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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพร้อมด้าน
บคุลากรศนูย์ประชุมตอ่การรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกบคุลากรของ
ศนูย์ประชมุ บคุลากรของบริษัทรับจดังาน (Event Organizer) ท่ีเคยใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ใน
ศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนบคุลากรของส านกังานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพ่ือเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ตอ่ไป และเพ่ือให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยัจึงได้
ในขัน้ตอนระเบียบวิธีวิจยั ดงันี ้

1.กกผู้ให้ข้อมลูหลกั 
2.กกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.กกการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4.กกการเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.กกการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมลูหลกัในงานวิจยันีแ้บง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 
กลุม่ท่ีก1กกบคุลากรของศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เป็นกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีมีความสมัพนัธ์โดยตรงกับการศึกษาประเด็นด้านความพร้อม

ของบคุลากร โดยเลือกศกึษาจากบคุลากรระดบับริหารของศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 5 แห่ง รวมทัง้สิน้ 5 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
โดยการติดต่อไปยังศูนย์ประชุมทัง้ 5 แห่ง เพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ ท่ีจะสามารถให้ข้อมูล
เก่ียวกบัความพร้อมด้านบคุลากรในหน่วยงานได้ ซึง่ประกอบด้วย 

1.กกบคุลากรระดบับริหารของศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์
2.กกบคุลากรระดบับริหารของศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
3.กกบคุลากรระดบับริหารของศนูย์นิทรรศการนานาชาตแิละการประชมุไบเทค 
4.กกบคุลากรระดบับริหารของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 
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5.กกบุคลากรระดบับริหารของเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

กลุม่ท่ีก2กกบคุลากรของบริษัทรับจดังาน (Event Organizer)  
คือกลุ่มผู้ ใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างลกูค้าหรือผู้ว่าจ้างและศนูย์ประชมุ ตลอดจนด าเนินการจดั
กิจกรรมไมซ์ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจนจบงาน ซึง่ต้องท างานประสานกบับคุลากรของศนูย์ประชมุ ดงันัน้
จึงสามารถประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุได้เช่นกนั โดยท าการเลือกผู้ ให้ข้อมูล
หลกัแบบเจาะจง (Purposive Selection) และท าการติดตอ่ไปยงับริษัทรับจดังาน 5 แห่ง ๆ ละ 1 
คน รวม 5 คน เพ่ือขออนุญาตสมัภาษณ์บุคลากรระดบับริหารหรือระดบัปฏิบตัิการท่ีสามารถให้
ข้อมลูด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุได้ ซึง่ประกอบด้วย 

1.กกบุคลากรระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติการของบริษัท อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซ่ี 
(Index Event Agency) 

2.กกบคุลากรระดบับริหารหรือระดบัปฏิบตักิารของบริษัท ซีเอ็ม กรุ๊ป (CM Group) 
3.กกบุคลากรระดบับริหารหรือระดบัปฏิบตัิการของบริษัท ออพติมั่ม กรุ๊ป (Optimum 

Group) 
4.กกบุคลากรระดับบริหารห รือระดับปฏิบัติการของบริษัท  เมนสตรีม จ ากัด 

(Mainstream Organizer) 
5.กกบุคลากรระดบับริหารหรือระดบัปฏิบตัิการของบริษัท อปัเปอร์ อีเว้นท์ ประเทศไทย 

จ ากดั (Upper Event (Thailand)) 
กลุ่มท่ีก3กกผู้บริหารฝ่ายของส านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน) หรือ สสปน.  
เป็นหนว่ยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดแูลและสง่เสริมการจดักิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย 

ซึ่งสามารถประเมินศกัยภาพด้านความพร้อมของบคุลากรในศนูย์ประชมุได้ โดยท าการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) และติดต่อไปยัง สสปน.เพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้บริหารท่ี
สามารถให้ข้อมลูด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุได้ ได้แก่ 

1.กกผู้บริหารฝ่ายพัฒนาศกัยภาพบุคลากรไมซ์ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือส าหรับงานวิจัยครัง้นีคื้อแบบสัมภาษณ์ 3 ชุด แบ่งตามกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก      

3 กลุ่ม โดยออกแบบชุดค าถามท่ีจะใช้สมัภาษณ์ให้แตกตา่งกนัตามประเด็นท่ีต้องการเก็บข้อมูล   
ซึง่แบบสมัภาษณ์ทัง้ 3 ชดุ แบง่ได้ ดงันี ้

ชุดท่ีก1กกแบบสัมภาษณ์ส าหรับเก็บข้อมูลจากบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นด้านความพร้อมของบคุลากร
ในศนูย์ประชมุ โดยประกอบด้วยค าถาม 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีก1กกความคิดเห็นตอ่คณุสมบตัิของบคุลากรด้านการบริการในศนูย์ประชมุในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 15 ข้อ 

ส่วนท่ีก2กกความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในศูนย์ประชุมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 12 ข้อ 

ส่วนท่ีก3กกความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล จ านวน 5 ข้อ 

ชดุท่ีก2กกแบบสมัภาษณ์ส าหรับเก็บข้อมลูจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการของ
บริษัทรับจดังาน (Event Organizer) เพ่ือเก็บข้อมูลด้านความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมด้าน
บคุลากรของศนูย์ประชุมต่อการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ จากประสบการณ์การจดักิจกรรม
ไมซ์ในศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบริษัทรับจดังาน ประกอบด้วยค าถาม 
จ านวน 10 ข้อ  

ชุดท่ีก3กกแบบสัมภาษณ์ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายพัฒนาศกัยภาพบุคลากร
ไมซ์ ส านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.เพ่ือเก็บข้อมลู
เก่ียวกบัการประเมินศกัยภาพของบคุลากรในศนูย์ประชมุ แนวทางการพฒันาศกัยภาพ และความ
คดิเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุในประเทศไทยตอ่การรองรับงานใน
อตุสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วยค าถาม จ านวน 10 ข้อ 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสมัภาษณ์ส าหรับสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมลูหลกัเก่ียวกบัประเด็นความพร้อมด้าน
บคุลากรของศนูย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรม
ไมซ์ เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้ศึกษาได้สร้างขึน้เอง ซึ่งมีลกัษณะเป็นชุดค าถามท่ีแตกตา่งกันไปตาม
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 3 กลุม่ โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
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1.กกศกึษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพร้อมด้าน
บคุลากรของศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและ
วิเคราะห์แนวทางในการตัง้ค าถามในแบบสมัภาษณ์ 

2.กกน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบและ
พิจารณาความถกูต้อง ความเหมาะสม ความชดัเจนของภาษา ความครอบคลมุตามขอบเขตของ
เนือ้หา และวตัถปุระสงค์การวิจยั แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า 

3.กกน าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบส านวน
ภาษา ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมือ 
ประกอบด้วย 

3.1กกดร.ภัณฑิรา เลิศเดชเดชา ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าศูนย์วิทยบริการ
กรุงเทพมหานคร สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยันเรศวร ศนูย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร 

3.2กกดร.ประภาศรี พรหมประกาย ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าส านกัวิชาการ สถานท่ี
ท างาน มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

3.3กกรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัย
นานาชาต ิสถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

4.กกน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการแก้ไข ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้ ให้
ข้อมลูหลกัทัง้ 3 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน ซึ่งไม่ซ า้กบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีเลือกไว้ ทัง้นีเ้น่ืองจากข้อจ ากดัของ
ศนูย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก จึงจ าเป็นต้องทดสอบ
แบบสมัภาษณ์กบัผู้ให้ข้อมลูหลกัในหนว่ยงานเดียวกนั 

5.กกปรับปรุงแก้ไขแบบสมัภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและผู้ ให้ข้อมูลหลกั 
โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เป็นผู้ตรวจสอบการแก้ไข จากนัน้จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบบั
สมบรูณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูหลกัตอ่ไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัจะได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
1.กกโทรศพัท์ติดตอ่ไปยงัศนูย์ประชมุทัง้ 5 แห่ง บริษัทรับจดังาน (Event Organizer) ทัง้ 

5 แห่ง และส านกังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพ่ือ
แนะน าตวัและแจ้งวตัถปุระสงค์ในการขออนญุาตสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั  

2.กกกรณีท่ีหน่วยงานหรือผู้ ให้ข้อมูลหลักต้องการหนังสือ รับรองจากมหาวิทยาลัย        
จะด าเนินการย่ืนค าร้องขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและจัดส่งหนังสือพร้อมด้วยแบบสัมภาษณ์ไปยังผู้ ประสานงาน
หนว่ยงานนัน้ ๆ เพ่ือเรียนให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัทกุทา่นรับทราบและพิจารณาอนุมตัิตอ่ไป 

3.กกนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี เพ่ือสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัแต่ละท่านด้วยตนเอง 
ภายในชว่งเวลาระหวา่งเดือนตลุาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 

4.กกจดัล าดบัการสมัภาษณ์ตามวนัและเวลาท่ีได้รับการยืนยนัจากผู้ให้ข้อมลูหลกั 
5.กกสมัภาษณ์โดยตรงด้วยตวัเอง โดยเดนิทางไปพบผู้ ให้ข้อมลูหลกั ณ สถานท่ีนดัหมาย

ตามเวลาท่ีก าหนด โดยเร่ิมแนะน าตวัและชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการสมัภาษณ์ครัง้นี ้พร้อมทัง้ขอ
อนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ จากนัน้จึงเร่ิมสัมภาษณ์ตามชุดค าถามท่ีเตรียมไว้ ใช้เวลา
สมัภาษณ์ประมาณ 60 นาที 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ท าการถอดเทปสมัภาษณ์ด้วยตนเอง จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้มาจดักลุ่มข้อมูลตาม
ประเดน็ และสงัเคราะห์ข้อมลูเชิงนิรนยั แปลความหมายข้อมลู และน าเสนอเชิงความเรียงพรรณนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


