็นประตสูู่อินโดจีน รวมถึงจ านวนบริษัทผู้
ให้บริการและบริษัทขนส่งสินค้ามืออาชีพ  ตลอดจนมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกอีก
มากมายส าหรับกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนและความบันเทิงทัง้ก่อนและหลังการจัดงาน  ใน
ขณะเดียวกันยงัมีศนูย์การจดัแสดงสินค้าและนิทรรศการชัน้น าอย่าง Royal Paragon Hall และ 
Centara Grand at Central World ท่ีมีความโดดเดน่ทัง้ด้านสถานท่ีตัง้ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองและ
ความพร้อมในการรองรับงานระดบันานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความ
หลากหลายของสถานท่ีจดังานในกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย (TCEB Annual Report, 2007) 

ปี 2552 สสปน.คาดการณ์วา่จะมีผู้ เดนิทางกลุม่ไมซ์เดนิทางเข้ามายงัประเทศไทยจ านวน 
628,653 คน ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2551 ท่ีมีจ านวนทัง้สิน้ 727,723 คน โดยคาดการณ์รายได้ใน
ปี 2552 ไว้ท่ี 45,000 ล้านบาท เทียบกับรายได้ในปี 2551 คือ 52,000 ล้านบาท นอกจากนีใ้นปี 
2552 สสปน. ยงัประสบความส าเร็จในการชนะประมลูสิทธ์ิการจดัประชมุและแสดงสินค้า รวมถึง
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การสร้างงานใหม่จ านวน 41 งาน แบง่เป็น งานประชมุนานาชาติ (Conventions) จ านวน 27 งาน 
งานแสดงสินค้าท่ีชนะการประมลูสิทธ์ิ จ านวน 3 งาน งานแสดงสินค้าใหม่ (NEW SHOW) จ านวน 
11 งาน ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดบัโดย ICCA (International Congress and 
Convention Association) ให้เป็นประเทศท่ีมีจ านวนการประชมุนานาชาติ และจ านวนผู้ เข้าร่วม
ประชมุนานาชาตมิากเป็นอนัดบัท่ี 2 ของเอเชีย รองจากเกาหลีใต้ด้วย (ผู้จดัการรายสปัดาห์, 2553) 

 
ตารางก2กกแสดงภาพรวมรายได้ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ปี 2550-2551 
 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ 2007  

(2550) 
2008  
(2551) 

การเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ (คน) 
 
ประมาณการรายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์ (บาท) 

857,244 
 

69,517,470,466.56 

727,723 
 

52,699,008,429.55 

-15.11 
 

-24.19 

 
ที่มา :ddส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2553 

หมายเหตุ :ddอตัราแลกเปล่ียน  ปี 2550  1 US$ = 34.52 บาท 
    ปี 2551  1 US$ = 33.31 บาท 

 
จากเหตุการณ์ปิดสนามบินเม่ือปลายปี 2551 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวของ

ประเทศอยา่งมาก ท าให้นกัทอ่งเท่ียวเปล่ียนประเทศเป้าหมายในการเดินทางท่องเท่ียวเป็นประเทศ
อ่ืน ๆ ในภมูิภาคนีแ้ทน เชน่ สิงคโปร์ เกาหลี ญ่ีปุ่ น เป็นต้น ซึง่เป็นหน้าท่ีหลกัของหน่วยงานด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้
กลบัคืนมาอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2552 สถานการณ์การท่องเท่ียวของไทย
เร่ิมมีสัญญาณท่ีดีขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผลมากจากการท าการตลาดอย่างหนักของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ประกอบกบัการเร่งท าการประชาสมัพนัธ์และการตลาดของ สสปน.โดยเจาะ
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นตลาดไมซ์จากตา่งประเทศในเอเชียท่ีมีศกัยภาพสงู เช่น จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น และ
เกาหลีใต้ เป็นต้น 

แม้ว่าในปี 2552 ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากสถานการณ์ทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจโลก และการระบาดของไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม่ H1N1 ท่ีส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจไมซ์ ทัง้การจดัประชุม สมัมนา การท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
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รางวลั และการจดันิทรรศการจากตา่งประเทศลดลงกว่าร้อยละ 50 ในขณะท่ีตลาดไมซ์ในประเทศ
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 มาจากการจดัประชุม สมัมนา และการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัจากภาครัฐและร้อยละ 40 มาจากกลุ่มองค์กรเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยม
จดัอบรมสมัมนาในพืน้ท่ีจงัหวดัใกล้กรุงเทพฯ เชน่ พทัยา ชะอ า หวัหิน กาญจนบรีุ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน
อตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยได้คาดการณ์วา่ในปี 2553 จะมีผู้ เดินทางกลุ่มไมซ์จากตา่งประเทศ
จ านวน 630,000 คน เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยจะมีการจัดงานประชุมและแสดงสินค้า
มากกวา่ 378 งาน และสร้างรายได้เข้าประเทศราว 45,000 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการขยายตวัทาง
ธุรกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 นอกจากนีย้งัได้ตัง้เป้าปี 2554 ไว้ว่าจะดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์เพิ่ม
ยอดใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มขึน้จากเดิมท่ีมีการใช้จ่าย 12,000 บาทตอ่วนัเป็น 14,000 บาทตอ่
วนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 และหากสถานการณ์ภายในประเทศกลบัสูภ่าวะปกติ คาดการณ์ว่าอตัรา
การเติบโตของตลาดไมซ์น่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 15-20 ตอ่ปีตามเป้าหมายท่ีวางไว้ด้วย (ฐานเศรษฐกิจ, 
2552) พร้อมทัง้ได้วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของอตุสาหกรรมไมซ์ด้านจ านวนผู้ เดินทางกลุ่มไมซ์
และมลูคา่การใช้จา่ยเปรียบเทียบย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2548 จนถึงปี 2557 ซึง่แสดงได้ดงัภาพตอ่ไปนี ้

 

 
 

ภาพก2กกแสดงแนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย 
 

ที่มา :ddส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2553 

http://www.newswit.com/news/ss/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%99.
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จากความส าเร็จในการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของ สสปน.ท าให้
กลุม่เป้าหมายตลาดตา่งประเทศรับรู้ถึงการเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการจดักิจกรรมไมซ์และ
สนใจท่ีจะเลือกประเทศไทยเป็นสถานท่ีเป้าหมายในการจดังาน จนมีค ากล่าวท่ีว่า “เมืองไทยไม่ได้
เป็นแคจ่ดุหมายแหง่การพกัผอ่นเทา่นัน้ แตย่งัเป็นจดุหมายส าหรับการประชมุและท่องเท่ียวท่ีพร้อม
กบัธุรกิจจากองค์กรต่าง ๆ ทัว่โลก เพราะไม่เพียงแคส่ถานท่ีจดัประชุมระดบัสงูอย่างเป็นทางการ
เท่านัน้ แต่เรายังมีการสนับสนุนให้เกิดการจัดประชุมในสถานท่ีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั หรือ  
Meeting Energy ท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสมัผสักบัวฒันธรรมของความเป็นไทยขณะมาประชมุ
ได้ในเวลาเดียวกนั ซึง่ได้รับความสนใจเป็นอยา่งดีจากชาวตา่งชาติ” (วงจนัทร์ ตัง้ทรงศกัดิ,์ 2550) 

นอกจากศนูย์ประชมุและโรงแรมขนาดใหญ่ในแหล่งท่องเท่ียวในตา่งจงัหวดัของประเทศ
ไทยท่ีได้รับความนิยมจากกลุม่ลกูค้าไมซ์จากตา่งประเทศแล้ว กรุงเทพมหานครก็นบัเป็นศนูย์กลาง
ในการจดัการประชุมและนิทรรศการท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยอีกด้วย เน่ืองจากเป็นเมืองหลวงท่ี
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การ
ส่ือสาร ธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเห็นได้จากการท่ีศูนย์ประชุมและศูนย์แสดง
นิทรรศการขนาดใหญ่จ านวนมากตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจบุนัประเทศไทยมีสถานท่ีส าหรับจดัการแสดงสินค้าและนิทรรศการระดบัโลก  6 แห่ง 
ได้แก่ ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศนูย์
นิทรรศการนานาชาติและการประชุมไบเทค รอยลั พารากอน ฮอลล์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 
บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ ศนูย์ประชมุพีช พทัยา (Pattaya Exhibition 
and Convention Hall - PEACH) ซึง่มีพืน้ท่ีรวมกนักว่า 200,000 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าใหญ่ท่ีสดุใน
ภูมิภาคอาเซียน และท่ีส าคญัประเทศไทยยงัถกูจดัอยู่ในอนัดบัท่ี 7 ของภูมิภาคเอเชียในเร่ืองของ
การขายพืน้ท่ีของการจดัการแสดงสินค้าและนิทรรศการตามมาตรฐานของ  UFI – Union des 
Foires Internationales (The Global Association of the Exhibition Industry) ซึ่งเป็นองค์กรท่ี
ได้รับการยอมรับในการจดัอนัดบัของการจดัแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติอีกด้วย (TCEB 
Annual Report, 2007) และปี 2552 ยงัเป็นปีท่ีประเทศไทยได้รับการจดัอนัดบัใน Country 
Ranking Report 2007 ของ International Congress & Convention Association (ICCA) ด้าน
การประชมุนานาชาตใิห้อยูใ่นอนัดบัท่ี 1 ในภมูิภาคอาเซียนอีกด้วย (TCEB Annual Report, 2009) 

นอกจากความพร้อมในด้านสถานท่ีในการจดังาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ระบบ    
สาธารณโูภคและโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและอาหารไทยท่ีเล่ืองช่ือ 
ตลอดจนกิจกรรมและแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลาย ซึง่ล้วนเป็นปัจจยับวกท่ีส่งเสริมให้อตุสาหกรรม
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ไมซ์ของไทยสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้น าในภูมิภาคนีไ้ด้แล้ว ยังมีปัจจยัส าคญัอีกอย่างหนึ่งท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมไมซ์ นัน่คือ ปัจจยัด้านบุคลากร ซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจบริการ เน่ืองจากถกูรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภณัฑ์ด้านการบริการท่ีลกูค้าจะสามารถ
สมัผสัได้ถึงคณุภาพการบริการ นอกจากนีบ้คุลากรยงัมีส่วนส าคญัในการส่ือสารกบัลกูค้าตลอดจน
อ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าทกุคนด้วย 

ดงันัน้การเตรียมความพร้อมให้กบับคุลากรไมซ์จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีสะท้อนถึงศกัยภาพใน
การให้บริการและรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดบันานาชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจาก
บุคลากรจะมีพืน้ฐานความรู้ในวิชาท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์มาบ้างจากสถาบันการศึกษา 
ประกอบกบัการฝึกอบรมจากหนว่ยงานท่ีสงักดัแล้ว ยงัมีการสนบัสนนุด้านการฝึกอบรมและพฒันา
บคุลากรไมซ์จาก สสปน. ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ืองอีกด้วย และในปี 2552 ได้จดัหลกัสตูร
การอบรม สัมมนา ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรท่ีด าเนินการ เอง 
จ านวน 13          และหลักสูตรท่ีให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ ด าเนินการ จ านวน 6          ซึ่งมี
องค์กรเข้าร่วมทัง้สิน้ 315 องค์กร และมีจ านวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 675 คน โดย
แจกแจงได้ดงัภาพตอ่ไปนี ้  
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 ภาพก3กกแสดงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรไมซ์ที่ สสปน. ด าเนินการในปี 2552 
 

ที่มา : ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2553 
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จากหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาข้างต้นจะเห็นว่า สสปน. ให้ความส าคัญกับการ
พฒันาด้านบุคลากรไมซ์เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้บุคลากรเกิดทกัษะความรู้ความ
เข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์มากยิ่งขึน้เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ระดบัสากล สามารถแข่งขนัและรองรับงานระดบันานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้แล้ว 
ยงัสนบัสนนุให้แตล่ะองค์กรธุรกิจไมซ์ของไทยเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการตอ่ยอดทางธุรกิจจาก
กิจกรรมไมซ์ท่ีเข้ามาจัดในประเทศไทยเพ่ือขยายประโยชน์ไปยังทุกภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนชว่ยสร้างความเจริญมัน่คงให้กบัเศรษฐกิจไทยอีกด้วย 

โดยสรุปแล้วอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึน้จากรายได้ท่ีเ กิดจากจ านวนนักท่องเท่ียวและผู้ ติดตามท่ีมี
คณุภาพ ท าให้เกิดการตอ่ยอดทางธุรกิจท่ีช่วยกระจายความเจริญไปยงัหน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ และสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศอีกด้วย ซึ่งบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์นับเป็น
องค์ประกอบส าคัญเน่ืองจากเป็นรูปแบบหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการท่ีอาศัยการประยุกต์สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการส่งมอบการบริการ
เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ ใช้บริการนั่นเอง โดยการบริการจะเกิดขึน้ไม่ได้หากไม่มีผู้ ให้
บริการ ซึง่ก็คือบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์รวมถึงในศนูย์ประชมุด้วยเชน่กนั ดงันัน้การส่งเสริมและ
พฒันาอุตสาหกรรมไมซ์ให้ก้าวหน้าและก้าวทนัสงัคมโลกจึงจ าเป็นต้องพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ของประเทศและเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี และการบริหาร
จดัการตา่ง ๆ ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ควบคูไ่ปกบัการพฒันาบคุลากรไมซ์ให้มีศกัยภาพใน
การรองรับงานในอุตสาหกรรมนีไ้ด้อย่างมีคณุภาพ และท่ีส าคญัคือการเตรียมความพร้อมของคน
ในชาติให้รับรู้และเข้าใจในธุรกิจไมซ์ ร่วมเป็นเจ้าบ้านท่ีดีในการต้อนรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์เพ่ือ
สร้างความประทบัใจสงูสดุแก่นกัท่องเท่ียวทกุคนท่ีน ารายได้เข้าสู่ประเทศ และพร้อมท่ีจะผลกัดนั
ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการจัดกิจกรรมไมซ์                                     
                                                      

 
 
 
 

 


