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การศึกษาความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพ มหานครและ
ปริมณฑลตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกบุคลากรระดบั
บริหารหรือระดบัปฏิบตัิการของศนูย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 5 แห่ง 
บคุลากรระดบับริหารหรือระดบัปฏิบตัิการของบริษัทรับจดังาน (Event Organizer) จํานวน 5 แห่ง 
และผู้บริหารของสํานกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จํานวน 1 ท่าน 
รวมทัง้สิน้ 11 ทา่น สามารถสรุปเป็นประเดน็คําตอบตามคําถามวิจยัทัง้ 3 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1.กกคณุสมบตัิของบคุลากรด้านการบริการมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบุคลากร
ของศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัพบว่าคณุสมบตัิของบุคลากรด้านการ
บริการมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรม
ไมซ์จริงในระดบัท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะคณุสมบตั ิซึง่สามารถแยกเป็นประเดน็ยอ่ย ๆ ได้ ดงันี  ้

1.1กกคณุสมบตัด้ิานความนา่เช่ือถือ (Reliability) 
1.2ddคุณสมบัติ ด้านการตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ 

(Responsiveness) 
1.3กกคุณส มบัติ ด้ า น ความ ความส ามารถ ด้านวิ ช าการแ ละการ บ ริกา ร 

(Competency) 
1.4กกคณุสมบตัด้ิานความสภุาพออ่นโยน (Courtesy) 
1.5กกคณุสมบตัด้ิานการส่ือสารท่ีถกูต้อง ชดัเจน (Communication) 
1.6กกคณุสมบตัด้ิานความซ่ือสตัย์ (Credibility) 
1.7กกคุณสมบัติ ด้าน ความเ ข้าใจในการ เ รียน รู้และ เอาใจใส่ผู้ ใ ช้บ ริการ 

(Understanding) 
1.8กกคณุสมบตัิด้านการสร้างสิ่งจบัต้องได้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ 

(Tangibility) 
1.9กกคณุสมบตัเิพิ่มเตมิอ่ืน ๆ 
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2.กกขัน้ตอนการบริหารงานทรัพยากรบคุคลมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากร
ของศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักพบว่ากระบวนการในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลมีความสมัพนัธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรในศนูย์ประชุมต่อการรองรับงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์จริง โดยมีระดบัความสําคญัท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละกระบวนการ ซึ่งสามารถ
แยกเป็นประเดน็ยอ่ย ๆ ได้ ดงันี ้

2.1กกกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบงาน (Job Analysis and Design 
Process) 

2.2กกกระบวนการสรรหา (Recruitment Process) 
2.3กกกระบวนการคดัเลือก (Selection Process) 
2.4กกกระบวนการฝึกอบรมและพฒันา (Training and Development Process) 
2.5กกกระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิาน (Performance Appraisal Process) 
2.6กกกระบวนการบริหารคา่ตอบแทน (Compensation Process) 
2.7กกกระบวนการด้านสขุภาพและความปลอดภยั (Health and Safety Process) 
2.8กกกระบวนการด้านแรงงานสมัพนัธ์และสหภาพแรงงาน (Labor Relations and 

Union Process) 
3.กกตําแหน่งและบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมมีความสัมพันธ์กับการ

ประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของลกูค้าท่ีมาใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์หรือไม ่อยา่งไร 
จากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัพบว่าบทบาทหน้าท่ีของบคุลากรในศนูย์

ประชมุมีความสมัพนัธ์กบัการประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของลกูค้าท่ีมาใช้บริการจดักิจกรรม
ไมซ์จริง โดยมีระดับความสําคญัแตกต่างกันไปในแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็น    
ยอ่ย ๆ ได้ ดงันี ้

3.1กกแผนกบริการสว่นหน้า (Front of the House) 
3.2กกแผนกสนบัสนนุบริการ (Back of the House) 

 นอกจากข้อมลูท่ีสามารถตอบคําถามวิจยัทัง้ 3 ข้อได้แล้ว ผู้วิจยัยงัค้นพบข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุ ซึง่พอสรุปเป็นประเดน็อ่ืน ๆ ได้ ดงันี  ้

4.กกประเดน็ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
4.1กกความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลกัต่อการประเมินความพร้อมด้านบุคลากรใน

ศนูย์ประชมุ 
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4.2กกข้อเสนอแนะของผู้ ให้ข้อมูลหลักต่อแนวทางการพัฒนาความพร้อมด้าน
บคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ 

4.3กกความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลกัตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ
พฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ 

4.4กกความคดิเห็นของผู้ให้ข้อมลูหลกัเก่ียวกบัแนวโน้มอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
ไทยในอนาคต 

4.5กกความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลักต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
ศนูย์กลางของอตุสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) 

 
ประเด็นคุณสมบัติของบุคลากรด้านการบริการในศูนย์ประชุมท่ีมีผลต่อความพร้อมด้าน
บุคลากรต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 

การศึกษาความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุม ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์โดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิท่ีสําคญัของบุคลากร
ด้านการบริการทัง้ 8 ข้อ ได้แก่ ความนา่เช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็ม
ใจให้บริการ (Responsiveness) ความความสามารถด้านวิชาการและการบริการ (Competency) 
ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) การส่ือสารท่ีถูกต้องชดัเจน (Communication) ความซ่ือสตัย์ 
(Credibility) ความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ (Understanding) และการสร้างสิ่ง
จบัต้องได้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ (Tangibility) ตามความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั
พบว่าคณุสมบตัิของบุคลากรด้านการบริการแต่ละข้อมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบุคลากร
ของศนูย์ประชมุในระดบัท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันี ้

1.กกคุณสมบัตด้ิานความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ประเด็นคณุสมบตัิด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากรมีความสมัพนัธ์กับความพร้อมด้าน

บุคลากรในศูนย์ประชุมในระดับสูง เน่ืองจากผู้ ให้ข้อมูลหลักหลายท่านให้ความเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นความน่าเช่ือถือของบุคลากรว่าเทียบได้กับ “ความเป็นมืออาชีพ” (Professional) ซึ่งจะ
สมัผสัได้เม่ือมีการติดตอ่ประสานงานกนั โดยประเมินจากการให้บริการด้านข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ี 
สิ่งอํานวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการให้คําแนะนําเก่ียวกบัการทํางาน
แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนมากจะพบคณุสมบตัินีใ้นบุคลากรระดบั Senior หรือ 
Supervisor โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในแผนก Sales และ Operation ท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการ
ตดิตอ่ประสานงานและคอยอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการตัง้แตต้่นจนจบงาน 
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ในประเด็นนี ้พรพฒัน์ ศรีธนาบุตร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศนูย์การ
ประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ ให้ความเห็นว่า ความน่าเช่ือถือสามารถเทียบได้กบัความเป็นมืออาชีพเป็น
สิ่งท่ีลกูค้าคาดหวงัจากการใช้บริการในศนูย์ประชมุ ซึง่จะสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ให้บริการได้  

ส่วนผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีความคิดเห็นท่ี
สอดคล้อง โดยกลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 

 
...มุมมองด้านความน่าเช่ือถือกับ Professional เหมือนกัน ความเป็นมืออาชีพ ถ้าของ  
ไบเทคเรามีความพร้อม สงัเกตได้ว่างาน Event จะไม่ได้เยอะมาก คอนเสิร์ต Consumer 
พวกธงฟ้าอะไรพวกนีจ้ะไม่ค่อยเยอะเท่ากับท่ีอิมแพค แต่ของไบเทคจะเน้นไปในกลุ่มท่ี
เป็นอุตสาหกรรม Trade เป็นเคร่ืองจกัร เพราะฉะนัน้กลุ่มพวกนีม้าจากต่างประเทศอยู่
แล้ว เค้าก็มีความมัน่ใจในบริการของเรา โดยเฉพาะในด้านตวับคุลากรด้วย เพราะเม่ือปี 
2008 ทางด้านบริหารการปฏิบตังิานของไบเทคได้รับรางวลัชนะเลิศของ UFI Awards ซึ่ง
เป็นหนว่ยงานท่ีดเูร่ืองการจดันิทรรศการของโลกเลย 

 
สอดคล้องกบัความคิดเห็นของ Project Manager จาก Mainstream Organizer ท่ีกล่าว

วา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ, 26 ตลุาคม 2553) 
 
...ข้อสองคือความเป็นมืออาชีพ Professional เป็นคณุสมบตัิท่ีผมว่าใคร ๆ ก็ต้องการ คง
ไม่มีใครอยากทํางานกับคนท่ีไม่รู้เร่ือง ไม่เก่ง หรือไม่พร้อมท่ีจะให้บริการจริงมัย้ โดย
เฉพาะงานในศนูย์ประชมุ ถ้าเราได้ Deal กบัคนท่ีทํางานเป็น รู้ทกุเร่ือง ถามอะไรตอบได้ 
และท่ีสําคญัชว่ยแนะนําเราได้ด้วย ก็ถือว่าโชคดีมาก ๆ ซึ่งต้องบอกว่าความคุ้นเคยก็เป็น
ตวัแปรหนึ่งท่ีทําให้การทํางานระหว่างออแกไนเซอร์กับบุคลากรของศูนย์ประชุมสอด
ประสานกนัได้เป็นอยา่งดี คือถ้าคนท่ีเรา Deal ด้วยเป็นประจําทํางานด้วยกนับอ่ย ๆ ก็จะ
รู้ใจกัน บางทีแค่มองตาก็รู้แล้วว่าเราต้องการอะไร หรือกฎระเบียบบางอย่างก็สามารถ
ยืดหยุ่นกนัได้ เช่น เร่ืองเวลา Set up ปกติจะกําหนดเวลาชดัเจนว่าก่ีโมงถึงก่ีโมง แตถ้่า
ก่อนหน้านัน้ไมมี่งาน Sales บางคนท่ีคุ้นเคยกบัเราก็จะอนญุาตให้เราเข้า Set up ได้ก่อน
เวลา ซึง่ก็เป็นผลดีกบัทัง้เราและเค้าท่ีจะทํางานได้เสร็จเร็วขึน้ด้วย เพราะฉะนัน้คณุสมบตัิ
ข้อนีก็้สําคญัไม่แพ้ Service Mind ซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าความน่าเช่ือถือได้เหมือนกนั ซึ่ง
มันขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 
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บคุลิกภาพ อายงุาน อะไรพวกนี ้มนัรวม ๆ กนัทําให้เกิดเป็นความน่าเช่ือถือในความเป็น
มืออาชีพของคน ๆ นงึ  

 
ด้าน Event Executive ของรอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมทัง้

ยกตวัอยา่งในประเดน็นี ้โดยกลา่ววา่ (อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ให้ข้อมลูหลกั, 21 มกราคม 2554) 
 
...ความน่าเช่ือถือคือการท่ีเราแนะนําลกูค้าแล้วลกูค้าเช่ือถือ นัน่หมายถึงว่าต้องเ กิดจาก
ประสบการณ์ก่อน แตใ่นท่ีนี ้ในฮอลล์นีก็้มีคนหลายระดบั เค้าอาจจะมาจากธุรกิจอ่ืนก่อน
แล้วมาอยู่ในนี ้เค้าอาจไม่ชินในการให้คําแนะนําลกูค้า คืออนัเนีย้จะพดูระดบัคนทํางาน 
ไม่ใช่ระดบัคนท่ีส่ือสารกับลูกค้า บางครัง้คือพูดในเร่ืองของหน้างาน เค้าจะเห็นเป็นชุด
พารากอนฮอลล์ เดินเข้าไปถามก็อํา้ ๆ อึง้ ๆ ซึ่งจะบอกก่อนว่านั่นเป็นทีมงานระดับ
คนทํางานจริง ๆ ซึ่งบางทีเค้าก็รู้หน้าท่ีของตวัเองว่าทําอะไร แตว่่าในการจะให้ไปแนะนํา
ลกูค้า การมองภาพงานใหญ่เน่ีย เค้าอาจจะยงัไม่ถนดั ซึ่งระดบัท่ีจะคยุเร่ืองงานใหญ่เน่ีย 
ก็จะเป็นทีม Event หรือทีม Supervisor ของแตล่ะทีมไม่ว่าจะเป็นทีม Set up ทีมช่าง
เทคนิคให้คําแนะนําอะไรพวกนี ้คือเค้าจะคอ่นข้างแม่นกว่าเพราะว่าในระดบัคนทํางานก็
น่าจะเป็นเหมือนกันในหลาย ๆ ธุรกิจท่ีจะคอ่นข้างวนกนัเยอะ คนเข้าคนออกก็มีบ้าง ทํา
ให้ความแม่นยําลดลง เค้าอาจจะไปถามคนท่ีเพิ่งเข้ามาทํางานได้ 3 เดือนก็ได้ และ 3 
เดือนก่อนหน้านัน้ทําอะไรมาไม่รู้ ทําธุรกิจอ่ืนมาก็อาจจะยงัไม่แม่นข้อมลูก็อาจจะทําให้
เร่ืองของความนา่เช่ือถืออาจจะลดลงเพราะวา่ถามผิดคน จะเป็นภาพนัน้มากกวา่ 
 
ในขณะท่ี Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี มีความคิดเห็นเพิ่มเติมใน

ประเดน็นี ้โดยกลา่ววา่ (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554)  
 
...จริง ๆ แล้ว ถ้าบอกถึงความน่าเช่ือถือในภาพรวมทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นงานอินเตอร์หรือ
งานทัว่ไป ทุก ๆ ท่ีจะมีทีม Operation ท่ีต้องวางตวัคนท่ีดแูล้วลกูค้าเช่ือถือไป Contact 
กบัลกูค้า ต้องด ูConnection ดคูณุสมบตัิทัง้ของทางเราและทางลกูค้า ถ้าทางลกูค้าเป็น
ผู้ใหญ่และดแูล้วต้องการความนา่เช่ือถือจากเจ้าหน้าท่ีอาคาร เจ้าหน้าท่ีประสานงานของ
ทางสถานท่ี ก็ต้องจดั Manager เข้าไปเป็นคน Contact เป็นคนหลกั... 
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ในประเด็นคณุสมบตัิด้านความน่าเช่ือถือนี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป็น
คณุสมบตัิของบคุลากรในศนูย์ประชุมท่ีจะสะท้อนถึงความพร้อมด้านบคุลากรในการให้บริการแก่
ลกูค้าได้อยา่งชดัเจน โดยจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในอตุสาหกรรมไมซ์ประกอบกบัการสัง่สม
ประสบการณ์ในการทํางาน ซึง่จะชว่ยเพิ่มระดบัความนา่เช่ือถือของบคุลากรได้มากย่ิงขึน้ 

2.กกคุณสมบัติด้านการตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ 
(Responsiveness) 

คณุสมบตัิด้านการตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการมีความสัมพันธ์กับ
ความพร้อมด้านบุคลากรในศนูย์ประชุมในระดบัสูง โดยผู้ ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ า
คณุสมบตัข้ิอนีเ้ทียบได้กบัคําวา่ “Service Mind” ซึง่ถือเป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานของบคุลากรด้านการ
บริการ กล่าวคือ ลักษณะงานในศูนย์ประชุมเป็นงานบริการ เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลคือผู้
ให้บริการและผู้ รับบริการ โดยผู้ ให้บริการจะต้องให้ในสิ่งท่ีลูกค้าต้องการเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สงูสดุแก่ลกูค้านัน่เอง ซึง่ผู้ใช้บริการมกัจะพอใจกบัการตอบสนองท่ีรวดเร็วและช่ืนชอบการทํางานท่ี
มีความพร้อมอยู่เสมอ รวมถึงการให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยสามารถสมัผสัได้จากตวับคุลากร
ท่ีร่วมงานด้วย หรือสงัเกตจากพฤตกิรรม การแสดงออก การพดูคยุ ความกระตือรือร้น ความอดทน 
และผลของงานท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าเองด้วย  

ในประเด็นนี ้Project Manager จาก Mainstream Organizer มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คณุสมบตัข้ิอนี ้โดยกลา่ววา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 

 
…เร่ือง Service Mind มาเป็นอนัดบัแรกเลย เพราะงานในศนูย์ประชมุถือเป็นงานบริการ
ไมแ่ตกตา่งจากโรงแรมหรือออแกไนเซอร์ เพราะฉะนัน้คนท่ีจะทํางานนีไ้ด้จะต้องเป็นคนท่ี
มีใจรักในการบริการ พร้อมและเตม็ใจให้บริการ อย่างท่ีบอกว่างาน Event เป็นงานท่ีต้อง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคอ่นข้างเยอะ เพราะฉะนัน้คนท่ีจะต้องคอยบริการหรืออํานวยความ
สะดวกให้กบัลกูค้าหรือออแกไนเซอร์ก็ต้องมีความพร้อมและเต็มท่ีกบังานท่ีทําเหมือนกนั
งานถึงจะออกมาดี  

 
เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นของ กัญญานาท บุญประสิทธ์ิ (2553) Project Manager 

จาก CM MICE ท่ีให้ความสําคญักับคณุสมบตัิเร่ือง Service Mind โดยมองว่าเป็นคณุสมบตัิ
สําคญัอนัดบัหนึ่งของบคุลากรในศนูย์ประชมุ ซึ่งอาจต้องใช้รูปแบบการบริการของโรงแรมท่ีมีการ
ดแูลลกูค้าเป็นอยา่งดีมาปรับใช้ในศนูย์ประชมุด้วยเชน่กนั 
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ด้านผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค กล่าวว่า Service Mind 
เป็นหนึ่งในหกคุณสมบัติหลัก (Competency) ของพนักงานไบเทคทุกคน นอกจากนีย้ังให้
ความสําคญักบัการฝึกอบรมด้านการบริการท่ีเป็นเลิศอีกด้วยโดยกล่าวว่า (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, 
ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554)  

 
…อย่างไบเทคกําลงัมี Service Excellence เป็น Training ท่ีทําให้พนกังานรู้สึกว่าทกุคน
คือลูกค้า หรือแม้แต่จะส่งมอบ คนในครัวข้างในอาจจะมีความคิดว่าตัวเองไม่ได้มา  
Touch Point ไมไ่ด้มาเจอตวัลกูค้าเลย ไม่รู้ว่าตวัเองมีความสําคญัอย่างไร แตจ่ริง ๆ แล้ว 
วิธีท่ีเค้าจะปอกแตงโมหรืออะไรอยา่งนี ้กวา่จะมาถึงลกูค้ามนัก็มาจากเค้า ต้องทําให้เค้ารู้
วา่เค้ามีความสําคญั 

  
ในประเดน็นี ้Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ มีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า 

โดยกลา่ววา่ (อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2554)  
 

...ผมว่าคุณสมบัติท่ีเด่นท่ีสุดของบุคลากรในศูนย์ประชุมคือเร่ือง Service Mind             
ทางฮอลล์เราค่อนข้างเน้นเร่ืองนี ้เพราะว่า Service Mind จะตอบโจทย์การบริการ       
ทกุอยา่งจริง ๆ เพราะว่าเร่ืองการพดูจา การคยุ ความซ่ือสตัย์ ถ้าเกิดเรามี Service Mind 
เรามี Think Positive ทกุอยา่งจะราบร่ืน เราต้องคยุกบัลกูค้า อ่อนโยนกบัลกูค้าตามท่ีควร
จะเป็น คณุสมบตัิของการบริการมนัจบอยูใ่นคํา ๆ เดียว 

 
นอกจากนี ้อานนท์ เอนกวิชณกลุ (2554) ยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเร่ือง Service Mind 

ถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีคณุอรุณ เทง ผู้จดัการทัว่ไป รอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้ความสําคญัเป็น
อยา่งมาก โดยกําหนดเป็นนโยบาย ทัง้นีเ้น่ืองจากคณุอรุณเคยบริหารงานในสายโรงแรมมาก่อนจึง
เน้นเร่ือง Service Mind คอ่นข้างสงู 

ในขณะท่ี จฑุามาศ งานนฤมล (2554) Project Manager จาก Index Event Agency ให้
ความหมายเพิ่มเติมเก่ียวกบัคําว่า Service Mind ว่าหมายถึงการให้ความร่วมมือในเร่ืองตา่ง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการให้ข้อมลูหรือเร่ืองอะไรต่าง ๆ ท่ีผู้ ใช้บริการต้องการรู้ เช่น เร่ืองการออกแบบ การนดั
เข้าไปดสูถานท่ี หรือการให้ข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีเป็นประโยชน์กบั Exhibitor เองด้วย  
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สําหรับ ยพุา พิพฒัน์พวงทอง (2554) Production Manager ของ Optimum Group ให้
ความเห็นว่าคณุสมบตัิเร่ือง Service Mind มีความจําเป็นมาก แตจ่ากประสบการณ์การทํางาน
คณุสมบตัิข้อนีจ้ะพบได้ยากในบุคลากรของศนูย์ประชุมหลาย ๆ แห่ง ซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกไม่
ประทบัใจในการบริการของศนูย์ประชมุนัน้ ๆ 

ส่วน เกรียงไกร ธวชัชยั (2554) Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี ให้
ความเห็นว่า Service Mind เป็นคณุสมบตัิแรกท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการรับคนเข้าทํางานในศูนย์
ประชมุและเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสดุท่ีจะทํา Training ให้กบับคุลากรในองค์กรด้วย โดยเกณฑ์ในการรับ
คนเข้ามาทํางานของอิมแพคจะคละกันทัง้เด็กจบใหม่และคนท่ีมีประสบการณ์แล้ว ซึ่งสิ่งแรกท่ี
จะต้องพิจารณาคือเร่ือง Service Mind และความรับผิดชอบเป็นหลกั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิวา่การฝึกอบรมในหน่วยงานควรเสริมเร่ือง Service Mind ของบคุลากรให้มากยิ่งขึน้ ทัง้ใน
สว่นของเจ้าหน้าท่ีประจําหรือ Supplier ด้วย 

พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิติ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า Service Mind ควรมีควบคูก่บัความเป็นมืออาชีพในขณะเดียวกนัก็
ต้องบริการเป็น ซึง่คณุสมบตัขิองบคุลากรด้านการบริการทกุ ๆ ข้อมีความสําคญัทัง้หมด 

ประเดน็คณุสมบตัด้ิานการตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการเป็นคณุสมบตัิ
สําคัญท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกัน โดยเทียบได้กับคําว่า “จิตสํานึกแห่งการ
บริการ” หรือ “Service Mind” นัน่เอง 

3.กกคุณสมบัติ ด้ านความความสามารถด้านวิชาการและการบริการ 
(Competency) 

คณุสมบตัิด้านความสามารถด้านวิชาการและการบริการมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อม
ด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในระดบัสูง โดยความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลักบางท่านให้นิยาม
คณุสมบตัิข้อนีว้่าตรงกบัคําว่า “Expert” ซึ่งหมายถึงความเช่ียวชาญในงานท่ีทํา โดยมองว่าหาก
บคุลากรของศนูย์ประชมุควรมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์มาก่อนจะส่งผล
ตอ่ความพร้อมในการให้บริการมากกวา่บคุลากรท่ีไมมี่ประสบการณ์ด้านนีม้าเลย  

ในประเด็นนี ้Project Manager จาก Index Event Agency กล่าวว่า (จุฑามาศ 
งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 

 
...สองคือเร่ืองของ Expert ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี ความเป็นมืออาชีพ อย่าง
เจ้าหน้าท่ีบางทีมถ้าเค้าไมมี่ความรู้เร่ือง Venue เลย แล้วในการอยู่กบัเราจะทําให้เราเกิด
ปัญหาเยอะมาก ถ้าเราเป็นผู้ ท่ีมาใช้ Venue นีใ้หม่ ๆ แตถ้่าเราใช้ประจําจนเรารู้หมดแล้ว 
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ก็ไม่มีปัญหา แต่น่ีเรากําลังพูดถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้เพียงพอ
หรือไม่เข้าใจในเร่ืองของสถานท่ีของเค้า หรือในเร่ืองโปรดักชั่น เค้าก็จะแนะนํา            
ออแกไนเซอร์หรือคนท่ีมาเช่าพืน้ท่ีของเค้าได้ไม่ดีพอ หรือบางสิ่งบางอย่างท่ีเค้าลืมไปแต่
มนัมีผลกระทบกบัการก่อสร้างงานหรืออะไร มนัเจอเคสนีเ้ยอะ 

 
นอกจากนีย้งัได้ยกตวัอย่างในประเด็นเร่ือง Expert นีไ้ว้ด้วย โดยกล่าวว่า (จุฑามาศ 

งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 
 

...ในลกัษณะของ Management อยาก Deal กบัคนท่ี Expert ในเร่ืองของทกุอย่าง เร่ือง
ของ Product ท่ีคณุดแูลอยู่ อย่าง Sales บางคนถามเร่ืองอะไรก็ตอบไม่ได้ ขอติดไว้ก่อน 
มนัก็น่ารําคาญ อย่าง Sales บางคน หรือ Operation บางคนของสถานท่ีท่ีมีความรู้   
มาก ๆ ก็สามารถแนะนําเราได้มากขึน้ ยิ่งพอใจมากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น พารากอน       
เราต้องการ Drop ตรงนี ้ โหลดของให้ทนัส่ีโมงจะทําอย่างไร โดย Sales กบั Operation  
ท่ีเป็นคน ๆ เดียวกันเค้ารู้ใจลูกค้าและรู้ปัญหาท่ีเกิดขึน้มากับทุกงาน อยู่ ๆ เค้าก็ 
Recommend เราว่าเพ่ือไม่ให้ช้า เพราะเรามีเวลาจํากัด ในการโหลดในการ Set up 
เพราะฉะนัน้คณุให้ Supplier มาพกัรถตรงข้างรัว้ตรงนีก้่อนมัย้ เราแนะนําให้ คณุแคทํ่า
จดหมายไปขอเขตกรณีพิเศษเลย น่ีคือความเป็น Expert ของเค้า... 
 
ส่วน พรพัฒน์ ศรีธนาบุตร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การประชุม

แหง่ชาตสิิริกิติ ์ให้ความเห็นในประเด็นนีไ้ปในทิศทางเดียวกนัว่าบคุลากรท่ีจะเข้ามาทํางานในศนูย์
ประชมุควรมีทกัษะความรู้ความสามารถพืน้ฐานในการทํางานในศนูย์ประชมุมาก่อนจะช่วยให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

สําหรับ ผู้ อํานวยการฝ่ายขายของศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทคให้ความเห็นว่า   
ไบเทคให้ความสําคญักับคณุสมบตัิข้อนีค้่อนข้างมากและได้จัดทําเป็น  Competency หลักของ
บคุลากรในศนูย์ด้วย โดยกลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...เร่ืองของ Competency ของไบเทคจะมี 6 ตวั คือ 1) การมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงาน 
(Result Oriented) 2) การทํางานเป็นทีม (Team Work) 3) การบริการ (Service Mind) 
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4) การสร้างความสมัพนัธ์ (Interactive Relations) 5) การคิดเชิงระบบ (Systematic 
Thinking) และ 6) การเป็นท่ีพึง่พาได้ (Dependency) ซึง่เรากําลงัหลอ่หลอมอยู.่.. 

 
ในมมุมองของ Production Manager จาก Optimum Group มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คณุสมบตัิข้อนีว้่ามีผลต่อความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งเป็นเร่ืองปกติท่ีบุคลากรในศูนย์ประชุม
ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีทํา โดยกล่าวว่า (ยุพา พิพฒัน์พวงทอง, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 27 
มกราคม 2554) 
 

...โดยปกตแิล้วคนท่ีทํางานในศนูย์ประชมุควรจะต้องมีความรู้ด้านการบริการและการจดั
งานมาบ้างแล้ว เพราะเด๋ียวนีเ้รียนการโรงแรมมนัก็ต้องครีเอทเร่ืองของการจดังานพวกนี ้
แล้วรู้สึกว่ามนัจะมีคลาสของการจดัอีเว้นท์เข้าไปด้วย แตก็่มีบางส่วนท่ีบุคลากรในศนูย์
ประชุมท่ีไม่ได้เรียนเก่ียวกับอีเว้นท์หรือไมซ์มาโดยเฉพาะ หรือเป็นคนท่ีย้ายมาจากสาย
โรงแรมก็อาจจะทําให้การให้บริการหรือการส่ือสารอะไรบางอย่างด้อยลงไปได้ด้วย 

 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม การท่ีบคุลากรมีโอกาสได้ทํางานท่ีหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้ถกูผิดจาก

ประสบการณ์ท่ีได้พบ จะสามารถเพิ่มพนูทกัษะความรู้ความสามารถด้านวิชาการและการบริการได้
มากยิ่งขีน้  โดยเฉพาะการให้คําแนะนําแก่ลกูค้า  ซึ่งในประเด็นนี ้ Event Executive  ของรอยลั 
พารากอน ฮอลล์ กลา่ววา่ (อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2554) 
 

...สว่นของผมเองเป็นฝ่ายบริการลกูค้าก็จะต้องให้ข้อมลูลกูค้า แนะนําเร่ืองเก่ียวกบัพืน้ท่ี
ให้เหมาะสมกบังานของลูกค้ามากท่ีสดุ ซึ่งบางครัง้ลกูค้าเองยงัไม่เคยเห็นฮอลล์ ไม่เคย
มาหรือมาครัง้แรก เราก็ต้องนั่งคยุกับเค้า แนะนําเค้าให้ได้มากท่ีสุด นั่นหมายความว่า 
Product Knowledge เราต้องคอ่นข้างแนน่นิดนงึวา่อยา่งนีใ้ช้ได้นะ แตท่ัง้หมดทัง้ปวงมนั
ต้องมาจากประสบการณ์ท่ีเราจดังานบอ่ย ๆ... 

 
ส่วนผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลของ Centara Grand & BCC at Central World 

ให้ความเห็นว่าเ ร่ืองคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการบริการ  
(Competency) นัน้ หากจะให้ดีบุคลากรในศูนย์ประชุมควรมีความสามารถหรือทักษะท่ี
หลากหลาย (Multi Skill) เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ยงัแสดงถึง
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ความพร้อมของบุคลากรได้อีกด้วย โดยกล่าวว่า (วิชิต วรรณศร, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 24 กุมภาพนัธ์ 
2554) 
 

...เป็นคนท่ีมี Multi-skill คณุสมบตัิท่ีอยู่นอกเหนือตํารา คือ Multi-skill ในท่ีนีคื้อ Multi-
skill ท่ีมนัต้อง Relate กบังานของเขา สมมตุิเด็กมาทํา Event มีความรู้ FB หรือเปล่า FB 
Service, FB Kitchen, Product  รู้มากน้อยแคไ่หนและในส่วนของสาย PR เบสิคพืน้ฐาน
เดิมของเค้ามีความรอบรู้หรือเปล่า แล้วในเชิงของการเป็น Guest Direct Contact Skill 
ของเค้ามีหรือเปล่า มันก็เป็นองค์ประกอบ คุณทํางาน Deal กับคนแล้ว คุณไม่มี 
Relationship ท่ีดีกบัคน มนัเหมือนกบัว่าตัง้ใจทํางานแต่ Skill กบัคนคณุไม่มี มนัก็ไม่ใช ่
เพราะฉะนัน้คําว่า Multi Skill นีม้นัจะครอบคลมุทัง้หมดในส่วนของพนกังานใหม่และ
บคุลากรเดมิ ๆ 

 
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ อมรเทพ สิขิวัฒน์ (2554) Project & Creative 

Director ของ Upper Event (Thailand) ท่ีมองว่าบุคลากรในศนูย์ประชมุจะต้องมีทกัษะหลาย ๆ 
ด้านเพ่ือแสดงถึงความเป็นมืออาชีพนั่นเอง เน่ืองจากการจดังานไมซ์เป็นลกัษณะของงานท่ีเป็น
สากลมากขึน้และรองรับกลุ่มคนท่ีเฉพาะ เช่น ลูกค้าต่างประเทศท่ีมาในเมืองไทยอาจต้องการ
เรียนรู้ความเป็นไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าความเป็นไทยจะสามารถรองรับความต้องการของ
ลกูค้าได้เสมอไป ดงันัน้จะต้องอาศยัทกัษะเร่ืองการ  Entertain การท่องเท่ียว และการให้บริการ
อยา่งเป็นมืออาชีพด้านการจดังานเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

ประเด็นคณุสมบตัิด้านความสามารถด้านวิชาการและการบริการนี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลักส่วน
ใหญ่ค่อนข้างให้ความสําคญั โดยให้เหตุผลว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
พืน้ฐานเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์เพ่ือให้บริการได้อย่างถกูต้องและตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
หากบคุลากรมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายและมีความเช่ียวชาญในงานท่ีทําแล้วจะยิ่งสร้าง
ความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึน้ 

4.กกคุณสมบัตด้ิานความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 
คณุสมบตัิด้านความสุภาพอ่อนโยนมีความสมัพนัธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรในศนูย์

ประชุมในระดบัปานกลาง โดยเป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจได้เช่นกัน ซึ่ง
ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกัพบว่าคณุสมบตัิข้อนีจ้ะรวมอยู่ในเร่ือง Service 
Mind แล้ว 
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ในประเด็นนี ้ อานนท์ เอนกวิชณกุล (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน 
ฮอลล์ ให้ความเห็นไว้ว่าคณุสมบตัิด้านความสุภาพอ่อนโยนมีความสําคญั แต่ขึน้อยู่กับตวัของ
บคุลากรเอง โดยแสดงออกจากการพูด ซึ่งคนท่ีมี Service Mind มีทกัษะด้านการตอ่รองและการ
ส่ือสารท่ีดีจะมีความออ่นโยนในการดแูลลกูค้าด้วยเชน่กนั 

ส่วน เกรียงไกร ธวชัชยั (2554) Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี ให้
ความเห็นวา่ถ้าเป็นบคุลกรประจําคอ่นข้างมัน่ใจวา่มีความสภุาพออ่นโยนแม้ว่าจะเจอกบัแรงกดดนั
จากหลาย ๆ ด้าน ทัง้จาก Visitor, Organizer, Contractor, Exhibitor ทัง้หมด แตก็่มัน่ใจพนกังาน 
ทกุคนวา่สามารถควบคมุอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงออกทางสีหน้าได้ในระดบัหนึง่  

แต่หากเป็นบุคลากรท่ีมีการจัดจ้างมา  (Supplier) อาจมีคุณสมบัติข้อนีน้้อยกว่า 
เน่ืองจากบคุลากรกลุม่นีเ้ป็นเพียงลกูจ้างชัว่คราวและไมไ่ด้เคร่งครัดหรือซึมซบักบัวฒันธรรมองค์กร
มากเท่ากับบุคลากรประจํา จึงจําเป็นต้องมีการเน้นยํา้และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ โดยกลา่วเพิ่มเตมิวา่ (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554) 
 

...เจ้าหน้าท่ี Supplier ท่ีเราจดัจ้างมา ระเบียบวินยัของเค้าอาจจะยงัไม่เคร่งครัดเท่ากับ
เจ้าของพืน้ท่ีท่ีอาจจะรู้แล้วว่าถ้าเราทําอะไรลงไปจะเกิดอะไรขึน้ แต่พอเป็น Supplier 
เช่น Security หรือแม่บ้าน คนท่ีรับเข้ามาอาจมีปัญหาบ้าง เพราะบางทีพอหมดช่วง
เทศกาลเก็บเก่ียวก็รับมาทํางาน พอรับมาปุ๊ บก็ลง ๆ กัน อาจมีการแจ้งกฎระเบียบ Brief 
กันยังไม่ชัดเจน ยังไม่ซึมซับเท่าท่ีควรก็มาลงหน้างานกันแล้ว ก็มีปัญหาเร่ือง Service 
เร่ืองของคําพดูบ้าง แตเ่ราต้องพยายามยํา้ ใครเจอต้องรีบบอก 

 
สว่นความคดิเห็นของผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทคมองว่า

การปฏิบตัิต่อผู้ ใช้บริการไม่ควรมีหลายมาตรฐานควรให้บริการด้วยความเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็น
ลกูค้ากลุม่ใดก็ตาม โดยกลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554)  
 

...เร่ืองความสุภาพอ่อนโยนของบคุลากรของไบเทค โดยส่วนใหญ่จะไม่คอ่ยแสดงกิริยา
ไม่ดีกับลูกค้าอยู่แล้ว จริง ๆ รู้ว่ามีบ้าง แต่ก็พยายามสร้างอยู่ อย่างในสมัยตวัเองก็ไม่
คอ่ยให้ความสําคญั คือความคิดแบบผิด ๆ และหลงัจากนัน้ก็เปล่ียนความคิดว่าเค้าเป็น
เพ่ือนเราเป็นลกูค้าเรา คือเราควรจะมีหนึ่งมาตรฐานดีกว่า บางครัง้คนเราชอบไปทําเป็น
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สองมาตรฐาน เช่น ถ้าเป็นคนแต่งตัวใส่สูทมาเราก็จะคุยแบบนึง  อันนีไ้ม่ควรนะ          
ทําอยา่งไรก็ควรจะทําอยา่งนัน้กบัทกุคน ซึง่ก็เป็นลกูค้าเราทัง้หมด  

 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกับางสว่นให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัคณุสมบตัิด้านความสภุาพอ่อนโยนของ

บุคลากรในศนูย์ประชุมว่ามกัจะมีการแบ่งระดบัของผู้ ใช้บริการและเลือกปฏิบตัิด้วยความสุภาพ
อ่อนโยนท่ีแตกต่างกัน โดยประเด็นนี ้ยุพา พิพฒัน์พวงทอง (2554) Production Manager ของ 
Optimum Group ให้ความเห็นท่ีตรงกันว่า บุคลากรในศูนย์ประชุมจะใช้โทนเสียงในการคุยกับ
ลูกค้าท่ีสุภาพอ่อนโยนกว่าการคุยกับออแกไนเซอร์ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในมุมมองของ                  
ออแกไนเซอร์คิดว่าคนในศนูย์ประชุมไม่ค่อยมี Service Mind และไม่พร้อมท่ีจะให้บริการกับ                  
ออแกไนเซอร์ด้วยกัน ซึ่งในความเป็นจริงออแกไนเซอร์คือหนึ่งในผู้ มีอํานาจตดัสินใจเลือกสถานท่ี
เพ่ือท่ีจะเป็นช้อยส์ให้กบัลกูค้าได้เช่นกนั ดงันัน้จึงควรให้บริการด้วยความสภุาพอ่อนโยนเท่าเทียม
กบัลกูค้าด้วย 

ทัง้นี ้Project Manager ของ Mainstream Organizer ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัประเด็น
การปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความเสมอภาค โดยกล่าวว่า (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 
2553) 
 

...ข้อเสนอแนะท่ีอยากฝากไว้ คือเร่ืองของการให้ความเสมอภาคหรือการบริการท่ีเท่า
เทียมกนัในฐานะลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นลกูค้าชาวไทย ชาวตา่งชาติ ออแกไน
เซอร์ Exhibitor Contractor ควรปฏิบตัิให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ไม่ใช่ดแูลแตล่กูค้า พดู
ดีด้วยเฉพาะคนจ่ายเงินเท่านัน้ อนันีไ้ม่ถูก เพราะต้องระลึกว่าทุกคน ทุกหน่วยงานท่ีเข้า
มาจดังานท่ีน่ี ล้วนมีโอกาสท่ีจะแนะนํา บอกตอ่ให้คนอ่ืน ๆ รับรู้ถึงการบริการท่ีดีหรือไม่ดี
ของสถานท่ีได้ บางคนอาจมีอิทธิพลตอ่ลกูค้าให้เลือกใช้หรือไม่เลือกใช้สถานท่ีใดสถานท่ี
หนึง่ได้เหมือนกนั... 

 
ประเด็นคณุสมบตัิด้านความสภุาพอ่อนโยนเป็นคณุสมบตัิท่ีเก่ียวเน่ืองกับจิตสํานึกแห่ง

การบริการ (Service Mind) ซึ่งผู้ ให้ข้อมลูหลกัส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นลกัษณะส่วนบคุคลท่ีอาจส่งผล
ตอ่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการได้เชน่กนั โดยให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการให้บริการท่ีไม่เสมอภาคกนั
ระหวา่งผู้ใช้บริการแตล่ะกลุม่ด้วย 
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5.กกคุณสมบัตด้ิานการส่ือสารท่ีถูกต้อง ชัดเจน (Communication) 
คณุสมบตัิด้านการส่ือสารท่ีถกูต้อง ชดัเจน มีความสมัพนัธ์กับความพร้อมด้านบคุลากร

ในศนูย์ประชมุในระดบัสงู โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัได้แบง่คณุสมบตัข้ิอนีอ้อกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
5.1กกการส่ือสารในเชิงการติดตอ่ประสานงานทัว่ไป 
ในลักษณะแรกท่ีเป็นการส่ือสารในเชิงการติดต่อประสานงานทั่วไปถือ เป็น

คณุลกัษณะพืน้ฐานท่ีสําคญัของการบริการ เน่ืองจากการบริการจําเป็นต้องใช้การส่ือสารระหว่าง
บคุคลเพื่อส่ือความหมายของความต้องการของลกูค้ากบัผู้ให้บริการ ขณะเดียวกนัผู้ ให้บริการก็ต้อง
ส่ือสารและทําความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าให้ถูกต้องด้วย ซึ่งการส่ือสารนีม้ักจะ
กลายเป็นปัญหาในการทํางานอยู่เสมอ เพราะเกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาด ไม่ถูกต้อง  ไม่ชัดเจน 
นอกจากนีย้ังหมายรวมไปถึงการส่ือสารระหว่างแผนก ซึ่งบางครัง้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
ทํางานท่ีสร้างความไมพ่อใจให้กบัลกูค้าได้เชน่กนั จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัพบว่าบคุลากร
ของศนูย์ประชุมจําเป็นท่ีจะต้องมีคณุสมบตัิหรือทกัษะในการส่ือสารท่ีดี สามารถส่ือสารได้อย่าง
ถกูต้องและชดัเจน เพ่ือให้บริการลกูค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในประเด็นนี ้Project Manager ของ Mainstream Organizer กล่าวว่า (ชาลี บริบรูณ์, 
ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 
 

...บคุลากรในศนูย์ประชมุเองมีหลายฝ่ายหลายแผนกทัง้ประจําและชัว่คราว ซึ่งแต่ละคนก็
มีทักษะเ ร่ืองของการส่ือสารในระดับท่ีแตกต่างกันไป หากเป็นคนท่ีต้องติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้าอยู่เสมอ เช่น Sales หรือ Operation ก็ควรจะมีความสามารถใน
การส่ือสารท่ีรู้เร่ือง ถูกต้อง ชดัเจน สามารถเข้าใจในสิ่งท่ีลูกค้าส่ือสารมาและถ่ายทอด
ความต้องการนัน้ไปยงัส่วนท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้องด้วย... 

 
นอกจากนี ้ชาลี บริบูรณ์ (2553) ยังได้ยกตัวอย่างเร่ืองการส่ือสารท่ีผิดพลาดจาก

ประสบการณ์การทํางานจริงท่ีมกัเกิดขึน้ว่า บางครัง้ Sales ไม่ได้ส่งตอ่งานให้กบั Operation หรือ 
F&B เม่ือถึงหน้างานเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมกัอ้างวา่ไมเ่คยได้รับข้อมลูส่วนนี ้ทําให้ต้องเสียงเวลาใน
การอธิบายงานใหมอี่กครัง้  

ส่วน Production Manager ของ Optimum Group ให้ข้อคิดเห็นพร้อมทัง้ยกตวัอย่าง
เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการส่ือสารท่ีผิดพลาดระหว่างบุคลากรในองค์กร ซึ่งทําให้เกิดความ
ยุง่ยากและการทํางานซํา้ซ้อนสร้างความไมพ่อใจแก่ผู้ใช้บริการโดยกลา่วว่า (ยพุา พิพฒัน์พวงทอง, 
ผู้ให้สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2554)  
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...ถ้าเป็นในแง่ของ Marketing กบัในแง่ของคนท่ีเป็น Operation บอกตรง ๆ เหมือนเค้า
ไม่ประสานงานกนั เอาง่าย ๆ ว่าพอคยุกบั Sales อย่างหนึ่ง พอหน้างานปุ๊ บ Operation 
ไมรู้่เร่ืองหรือบางทีไมไ่ด้รับข้อมลูจากทางด้าน Sales เจอบอ่ยมาก อย่างเช่นท่ีพวกเราทํา
ก็จะมีการส่งจดหมาย Requirement ว่าเราต้องการอะไรบ้าง Sales ได้รับแต ่Operation 
บางทีไม่ได้รับ เจอบ่อยมากแต่ถ้าถึงแม้ว่าได้รับ มันก็กลายเป็นบางครัง้มันเป็นการ
เหมือนดดัแปลงข้อมลูจาก Requirement ท่ีเราต้องการ โดยไม่ได้มีการแจ้งเรา มนัทําให้
กลายเป็นว่าเราต้องไป Order หน้างานเยอะมาก ทัง้ ๆ ท่ีเราได้ทําจดหมาย ส่ง
รายละเอียดไปแล้ว จึงมีความรู้สึกว่าเจอปัญหาตรงนีบ้่อย ปัญหาการส่ือสารระหว่าง
แผนก Sales กบั Operation  

 
ส่วน Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี ได้ยกตวัอย่างปัญหาด้านการ

ส่ือสารท่ีมกัเกิดขึน้กับลูกค้ารายใหม่มากกว่าลกูค้ารายเดิม พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเห็นว่าความคุ้นเคย
ระหว่างบุคลากรท่ีให้บริการกับลูกค้าก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้เช่นกัน โดยกล่าวว่า 
(เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554) 
 

...ปัญหาเร่ืองการส่ือสาร อาจจะมีรู้สึกกบัลูกค้าบางรายแต่ไม่ใช่กบัทุกราย ถ้าเป็นงาน
ใหม่ เรามีการแบง่ Section การประสานงานท่ีแตกตา่ง แบ่งกันว่า Sales Pro ขาย 
Sales Re รับหน้าท่ีดแูลตอ่ Contact กบัลกูค้า แตพ่อหน้างาน Operation รับงานตอ่ 
คนท่ีรับตอ่ตรงนีม้นัจะ Blank นึกออกใช่มัย้ครับ เพราะลกูค้าเร่ิมจากการ Contact กบั
ทีม Sales กลุ่มหนึ่งแล้วหน้างานมา Contact กบั Operation อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะยงัไม่
คุ้นเคย ซึ่งอาจเจอกันบ้างครัง้สองครัง้ในท่ีประชุม แต่พอหน้างานมนัต้องมีการปรับจูน
เข้าหากันค่อนข้างเยอะ น้อง ๆ ก็ต้องวิ่งเข้าหาออแกไนเซอร์เพ่ือท าความคุ้นเคยให้เร็ว
ท่ีสุด อาจมีปัญหาบ้างเม่ืองานนัน้ไม่มี Main ของออแกไนเซอร์หรือมีหลาย Section 
บางครัง้ความคุ้นเคยกนัอาจช่วยได้ เช่น ถ้าลกูค้ารายไหนเคย Deal กนัมาบอ่ย ๆ งาน
นัน้ไมมี่ปัญหาแนน่อน แตเ่ม่ือไหร่เป็นงานใหมแ่ล้วต้องมาเร่ิมต้นกนัใหม่ ความสนิทสนม
ก็มีส่วน ความคุ้นเคยหรือการถ่ายทอดงานอาจไม่มาทัง้หมด ชุดนี ้Deal อยู่ การ
ถ่ายทอดมาทาง Operation อย่างน้อยอาจมาซกั 90% หรือเปล่าเราไม่รู้อาจจะมีบ้าง 
หรือข้อมลูจากออแกไนเซอร์สง่ให้ Sales อาจจะไม่ได้ส่งมาฝ่าย Operation ทัง้หมดหรือ
อาจมีการ Miss บ้าง... 
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ในขณะท่ี ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาเร่ืองการส่ือสารในองค์กร โดยกล่าวว่า (ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ, ผู้ ให้สมัภาษณ์,     
3 มีนาคม 2554) 
 

...เร่ืองการส่ือสารของคนไบเทค ไมค่อ่ยจะส่ือสารหรือส่ือสารกนัน้อย ซึ่งเราอยากให้เพิ่ม
ในเร่ืองการส่ือสารให้มากกวา่นี ้อยา่งออแกไนเซอร์หน้าใหมบ่างทีมาจดังาน ด้วยความท่ี
เราชินกับการทํางานจะคิดว่าเค้ารู้เร่ืองของศนูย์เราทัง้หมด เช่น เรามี  J-Flag เท่าไหร่ 
อยากให้เค้าพดูหมด บางครัง้เราก็ลืมท่ีจะพดูจะส่ือสารโดยเฉพาะกบั Tailor Made หรือ
ผู้จดังานหน้าใหม ่อยา่งคนเก่าเราก็รู้ใจกนัแล้ววา่จะคยุเร่ืองอะไร 

 
จะเห็นได้ว่าคณุลกัษณะของการส่ือสารท่ีถูกต้อง ชดัเจน เป็นสิ่งสําคญัสําหรับบคุลากร

ในศนูย์ประชมุทัง้ท่ีเป็นการส่ือสารภายในองค์กรและการส่ือสารกบัผู้ใช้บริการด้วย 
5.2กกการส่ือสารในเชิงภาษาตา่งประเทศ 
ในลกัษณะท่ีสอง การส่ือสารในเชิงภาษาตา่งประเทศ ตามความเห็นของผู้ ให้ข้อมลู

หลกัส่วนใหญ่มองว่าบคุลากรท่ีทํางานในศนูย์ประชมุควรมีทกัษะการส่ือสารภาษาตา่งประเทศได้
มากกว่าสองภาษา เน่ืองจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยทําให้มีลกูค้า
จากหลากหลายประเทศสนใจเข้ามาจดังานในประเทศเพิ่มมากขึน้ ซึ่งลกูค้าแตล่ะกลุ่มอาจมีความ
ชํานาญในการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันไป หรืออาจใช้ภาษาอ่ืน ๆ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ี
บุคลากรผู้ ให้บริการในศูนย์ประชุมจะต้องเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาท่ีสาม นอกเหนือจาก
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความเป็นสากล
มากขึน้ 

ในประเด็นนี ้พรพฒัน์ ศรีธนาบุตร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศนูย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้ความเห็นว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตจะโตขึน้อย่าง
แน่นอนและมีความเป็น International มากขึน้ ดงันัน้การให้บริการจึงต้องเป็นสากลมากขึน้และ
ต้องส่ือสารให้ได้หลายภาษา ทัง้ภาษาองักฤษ เยอรมนั ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่ น จีน ซึง่มีแนวโน้มท่ีลกูค้ากลุ่ม
นีจ้ะเข้ามาจดังานในเมืองไทยมากขึน้ 

นอกจากนี ้พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร (2554) ยงัได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบับคุลากรท่ีอยู่
กบัองค์กรมายาวนานว่าอาจมีคณุสมบตัิด้านภาษาตา่งประเทศไม่ดีเท่าท่ีควร จึงจําเป็นต้องมีการ
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พฒันาให้เกิดความพร้อม แต่กรณีท่ีต้องการใช้งานภาษาเฉพาะก็จําเป็นต้องใช้อาสาสมคัรท่ีเป็น
นกัศกึษาในสาขาวิชาภาษานัน้ ๆ ด้วยเชน่กนั  

ซึ่งสอดคล้องกบัความคิดเห็นของผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล Centara Grand & 
BCC at Central World ท่ีว่าทกัษะด้านภาษาต่างประเทศสําหรับบคุลากรรุ่นใหม่ถือว่าเป็นเร่ือง
ธรรมดาแล้ว เน่ืองจากมีหลกัสตูรอินเตอร์ให้ศกึษามากขึน้ แตส่ิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือเร่ืองของศิลปะใน
การส่ือสารมากกวา่ โดยกลา่ววา่ (วิชิต วรรณศร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554) 

 
...คณุสมบตัิในเร่ืองทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ เด๋ียวนีเ้ป็นธรรมดาไปแล้ว เด็กรุ่นใหม่
เก่งภาษา หลักสูตรอินเตอร์ก็มีเยอะ เด๋ียวนีเ้ราไม่ถามแล้วว่าคุณได้ภาษาอังกฤษมัย้    
ถือเป็นคุณสมบตัิท่ีต้องมี บางคนได้ 4 ภาษา บางคนได้ 5 ภาษา เราจะถามว่าคุณได้
ภาษาท่ี 3 มนัก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ตวัเขาเอง เด๋ียวนีภ้าษาท่ี 3 เด็กรุ่นใหม่ได้กันเยอะไม่
ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ก็มีเด็กใช้กันเยอะ เพราะฉะนัน้เราไม่ได้ห่วงว่าจะพูด
ภาษาองักฤษได้ ภาษาฝร่ังเศสได้ ภาษาเยอรมนัได้ แตเ่ราเป็นห่วงในเร่ืองศิลปะการใช้
การส่ือสารมากกวา่ บางคนความรู้ดี ภาษาได้เยอะแตพ่ดูไม่เป็น เทคนิคในการพดูในการ
โน้มน้าวคน ในการ Convince คน ในการเกล่ียกล่อมคนอุณหภูมิสูงให้ลดลงต่ํา เราจะ
มองอีกแง่ท่ีวา่การใช้ภาษาของเค้ามนัโอเคหรือเปล่า คนบางคนพดูได้หลายภาษาแตพ่ดู
ไมเ่ข้าหคูน เราก็ต้องมองตรงนัน้ ถ้าจะถามวา่ภาษามีความจําเป็นมัย้ จําเป็นเพราะว่าเรา
เป็นองค์กรท่ีจะรองรับงาน International เพราะฉะนัน้ภาษาเป็นเร่ืองธรรมดา... 

 
ด้านผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเท ค ให้ความเห็นว่า

คณุสมบตัข้ิอนีจ้ะได้รับการคดักรองมาตัง้แตก่ารคดัเลือกผู้สมคัรแล้ว แตใ่นขณะเดียวกนัควรมีการ
ฝึกอบรมทกัษะด้านการส่ือสารให้กบับคุลากรระดบัล่างซึ่งมีโอกาสพบเจอกับลกูค้าได้เช่นกนั โดย
กลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554)  

 
...เร่ืองทกัษะการส่ือสารด้านภาษาของท่ีน่ีถือว่าดีเพราะเรา Screen มาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
ระดบัท่ีต้องเจอกบัลกูค้าก็ส่ือสารได้ แตก่ารท่ีเราไป Concentrate อย่างนัน้มนัไม่ถกูต้อง
ซกัเทา่ไหร่ อยา่งกลุม่คนท่ีทํางานพืน้ ๆ มนัต้องมีทกัษะเบือ้งต้นในการส่ือสารด้วย สมมติ
ลกูค้าไปถามแม่บ้านว่าวนันีง้านข้างบน Grand Hall มีงานอะไร เค้าจะตอบว่าไม่รู้พ่ีอยู่
ตรงนี ้แต่ถ้าเราฝึกให้เค้ามีทักษะเร่ืองการส่ือสารแล้ว เค้าอาจจะตอบว่าเด๋ียวช่วยไป
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ติดต่อท่ีเคาน์เตอร์ด้านโน้นได้มัย้คะ ซึ่งจะทําให้ลูกค้ารู้สึกดีมากกว่า ซึ่งเราก็รู้ว่าเร่ือง นี ้
เป็นจุดด้อยของไบเทคอยู่ อนันีเ้ป็นสิ่งท่ีเรากําลงัทําอยู่ให้ทุก ๆ ส่วนมี Format ในการ
ส่ือสารกบัลกูค้าท่ีตวัเองนาน ๆ เจอทีแล้วอาจจะตกตะลึงเม่ือลูกค้ามาทกั คนไม่เคยเจอ
อย่างพวกช่าง พอลกูค้าถามอะไรก็ต่ืนเต้น ตอบไม่ได้จะผิดหรือเปล่า คือเราอยากให้เค้า
มี Format ซกั 1 Format เวลาท่ีตอบคําถามไม่ได้หรือลกูค้าถามอะไรแล้วไม่รู้  ส่วนเร่ือง
ภาษาท่ีสาม ไบเทคเองก็กําลงัหาอยู่ อยากได้พวกภาษาจีน เพราะเราก็อยากเจาะตลาด
จีน เพราะเวลาไปจีนต้องใช้ล่ามแล้วเค้าก็ไม่สามารถเข้าใจธุรกิจเราเวลาพูดก็อาจจะ
ส่ือสารได้ไมดี่เทา่กบัเรา  

 
ด้าน อานนท์ เอนกวิชณกลุ (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้

ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนีว้่าคนท่ีจะทํางานในธุรกิจศูนย์ประชุมควรเน้นเร่ืองของภาษาเพ่ือ
ส่ือสารกับลูกค้าท่ีเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งในอนาคตหากบุคลากรของไทยมีความทักษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศดีขึน้จะกลายเป็นจดุเดน่ของประเทศในการรองรับงานท่ีเป็นสากลได้มากย่ิงขึน้  

ส่วน Project Manager ของ Mainstream Organizer ให้ความเห็นว่าบคุลากรในศนูย์
ประชุมท่ีสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้มีอยู่จํานวนจํากัดและมักเป็นระดับหัวหน้างาน
เทา่นัน้ โดยกลา่ววา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 

 
...กรณีของการส่ือสารภาษาตา่งประเทศ ซึ่งเห็นได้ชดัเจนว่าบคุลกรในศนูย์ประชุมเองมี
คนท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ในจํานวนจํากัด อาจเป็นเฉพาะหวัหน้างานเท่านัน้ 
แตใ่นความเป็นจริงการทํางานโดยเฉพาะงานไมซ์ ซึง่ลกูค้าเป็นชาวตา่งชาตคิอ่นข้างเยอะ
หรือมาจากหลายประเทศ การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษอาจเป็นอุปสรรคกับการทํางาน
ได้ถ้าหากบคุลากรท่ีอยูใ่นสถานการณ์นัน้ ๆ ไม่สามารถส่ือสารได้ดีพอ อาจทําให้เกิดการ
ตีความไปในทางท่ีผิดกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้าได้... 

 
ด้าน Project Manager ของ CM MICE ได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกับ Project 

Manager ของ Mainstream Organizer ในประเดน็นี ้โดยกลา่วว่า (กญัญานาท บญุประสิทธ์ิ, ผู้ ให้
สมัภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2553) 
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...จากประสบการณ์ท่ีเคยประสานงานมา ถ้าเกิดฝ่ายท่ีต้องปะทะกบัลกูค้าโดยตรงน่าจะ
เป็น Sales ท่ีต้องเจอกบัเรา เจอกบัทุกคนก่อนซะส่วนใหญ่ ซึ่ง Sales เค้าทําได้อยู่แล้ว 
แล้วก็ส่วนตอ่มาเรียกว่าส่วน Operation หรือ Event Team ท่ีลง Floor มาประสานงาน
กบัเรา เค้าก็พร้อมนะ เพราะวา่ทกุคนก็พร้อมปะทะลกูค้านานาชาติ เท่าท่ีก๊ิฟทํามา 3 4 5 
ศนูย์หลกั ๆ ในเมืองไทยก็ได้อยู่แล้ว แม้กระทัง่พวกท่ีอยู่ Back พวกท่ีอยู่ข้างหลงัหน่อย  
ก็อาจมีทกัษะภาษาลดลงนิดนึง แต่ถ้าเป็นระดบั Manager หรือระดบั F&B Director   
จะมีระดบัท่ีพูดได้ แต่ระดบัปฏิบตัิการอาจไม่ถึงขนาดนัน้ เพราะเค้าไม่จําเป็นต้องมา
ปะทะกบัลกูค้ามากนกั แตถ้่าระดบั Head เค้าก็ต้องพดูได้... 

 
เช่นเดียวกันกบั Production Manager ของ Optimum Group ให้ความเห็นท่ีสอดคล้อง

กบัประเดน็นี ้โดยกลา่ววา่ (ยพุา พิพฒัน์พวงทอง, ผู้ให้สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2554) 
 
...งานไมซ์จะมีลักษณะงานท่ีต้องทํางานกับชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนัน้
ทกัษะด้านการส่ือสารก็สําคญั ซึง่สว่นใหญ่คนท่ีทํางานศนูย์ประชมุทกุคนภาษาองักฤษดี
หมด ส่ือสารได้ดีหมด ถ้าเทียบกนัในระดบัของเซล หวัหน้าเซล และเซลทัว่ไป Operation 
ท่ีเป็นระดับหัวหน้าโอเคหมดนะ แต่ถ้าถึงขัน้เป็นระดับเด็กยกเก้าอี ้ตรงนัน้เค้ายังไม่
สามารถ ถ้าเป็นในแง่ของงานต่างประเทศเวลาลูกค้าต้องการอะไรควรจะส่ือสารกับคน
ระดบัหวัหน้างานมากกว่าระดบัพนักงาน ด้วยความท่ีเป็นศูนย์ประชุมเจ้าหน้าท่ีระดบั
ล่างมักไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีประจํา เป็น Supplier เป็นเด็ก ซึ่งถามว่าคุณภาพท่ีควรจะถูก
พฒันาจงึเป็นไปไมไ่ด้ เค้าคงไมล่งทนุกบัการพฒันากลุม่คนเหลา่นี ้

 
ประเด็นคณุสมบตัิด้านการส่ือสารท่ีถกูต้องชดัเจนเป็นคณุสมบตัิสําคญัสําหรับบุคลากร

ในอตุสาหกรรมไมซ์ โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัได้แบง่การส่ือสารออกเป็น 2 ลกัษณะคือการส่ือสารในเชิง
ติดต่อประสานงานทั่วไป ซึ่งมักเกิดข้อผิดพลาดในการส่ือสารโดยเฉพาะฝ่าย  Sales และ 
Operation และการส่ือสารภาษาตา่งประเทศ ซึ่งบุคลากรในศนูย์ประชุมส่วนใหญ่สามารถส่ือสาร
ได้เป็นอยา่งดี ยกเว้นบคุลากรปฏิบตักิารระดบัล่างหรือลกูจ้างชัว่คราว (Outsource) 

6.กกคุณสมบัตด้ิานความซ่ือสัตย์ (Credibility) 
คณุสมบตัิด้านความซ่ือสตัย์มีความสมัพนัธ์กับความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชุม

ในระดบัต่ํา เน่ืองจากความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกับางส่วนมองว่าคณุสมบตัิเร่ืองความซ่ือสตัย์
เป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว ไม่ถือเป็นคณุสมบตัิท่ีโดดเด่นสําหรับบุคลากรใน
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ศนูย์ประชมุ อยา่งไรก็ตามการให้บริการท่ียึดหลกัความซ่ือสตัย์จะทําให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจได้ 
ซึ่งทุกองค์กรจะเน้นยํา้หลกัความซ่ือสตัย์ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์กร
อยา่งสมํ่าเสมอและบางแหง่มีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ ท่ีทําผิดด้วย 

ในประเด็นนี ้Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ แสดงความคิดเห็นว่าเร่ือง
ความซ่ือสตัย์ถือเป็นคณุสมบตัพืิน้ฐานของทกุคนอยู่แล้ว โดยกล่าวว่า (อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ ให้
สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2554) 
 

...คณุสมบตัใินเร่ืองของความซ่ือสตัย์คอ่นข้างสําคญั ผมว่าไม่ใช่เฉพาะศนูย์ประชมุอย่าง
เดียวมันเป็นพืน้ฐานของคนทุกคนอยู่แล้ว ทางเราก็จะมี ด้วยความท่ีจะต้องป้องกัน
ทรัพย์สินของลกูค้า เราก็จะแนะนําตลอดว่าอะไรท่ีเป็นสิ่งของมีคา่ คือ เราก็ไว้ใจคนของ
เราเอง แต่ในฮอลล์มนัมีลกูค้าหลายคนมีทัง้ Supplier มีร้อยพ่อพนัแม่ ถ้าพูดง่าย ๆ ใน
วนั Set งาน เราก็จะชว่ยเตือนเค้า แตว่า่ในเร่ืองความซ่ือสตัย์ของทีมงาน ผมว่าเค้าคดัคน
ตรงนีค้อ่นข้างสงูอยูแ่ล้ว 

 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ เกรียงไกร ธวชัชยั (2554) Operation Manager ของ   

อิมแพค เมืองทองธานีท่ีให้ความมั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรมีความซ่ือสัตย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 
หากแต่การทํางานในทุก ๆ แห่งจะมีช่องโหว่หมด ถ้าคนท่ีมีใจทุจริตก็อาจมีการลกัลอบได้ ดังนัน้
เร่ืองระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยก็จําเป็นเช่นกัน โดยอิมแพคมีการติดตัง้กล้อง 
CCTV และมีเจ้าหน้าท่ีประจําจดุตา่ง ๆ คอ่นข้างเยอะ เพ่ือคอยตรวจสอบการทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ได้  

ส่วน ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค ให้ความเห็นวา่เร่ืองความซ่ือสตัย์จะพบเห็นได้ชดัเจนมากในกลุ่มพนกังานระดบัล่าง 
โดยเฉพาะการพบสิ่งของท่ีลูกค้าลืมหรือทําตกหล่นไว้ ซึ่งเร่ืองนีไ้บเทคเองได้มีมาตรการในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบตัแิละบทลงโทษไว้อย่างชดัเจน ซึง่ชว่ยป้องกนัปัญหาดงักลา่วได้  

ประเด็นคุณสมบตัิด้านความซ่ือสัตย์มีผู้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นนีค้่อนข้าง
น้อย โดยมองวา่เป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานท่ีทกุคนควรมีและมีผลตอ่ความพร้อมด้านบคุลากรคอ่นข้าง
น้อย อย่างไรก็ตามทุกองค์กรยงัให้ความสําคญัและกําหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดแก่
บคุลากรของตนเองด้วย 
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7.กกคุณสมบัติ ด้านความเข้าใจในการเ รียน รู้และเอาใจใส่ ผู้ใ ช้บริการ 
(Understanding) 

คณุสมบตัด้ิานความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์กบัความ
พร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุในระดบัปานกลาง เน่ืองจากลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการจดักิจกรรม
ไมซ์ในศนูย์ประชมุมีความหลากหลายทัง้เชือ้ชาติ ภาษา และความต้องการ การให้บริการในแตล่ะ
งานย่อมมีความแตกต่างกันไป โดยยึดหลกัการปฏิบตัิท่ีเป็นขัน้ตอนเป็นพืน้ฐาน ประกอบกับการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยา่งเหมาะสม  

ดงันัน้ทักษะด้านจิตวิทยาในการทําความเข้าใจลูกค้า พร้อมท่ีจะเรียนรู้และเอาใจใส่
ลกูค้า จงึเป็นสิ่งสําคญัในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าได้ โดยบคุลากรในแตล่ะส่วนงานท่ี
ต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจําเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของลูกค้าอยู่เสมอ เพ่ือ
ศึกษาให้เข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริงและสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักหลายท่านให้ความเห็นว่าคุณสมบตัิข้อนีจ้ะมี
ความสัมพันธ์กับคุณสมบัติเร่ือง  Service Mind ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของความ
กระตือรือร้นในการทํางาน ความยืดหยุน่ในการทํางาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ผู้ใช้บริการในศนูย์ประชมุทกุคนต้องการได้รับจากบคุลากรด้วยเชน่กนั 

ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุม  
ไบเทค ให้ความเห็นในประเด็นนีโ้ดยประเมินจากการปฏิบตัิงานของบุคลากรในไบเทคเองพบว่า 
ความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใสผู่้ใช้บริการอาจมองเป็นความกระตือรือร้นในการให้บริการ ซึ่ง
บคุลากรของไบเทคเองยงัมีคณุสมบตัิข้อนีค้่อนข้างน้อย หากเป็นไปได้อยากให้คิดแทนลกูค้าเลย 
เช่น ถ้าลูกค้ารายนีเ้ราเราจะทําอะไรให้เค้าได้เต็มท่ี หรือลูกค้าแจ้งความต้องการมาแค่นีแ้ต่เรา
สามารถทําอะไรให้ได้มากกว่าท่ีลูกค้าต้องการหรือไม่ ถ้ารู้จักลูกค้ามากขึน้ก็สามารถท่ีจะเป็นท่ี
ปรึกษาให้กบัลกูค้าได้เชน่กนั 

ด้าน Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้ความเห็นว่าคณุสมบตัินีอิ้งไปใน
เร่ืองของ Service Mind โดยต้องเร่ิมจากการแนะนําตวักบัลกูค้าเพ่ือสร้างความคุ้นเคยเป็นอนัดบั
แรก ดงัคํากลา่วตอ่ไปนี ้(อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2554) 
 

...คุณสมบตัิในด้านของการเรียนรู้ในด้านของการทําความเข้าใจกับตัวลูกค้า ผมว่าก็     
ไปอิงในเร่ืองของ Service Mind นิดนึง เหมือนแบบทีมเราเองได้รับเร่ืองจากทาง Sales 
แล้วว่า ผมดูแลทีมนีน้ะ ดูแลงานนีน้ะ อย่างแรกเราต้องโทรไปสวัสดีลูกค้าก่อน                  
นัน่หมายความว่าเค้าจะได้รู้แล้วว่าถ้ามีอะไรต่อไปนีจ้ะติดต่อใคร คืออย่างน้อยเป็นการ
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ไป Greeting เค้า ให้เค้ารู้ว่าเรารู้ละนะว่าคณุจะมีงาน คือถ้าเราไม่ไปโทรหาเค้าเลย เรา
นิ่งไปเลยอย่างนี ้เค้าก็จะไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อ ต้องส่งข้อมูลยังไงอะไรอย่างนี ้ยิ่งเรา
ติดตอ่เค้าช้าเท่าไหร่นัน่หมายความว่าเราจะได้ข้อมลูในการทํางานของเราต่อช้าเท่านัน้ 
นัน่ก็เป็นอีกหนึง่เหตผุลท่ีเราได้เบอร์มาแล้วเราต้องคยุกับลกูค้าก่อนเลยจะช้าจะเร็วยงัไง
ต้องคยุก่อน 

 
ส่วนผู้ อํานวยการฝ่ายบุคคลของ Centara Grand & BCC at Central World 

เปรียบเทียบคุณสมบตัิข้อนีไ้ด้กับ Technical Skill ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยกล่าวว่า    
(วิชิต วรรณศร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554) 

 
...งานอีเว้นท์เป็นงานท่ีใช้ Technical Skill ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างสูง 
เพราะฉะนัน้ถ้าคณุไม่เป็นคนกล้าชน ทกัษะการผ่านร้อนผ่านหนาวคณุไม่คอ่ยจะเอาตวั
เข้าไปแลก มนัก็จะทําให้เหมือนกบัว่าวินาทีหนึ่ง เสีย้วการตดัสินใจหนึ่งมนัจะออกมาดํา
หรือขาว Once ท่ีคณุได้ตดัสินใจ มนัก็จะทําให้เค้าได้เปล่ียน ได้ตัดสินใจท่ีจะทํา ถึงแม้ว่า
บอกวา่มนัไมใ่ช ่แตอ่ยา่งน้อย ๆ ลกูค้าบอกว่ามนัต้องเปล่ียน แล้วคณุทําให้ดีกว่าท่ีลกูค้า
ขอ แล้วบอกว่ามนัคงไม่ได้ มันคงไม่ทนั ยงัดีกว่าไม่ทําอะไรเลย เพราะฉะนัน้จงัหวะใน
การท่ีจะแลกในวินาทีนัน้เป็น Technical Skill ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราจะมองคน
ประเภทนีเ้หมือนกนั คือมนัหมายถึงวา่คณุมาทํางานอีเว้นท์แล้ว คณุไม่กล้าท่ีจะตดัสินใจ
อะไร เพราะฉะนัน้ลกูค้าก็จะ Complain ว่า คยุกันแล้วก็ไม่เห็นพูดอะไร ทําอะไร มีแต่
บอกว่ารบกวนรอก่อน อะไรประมาณนี ้แต่ถ้าทําไปแล้วลกูค้าอาจบอกว่าโอเค ถึงแม้ว่า
มนัไมไ่ด้ 90 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ แตม่นัได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ก็ยงัดีกวา่ 

 
ด้าน Project Manager ของ Index Event Agency ให้ความเห็นในเร่ืองนีพ้ร้อม

ยกตวัอย่างจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา โดยกล่าวว่า  (จฑุามาศ งานนฤมลกิจ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 30 
มกราคม 2554) 
 

...ส่วนหน้างานคือความรวดเร็วในการแก้ปัญหาหน้างาน กบัการ Support ให้เราในสิ่งท่ี
เร่งดว่นมากน้อยแคไ่หน เช่น ลกูค้าโดยเฉพาะงานรัฐบาลต้องเรียกว่าเสกให้เลยมากกว่า 
ลกูค้าบอกว่าแผนเราคือขอโต๊ะขอโซฟาหลุยส์ 5 ตวั แตพ่อหน้างานมันต้องมีแผนสอง...
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สมมติรัฐบาลมา 50 คน ต้องนัง่แถวหน้าหลุยส์หมดนะ เราทําไงหน้างาน เพราะฉะนัน้
ชีวิตเราบางทีขึน้อยู่กบัฝ่ายสถานท่ีเหมือนกนั ฝ่ายสถานท่ี Support ให้เราเร็วขนาดไหน
และแก้ปัญหาหน้างานให้เราได้ขนาดไหน ก็มีผลเหมือนกัน เช่น เร่ืองเก้าอีเ้พราะเรา
ทํางานกบัรัฐบาลบอ่ย ยก Case มา เป็นพารากอนกบัอิมแพค เค้าก็เอาอย่างนีม้ัย้ โอเค
มนัไมพ่อจริง ๆ แตเ่ราสง่หน่วยสนบัสนนุวิ่งเด๋ียวนี ้ยกมาเลย แตข่อเป็น Set นี ้แตผ่กูโบว์ 
มนัมีคําตอบให้ลูกค้าในเร่ืองของการแก้ปัญหา ไม่ใช่กับบางท่ีท่ีบอกว่ามีแค่นีไ้ม่มีแล้ว 
แล้วยงัไง มันคือหน้าตาของสถานท่ีเหมือนกัน ต้องคิดว่างานลูกค้าของเราก็ลูกค้าของ
คณุเหมือนกัน เพราะภาพในความเตรียมพร้อมเค้าไม่ได้มองแค่ออแกไนเซอร์แต่ก็มอง
สถานท่ีด้วยวา่ดีไมดี่แคไ่หน... 

 
ซึ่งสอดคล้องกบัความคิดเห็นของ Project Manager ของ CM MICE ท่ีมองว่าคณุสมบตัิ

ข้อนีเ้ป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินความพร้อมของบุคลากรในศูนย์ประชุม  โดยกล่าวว่า                     
(กญัญานาท บญุประสิทธ์ิ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2553) 
 

...ส่วนท่ีทําให้มนัไม่สนกุหรือเห็นถึงความไม่พร้อมก็คงจะเป็นในเร่ืองของการ Reaction 
อะไรตา่ง ๆ การแก้ไขปัญหา ก่อนหน้างานการเตรียมงานโอเคมัย้ มีการ Follow up กับ
เรา ไม่ใช่เราส่งอีเมล์ไปหายเงียบ โทรไปไม่รับสาย ไม่โทรกลบั น่ีคือระบบการเตรียมงาน 
แต่ถ้าเกิดหน้างานแล้วเน่ีย ความฉับไว ความพร้อมเพรียง ความต่ืนตัวในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมกบัเรา นัน่คือตวัประเมินมากกวา่วา่พร้อมหรือไมพ่ร้อม 

 
ด้าน Project Manager ของ Mainstream Organizer ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกบัผู้ ให้

ข้อมลูหลกัทา่นอ่ืน ๆ ไว้ โดยกลา่ววา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553)  
 

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตใุห้ลกูค้าประเมินความพร้อมของบคุลากรในระดบัต่ําก็คือความ
กระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความเต็มใจ ท่ีจริงมนัก็คือ Service Mind ถ้าทกุคนมี 
Service Mind ก็พร้อมท่ีจะให้บริการลูกค้า อย่างเต็มท่ีเช่นกนั การแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้น ความพยายามแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า หรือการมี Feedback ท่ีรวดเร็วให้กบั
ลกูค้า ก็เป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้มากเชน่กนั แม้วา่ลกูค้าจะไม่ได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งท่ีต้องการก็ตาม เพียงแต่รู้สึกได้ถึงความพยายามอย่างตัง้ใจในการท่ีจะ
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รับฟัง แก้ไข และตอบสนองกบัลกูค้าอย่างเต็มท่ีเท่านัน้เอง ซึ่งศนูย์ประชมุหลาย ๆ แห่งก็
พยายามสร้างจิตสํานกึในเร่ืองนีใ้ห้กบับคุลากรของตวัเองเชน่กนั... 

 
ประเด็นคณุสมบตัิด้านความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการเป็นคณุสมบตัิท่ี

มีความสัมพันธ์กับคุณสมบตัิเร่ือง Service Mind โดยแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการของบคุลากร ซึง่สง่ผลตอ่การประเมินความพร้อมของผู้ใช้บริการด้วยเชน่กนั  

8.กกคุณสมบัติด้านการสร้างสิ่งจับต้องได้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
(Tangibility) 

คุณสมบัติ ด้านการสร้างสิ่ งจับต้องได้เ พ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใ ช้บริการมี
ความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากรในระดบัปานกลาง เน่ืองจากผู้ ให้ข้อมลูหลกัให้ความเห็น
ว่าการบริการมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสินค้าประเภทอ่ืน ๆ คือ ไม่สามารถจบัต้องได้ 
(Intangibility) ไม่สามารถแบง่แยกการให้บริการได้ (Inseparability) เน่ืองจากการผลิตและการ
บริโภคเกิดขึน้ในขณะเดียวกัน การบริการมีลกัษณะไม่แน่นอน (Variability) ขึน้อยู่กบัว่าผู้ขาย
บริการจะเป็นใคร จะให้บริการเม่ือใด ท่ีไหน อย่างไร และการบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ 
(Perishability) ซึ่ง วิชิต วรรณศร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ของ Centara Grand 
& BCC at Central World ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกบัคณุสมบตัิข้อนีไ้ว้ว่าการบริการเป็นสิ่งท่ีจบั
ต้องไมไ่ด้ เป็นนามธรรม เราจงึจําเป็นต้องสร้างคณุคา่ของการบริการให้เกิดเป็นความรู้สึกในใจของ
ผู้ใช้บริการให้ได้ 

ดงันัน้การให้บริการจงึจําเป็นต้องสร้างสิ่งท่ีสามารถจบัต้องได้มาเป็นตวัชีว้ดัคณุภาพของ
การบริการ เชน่ การจดัเตรียมสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก อปุกรณ์ อาหาร เป็นต้น เม่ือลกูค้าได้
ใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีเราจัดเตรียมให้ตามความต้องการ จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ประเมินคุณค่าของการบริการออกมาได้ คุณสมบัติในการสร้างสิ่งจับต้องได้เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ ใช้บริการหรือลกูค้าจึงเป็นสิ่งสําคญัสําหรับบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ เน่ืองจากเป็น
ธุรกิจการบริการท่ีจับต้องไม่ได้ จึงจําเป็นต้องแปลงการบริการให้เป็นรูปธรรมและสามารถจบัต้อง
ได้ผ่านความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนย์ประชุม ซึ่งอาจเรียกว่า
ความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งของท่ีมีอยู่เพ่ือสร้างการบริการท่ีน่าประทับใจแก่ลูกค้านีว้่า 
Creativity ได้เชน่กนั 

ในประเด็นนี ้ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศนูย์นิทรรศการและ
การประชมุไบเทค ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกบัเร่ือง Creativity โดยประเมินจากบคุลากรในองค์กร
ว่ามีคุณสมบตัิข้อนีค้่อนข้างน้อย แม้ว่าไบเทคจะมีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกค่อนข้าง
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พร้อม แต่บุคลากรของไบเทคไม่ค่อยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้สิ่งของท่ีมีอยู่เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าหากลกูค้าไม่ร้องขอหรือแจ้งความต้องการมา ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ตอ่ไป 

ส่วน อานนท์ เอนกวิชณกุล (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้
ความมัน่ใจในตวับคุลากรของศนูย์ว่าคอ่นข้างมีคณุสมบตัิข้อนีเ้ดน่ชดั เน่ืองจากได้รับการฝึกอบรม
มาเป็นอย่างดี โดยแสดงความเห็นว่าพารากอน ฮอลล์ คอ่นข้างพร้อมเร่ืองของอปุรณ์ด้วยความท่ี
ขนาดของฮอลล์ไม่ใหญ่มาก พืน้ท่ีประมาณ 5,000 ตารางเมตร ดงันัน้การจดัเตรียมสิ่งของตา่ง ๆ 
จะสามารถทําได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทัง้เสริมว่าหากบุคลากรมีทกัษะความรู้ในงานท่ีทําแล้วจะ
สามารถสร้างสรรค์การบริการได้ดียิ่งขึน้ โดยยกตวัอย่างไว้ว่าทีม Set up ของฮอลล์จะมีการจดัเก็บ
อปุกรณ์ ไมว่า่จะเป็นโต๊ะ เก้าอี ้ผ้าคลมุเก้าอี ้ผ้าคลมุโต๊ะ อยา่งมีระบบและเป็นระเบียบและทกุคนมี 
ความรู้เร่ืองการ Stocking ท่ีดี ทําให้สามารถให้บริการได้อยา่งรวดเร็ว  

ประเด็นคณุสมบตัิด้านการสร้างสิ่งจบัต้องได้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการเป็น
คุณสมบัติสําคัญสําหรับบุคลากรด้านการบริการ โดยผู้ ให้ข้อมูลหลักเปรียบเทียบกับความคิด
สร้างสรรค์ในการประยกุต์ใช้สิ่งของเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการ ซึ่งขึน้อยู่กบัความรู้และ
ประสบการณ์ในการทํางานของบคุลากรแตล่ะคนด้วย 

10.กกคุณสมบัตอ่ืิน ๆ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 11 ทา่น พบว่ามีคณุสมบตัิบางข้อท่ีไม่ได้จดัอยู่ใน 8 

คณุสมบตัท่ีิศกึษา ซึง่สามารถสรุปเป็นคณุสมบตัเิดน่ ๆ ได้ ดงันี ้
10.1กกทัศนคต ิ(Attitude)  
เป็นอีกหนึ่งคณุสมบตัิท่ีมีความสําคญัต่อความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งผู้ ให้ข้อมูล

หลักหลายท่านให้ความเห็นว่าบุคลากรในศูนย์ประชุมหรือในอุตสาหกรรมไมซ์จําเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีทําก่อนเป็นอันดบัแรก ต้องรู้จักว่างานท่ีทําคืออะไร มีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอะไรบ้าง รวมถึงการยอมรับ เรียนรู้ และพฒันาตวัเองด้วยความรู้สึกด้านบวกกบังานท่ี
ทําด้วย  

ซึ่งในประเด็นนี ้ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กลา่ววา่ (พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...นอกจากนีเ้รามีการพฒันาทศันคติของพนกังานอยู่แล้วเป็นคําขญัของเราคือ มีนํา้ใจ 
ใฝ่รู้ สู้ งาน ซึ่งถ้าถามผม ผมว่ามันก็ครอบคลุมหมด มีนํา้ใจคือช่วยเหลือทัง้ภายใน
ภายนอก ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า ใฝ่ รู้คือมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา              
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มีการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ ใฝ่รู้สิ่งใหม ่ๆ สู้งานคือต้องหนกัเอาเบาสู้  น่ีก็เป็นคําขวญัท่ี
เราพยายามปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน ถามว่าถ้าเป็นกลาง ๆ ก็เป็นตวันี ้ทุกระดับ
เหมือนกนั แตถ้่ารายละเอียดว่าเป็นเร่ืองอะไร ก็ต้องดเูป็นงานไป ระดบัสงูขึน้ไปเราก็เน้น
ในเร่ือง Management อะไรใหม ่ๆ 

 
ด้าน ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทคให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกับประเด็นนีไ้ว้ว่าการเพิ่มเติมหรือพัฒนาศกัยภาพของ
บคุลากรควรจะเร่ิมท่ีทศันคติของคนเป็นอนัดบัหนึ่ง ถ้ามีทศันคติในการชอบงานบริการแล้ว อย่าง
อ่ืนก็เปล่ียนได้ เร่ืองทกัษะความรู้สามารถฝึกกนัได้ 

ด้าน Project Manager ของ Index Event Agency ให้ความเห็นว่าเร่ืองของทศันคติเป็น
สิ่งสําคญัท่ีจะทําให้บุคลากรสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานไปได้ โดยกล่าวว่า (จุฑามาศ 
งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554)  
 

...มนัอยู่ท่ีทัศนคติในการทํางาน อันนีก้ล้าพูดได้เลยว่าทัศนคติล้วน ๆ เลย การทํางาน
สอนกนัได้ฝึกกนัได้ในลกัษณะเฉพาะของอาชีพ แตถ้่าเกิดคณุไม่ให้ใจกบัการทํางานแล้ว 
เพราะงานพวกนีจ้ะเจอกับอุปสรรคเยอะ เจอความกดดนัเยอะ ถ้าคณุมีความคิดแง่ลบ
มนัจะไมมี่การพฒันาตวัเอง แล้วจะมีความเบื่อหนา่ยแล้วก็จะอยูไ่มไ่ด้และลาออก... 

 
นอกจากนีย้ังให้ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมมีทัศนคติท่ีดีต่อการ

ทํางานในอตุสาหกรรมนีไ้ว้วา่ (จฑุามาศ งานนฤมลกิจ, ผู้ใหสมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 
 

...เด็กรุ่นใหม่สมยันีม้นัไม่เก่งแตม่นัมีใจในการทํางาน มีทศันคติ มีความคิดแง่บวก นัน่ก็
คือมีชยัไปกวา่คร่ึงแล้ว คือสามารถอยูไ่ด้อยา่งมีความสขุ คณุ Suffer ในเร่ืองของอปุสรรค
ตา่ง ๆ ไม่ว่าเหน่ือย นอนดกึ ลกูค้าไม่ไหว อย่าง  Venue เอง เดินทัง้วนั ตามลกูค้าทัง้วนั 
ลกูค้าบน่ออแกไนเซอร์ ดา่โนน่น่ีนัน่ ปิดยอดไมไ่ด้อะไรอยา่งนี ้แตถ้่าทศันคติคณุดี แง่บวก 
เวลาจบงานคุณก็ Happy คุณแก้ปัญหานัน้ไปได้ นั่นก็ถือเป็นผลงานของคุณ ซึ่งส่วน
ใหญ่เดก็รุ่นใหมเ่ดี๋ยวนีเ้ป็นแบบนี ้เร่ิมมีมมุมองท่ีดีขึน้ในการทํางาน... 
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ส่วน Project Manager ของ Mainstream Organizer ให้ความเห็นว่าคณุสมบตัิด้านการ
มีทัศนคติ ท่ี ดีต่องานบริการ จําเป็นต้องได้ รับการปลูกฝังมาตัง้แต่การเ รียนการสอนใน
สถาบนัการศกึษาแล้ว โดยกลา่ววา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2554)  

...สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนาเป็นอนัดบัแรก ๆ คือ เร่ืองของทศันคติเก่ียวกบังานบริการ ซึ่ง
เป็นงานท่ีต้องอาศยัความอดทนและใจรักในงานท่ีทํา เหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเรา การ
ทําให้ผู้ อ่ืนมีความสุขหรือพอใจในสิ่งท่ีเราทําให้ ตรงนีต้้องปลูกฝังกันมาก่อน ตัง้แต่
พืน้ฐานของคนท่ีเรียนในสายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพนีแ้ล้ว เช่น พวกนกัศกึษาการโรงแรม 
หรือการจดัการอะไรพวกนี.้.. 
 
ทศันคติท่ีดีต่องานด้านการบริการเป็นพืน้ฐานสําคญัสําหรับบุคลากรท่ีต้องทํางานด้าน

การบริการซึ่งจะส่งผลต่อความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า ดงันัน้จึงจําเป็นท่ีศูนย์ประชุมทุก
แหง่ควรจะให้ความสําคญักบัคณุสมบตัิข้อนีเ้ป็นอนัดบัแรกในการคดัเลือกคนเข้ามาทํางานในศนูย์
ประชมุด้วย 

10.2กกความพร้อมของทีมงาน (Team Work) 
คณุสมบตัิของบคุลากรด้านการบริการมกัจะถูกมองในแง่คณุสมบตัิเฉพาะบคุคล

มากกว่าการมองภาพรวมของการทํางาน ซึ่งในความเป็นจริงการทํางานด้านการบริการมีความ
เก่ียวข้องกับบุคคลมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้ว ดงันัน้ในประเด็นนี ้จุฑามาศ งานนฤมลกิจ (2554) 
Project Manager ของ Index Event Agency ได้แสดงความคิดเห็นว่าความพร้อมของทีมงาน
หมายถึงจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญต่อการ
ทํางานด้านการบริการในศนูย์ประชมุ บางครัง้บคุลากรให้บริการดีแตไ่ม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ทัว่ถึงหรือไมเ่พียงพอกบัปริมาณงานในองค์กรก็ทําให้เกิดปัญหาได้เชน่กนั 

ด้าน Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ กล่าวเสริมว่าในบางช่วงเวลาจํานวน
งานและจํานวนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกัน ซึ่ งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหตุ แต่
บุคลากรท่ีให้บริการจะต้องให้บริการลูกค้าให้เต็มท่ีเหมือนเดิม เพ่ือไม่ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความไม่
พร้อมหรือได้รับบริการท่ีด้อยลงไปจากเดิม โดยกล่าวว่า (อานนท์ เอนกวิชณกุล, ผู้ ให้สมัภาษณ์,  
21 มกราคม 2554)  

 
...จากประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านมาก็มีปัญหาท่ีเก่ียวกบัตวับคุลากรในการให้บริการ
ลูกค้าบ้าง อย่างบางช่วงท่ีงานค่อนข้างเยอะ งานค่อนข้างถ่ี จํานวนงานกับจํานวน
บคุลากรไม่สอดคล้องกันซะทีเดียว เพราะว่าตําแหน่งอาจจะมีหายไปบ้าง คนลาออกไป
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บ้าง คนใหม่อาจจะยังไม่มาแทน มันอาจจะมีเป็นช่วงสัน้ ๆ ก็อาจจะทําให้เราทํางาน
เหน่ือยมากขึน้ ทํางานมากขึน้ แตว่า่เราก็ต้องดแูลลกูค้าเตม็ท่ีเหมือนเดมิ 

 
ความพร้อมของบุคลากรในศูนย์ประชุมมีความสัมพันธ์กับจํานวนของบุคลากรต่อ

ปริมาณงานท่ีมีเน่ืองจากลักษณะงานในศูนย์ประชุมเป็นงานท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมากและ
เก่ียวข้องกับหลายฝ่าย ดงันัน้จึงจําท่ีจะต้องบริหารงานบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการและ
ปริมาณงานในแตล่ะสว่น เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดีท่ีสดุด้วย 

10.3กกความยืดหยุ่น (Compromise)  
เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของบุคลากรในศูนย์ประชุมท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักบางท่าน

กลา่วถึง ซึง่คณุสมบตัข้ิอนีถื้อเป็นลกัษณะเฉพาะของคนไทยท่ีมกัคํานึงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
บุคคล มีความยืดหยุ่นเร่ืองการทํางานและกฎระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์ประชุม ซึ่งบางครัง้ทําให้
ลกูค้ารู้สึกดีและพึงพอใจในสิ่งท่ีได้รับความช่วยเหลือนีแ้ละยงัสามารถช่วยรักษาความสมัพันธ์ท่ีดี
ระหว่างศนูย์และลูกค้าได้อีกด้วย โดยในประเด็นี ้Project Manager ของ CM MICE กล่าวว่า 
(กญัญานาท บญุประสิทธ์ิ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2553) 
 

...ถ้าเทียบความยืดหยุ่นระหว่างของเมืองไทยกับเมืองนอกก็ต้องให้เครดิตคนไทย คือ
เท่าท่ีเคยเจอมา ระบบการชาร์จชองคนไทยจะยืดหยุ่นมากกว่าหน่อยนึง แตเ่มืองนอกก็
ตรง ๆ เหมือนกนั เมืองนอกก็ช่วยเหมือนกนั แตว่่าคนไทยก็ไม่ถึงกบัเวฟนะ ได้แตไ่ม่มาก 
บางทีเรารู้จกักนัมากหนอ่ยมนัมีเร่ืองของความสมัพนัธ์ รู้จกักนัมานาน ทํางานวงการนีม้า
นาน อาจจะพูดคุยกันได้บ้างว่าพ่ีช่วยหนูหน่อยเถอะนะ งานนีห้นูไม่ได้จริง ๆ งบหนูมี
จํากดัจริง ๆ ก็ต้องมีการพดูคยุแล้วเค้าก็จะมีการ Mention ไปถึงผู้บริหารท่ีดแูลเค้าอีกที
เพราะเค้าตดัสินใจไมไ่ด้ คนไทยก็ยืดหยุน่นะ ก็โอเค ไมใ่ชแ่ยเ่สมอไป 

 
ด้าน อมรเทพ สิขิวัฒน์ (2554) Project & Creative Director ของ Upper Event 

(Thailand) ให้ความเห็นว่าในมมุมองของออแกไนเซอร์มองว่าหากบคุลากรในศนูย์ประชมุมีความ
อะลุ้ มอล่วยหรือมีความยืดหยุ่นมาก ไม่พยายามเผชิญหน้าหรือปะทะคารมกับลูกค้าโดยยึด
กฎระเบียบของหนว่ยงานมากจนเกินไปก็จะเป็นผลดีกบัทัง้ผู้ใช้บริการและศนูย์ประชมุด้วยเชน่กนั 

คณุสมบตัข้ิอนีถื้อเป็นคณุสมบตัิเดน่ของคนไทยท่ีนิยมใช้แนวทางการประนีประนอมหรือ
ยืดหยุน่ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้มากกวา่การใช้ความรุนแรงหรือการเผชิญหน้าโดยตรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากผู้ ใช้บริการหรือออแกไนเซอร์มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุลากรในองค์กรท่ีทํางานร่วมกัน
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แล้ว จะทําให้การทํางานเป็นไปอย่างราบร่ืนเน่ืองจากมีความคุ้นเคยกนัและสามารถพดูคยุตอ่รอง
หรือผอ่นผนักฎเกณฑ์บางอยา่งได้ง่ายขึน้ 

10.4กกความกร้าว (Tough)  
เป็นคุณสมบัติท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย เป็นคณุสมบตัิเด่นของบคุลากรในประเทศตะวันตก แต่ไม่คอ่ยพบในบคุลากรของไทย
หรือเอเชีย เน่ืองจากเป็นชาติอนุรักษ์นิยมท่ียงัคงยึดมัน่ในความอาวโุสอยู่ ซึ่งหากบคุลากรในศนูย์
ประชุมมีคณุสมบตัิดงักล่าวจะช่วยเพิ่มความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการแก่ลูกค้าได้มาก
ยิ่งขึน้  

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ของ Centara Grand & BCC at Central World ให้ 
คําจํากดัความของคณุสมบตัข้ิอนีไ้ว้วา่ (วิชิต วรรณศร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554)  
 

...ความ Tough ท่ีเราอยากเห็นมันเหมือนจะ Copy มาจากพวกยุโรป คือ Tough         
ในหน้าท่ี ไม่ได้ดูถูกคนเอเชีย คนเอเชียเค้าอาจจะมีความเ ป็น Conservative สูง 
เน่ืองจากเป็นชาติเอเชียนท่ีต้องเคารพในการเป็น Seniority ของคน ความเกรงใจของคน
ไทยจะสูงหน่อย ฝร่ังเค้ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง พวก Western เค้าจะมองว่าในฐานะ
ผู้ปฏิบตัิงาน ทกุคนต้อง Perform ให้ได้ตาม Objective ของบริษัท ต้อง Achieve ให้ได้
วา่งานชิน้นงึจะต้องบรรลผุล ความ Tough ของเค้าอธิบายได้ 2 อย่าง ถ้าเกิดคณุ Tough 
โดยไม่มีมารยาท มนัก็ไม่ใช่ การท่ีเราจะเข้มแข็งมนัคือเข้มแข็งในหน้าท่ี ในทํานองครอง
ธรรม เราไมใ่ชค่นหยาบกร้าวหรือหยาบคายมนัก็ไม่ใช่ Tough หมายถึงว่ากล้าท่ีจะพดูว่า
เสร็จเม่ือไหร่ เสร็จวนัไหน ใครทํา อนันีไ้ม่ได้ อนันีต้้องเปล่ียน คือจะไม่มีเกรงใจว่าก็ได้ ก็
หยวน ๆ ต้องแกล้งไปอะไรอย่างนี ้ถ้าความเป็นเอเชียนก็บอกว่า ไม่เป็นไร ค่อย ๆ ทํากัน
ไป แตถ้่าเป็นชาติ Western ไม่ได้ก็ต้องทิง้ ถอดก็ต้องถอด 7 คนไม่ทนัก็ต้องเป็น 14 คน 
พรุ่งนีเ้ช้าไมท่นั คืนนีก็้ต้องทํา เค้าเรียกวา่ความมี Responsibility คือความรับผิดชอบ 
 
คณุสมบตัข้ิอนีแ้สดงออกถึงความมุง่มัน่ ตัง้ใจ และการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ

อยา่งเตม็ท่ี ซึง่อาจตรงกนัข้ามกบัคณุสมบตัด้ิานความยืดหยุ่น ความอะลุ้มอล่วยท่ีเป็นลกัษณะเดน่
ของคนไทย ดังนัน้การนําคุณสมบัติท่ีดีทัง้สองข้อนีม้าประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทํางานของ
บคุลากรในศนูย์ประชมุแล้ว จะทําให้บคุลากรมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ด้วย 
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ประเดน็ความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในศูนย์ประชุมท่ีมีผลต่อ
ความพร้อมด้านบุคลากรต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าท่ีหลกัของแผนกทรัพยากรบุคคล หรือ 
Human Resources Department (HR) ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ ดงันี ้การวิเคราะห์และ
ออกแบบงาน การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันา การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การ
บริหารค่าตอบแทน การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย และการจัดการด้านแรงงาน
สมัพนัธ์ ซึง่กระบวนการดงักลา่วฝ่ายทรัพยากรบคุคลจําเป็นต้องดําเนินการควบคูไ่ปกบัทกุแผนกใน
องค์กร เพ่ือบริหารจดัการบคุลากรทัง้หมดในองค์กรให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
พร้อมสงูสดุในการให้บริการลกูค้าในศนูย์ประชมุ  

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึบคุลากรระดบัผู้บริหารและระดบัปฏิบตัิการในแผนกตา่ง ๆ ของ
ศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมี
ความสมัพนัธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรของศนูย์ประชุมต่อการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์
จริง โดยผู้ ให้ข้อมูลหลกัแสดงความคิดเห็นว่ากระบวนการในแตล่ะขัน้ตอนของการบริหารจดัการ
ทรัยพากรบคุคลมีความสําคญัในระดบัท่ีแตกตา่งกนัไป โดยแยกอธิบายได้ ดงันี ้

1.กกกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบงาน (Job Analysis Process) 
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบงานมีความสมัพนัธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรใน

ศูนย์ประชุมในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการแรกเร่ิมในการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
คณุสมบตัิของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงาน ซึ่งมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งสําหรับการทํางานใน
องค์กร เปรียบได้กบัแผนท่ีนําทางของบคุลากรในองค์กร เพราะบคุลากรในแตล่ะตําแหน่งจะได้รับรู้
ถึงคณุสมบตัิส่วนบุคคล ลกัษณะงาน บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนเองในตําแหน่งงาน
นัน้ ๆ โดยในขัน้ตอนนีจ้ะประกอบด้วยเอกสาร 2 สว่น ได้แก่ 

1.1กกใบพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description, JD) หมายถึง ข้อความท่ีเขียน
ขึน้มาเพื่อบรรยายถึงลกัษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และสภาพการทํางานของงานหนึง่ ๆ 

1.2กกใบกําหนดคณุสมบตัิของบุคคลในงาน (Job Specification, JS) หมายถึง 
ข้อความท่ีบรรยายหรือระบุข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคลผู้ ปฏิบัติงานท่ีจําเป็นต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบตังิานหนึง่ ๆ 

ในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบงานนัน้ แผนกทรัพยากรบุคคลจําเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องทํางานประสานกับทุกแผนกในองค์กร เพ่ือศึกษาถึงลักษณะงานและความต้องการด้าน
บคุลากรของแตล่ะแผนก จากนัน้จงึนําข้อมลูท่ีวิเคราะห์ได้ไปจดัทําเป็นใบงานแจกจ่ายให้กบัแผนก
ต่าง ๆ ต่อไป ดงันัน้ในขัน้ตอนการวิเคราะห์และออกแบบงานนีจ้ึงมีความสําคัญในการบริหาร
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จดัการทรัพยากรบคุคลเพื่อให้เกิดความพร้อมสงูสดุในการทํางานเชน่เดียวกนั กล่าวคือเป็นขัน้ตอน
แรกในการกําหนดลกัษณะของงานในแตล่ะตําแหน่งและคณุลกัษณะของบคุลากรท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหน่งงานนัน้ ๆ เพ่ือนําไปสู่การได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีความพร้อมในการรองรับงานใน
อตุสาหกรรมไมซ์ตอ่ไป 

ในประเด็นนีผู้้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กล่าวว่า 
(พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...การวิเคราะห์ การออกแบบงานคือขัน้แรก ท่ีจริงขึน้อยู่กบัตอนตัง้องค์กรขึน้มาใหม่ ซึ่ง
ท่ีน่ีตัง้มาประมาณก็ 20 กว่าปีแล้ว Job แตล่ะ Job สําคญั ๆ ก็คือ Job หลกั ๆ ท่ีมีมาอยู่
แล้วแตเ่ร่ิมและเราได้มีการทํา Job Evaluation...มีการวิเคราะห์งานและออกแบบงานมา
ตามขัน้ตอน แตถ่ามว่ามนัมีผลตอ่ความพร้อมของบคุลากรหรือไม่ มีแน่นอนคือเราจะได้  
รู้วา่ Competency ของคนกบั Need ของงานมนั Match กนัหรือเปล่า ถ้าไม่ Match เราก็
ไปเติมส่วนท่ีขาด งานนี ้Need ทกัษะอะไรบ้างท่ีต้องการเพิ่มเติมแต ่Competency ของ
พนกังานไมถ่ึงเราก็ไปเสริมสว่นท่ีเค้าขาด 

 
ด้าน Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี ให้ความเห็นว่าขัน้ตอนนีเ้ป็น

จุดเร่ิมต้นของการได้มาซึ่งบุคลากรในศูนย์ประชุม โดยจะมีการทํางานร่วมกันระหว่างฝ่าย
ทรัพยากรบคุคลและฝ่ายงานอ่ืน ๆ โดยกล่าวว่า (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 
2554) 
 

...จดุเร่ิมต้นของการดแูลบคุลากรจะต้องมาจากตวัท่ีมี JD JS ซึ่งจริง ๆ แตล่ะส่วนงานก็
จะมีการวางออแกไนซ์ของตัวเองแล้วส่งไปให้ฝ่าย HR ดวู่าระบบของฝ่ายเป็นแบบไหน 
ออแกไนซ์ของตวัเองเป็นแบบไหน ซึ่งเค้าจะท าการ Recruit สรรหาคนมาให้เรา ทางเราก็
จะเป็นคนสมัภาษณ์อยู่ดี เพียงแตเ่ค้าจะเลือกมาให้เราว่าคนไหนเหมาะสมท่ีจะร่วมงาน
กนั Job ตา่ง ๆ หรืออะไรตา่ง ๆ เรา Deal กบัทาง HR ไปด้วยกนัอยูแ่ล้ว... 

 
ส่วนผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ให้แนวคิดว่าการ

วิเคราะห์และออกแบบงานของบคุลากรในศนูย์ประชมุมีการพฒันามาจากรูปแบบของงานโรงแรม
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โดยอาศยัประสบการณ์ในการทํางานศนูย์ประชุมมาประยกุต์เป็นลกัษณะงานของบคุลากรในแต่
ละตําแหนง่ โดยกลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...การวิเคราะห์และออกแบบงาน หรือ Job Profile โดยส่วนใหญ่หวัหน้างานเป็นผู้ เขียน
แล้วในปัจจบุนั แตก่่อนฝ่าย HR จะให้มา เน่ืองจากไมซ์มนัไม่ได้มีมานานเพิ่งเกิดมาได้ไม่
เกิน 20 ปี เม่ือก่อนก็จะเป็นบุคลากรคล้าย ๆ กบัโรงแรมก็ Copy กนัมา แต่ตอนนีเ้ราเร่ิม
มีประสบการณ์เราทํางานมาเรารู้แล้วว่า Profile ของคนทํางานในตําแหน่งนีม้นัควรจะ
เป็นอยา่งไรก็ชว่ยกนัเขียน แล้วก็ให้ HR จดัทําเป็น JD, JS  

 
Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้ความเห็นเก่ียวกบัประเด็นนีโ้ดยอิงจาก

ตําแหน่งงานของตวัเอง โดยกล่าวว่า JD, JS เป็นสิ่งท่ีกําหนดไว้ชัดเจน แต่การทํางานจริง
จําเป็นต้องชว่ยกนัและทํางานเป็นทีมมากกวา่ โดยกลา่ววา่ (อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 
21 มกราคม 2554)  
 

...Job Description Job Specification จริง ๆ แล้วถามว่าชดัเจนมัย้ ก็คอ่นข้างชดัเจนว่า
เราเป็นฝ่ายบริการลกูค้า แตพ่ออยูห่น้างานจริง สิ่งท่ีเราต้องชว่ยมนัเป็นเหมือนการทํางาน
ร่วมกนัระหวา่งเรากบัฝ่ายอ่ืน ๆ ถ้าในจดุ ๆ หนึ่งต้องช่วย ก็คือการทํางานเป็นทีมมากกว่า 
ผมมองอย่างนัน้นะ แตใ่นส่วนของ Job Description คอ่นข้างเดน่ชดัอยู่แล้วว่าเราเป็น
ฝ่ายบริการลกูค้า 

 
ส่วนผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ของ Centara Grand & BCC at Central World 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานจะมีสิ่งท่ีต้องพิจารณาหลายอย่าง แต่
อย่างไรก็ตามจะมี Criteria ขัน้พืน้ฐานท่ีจําเป็นท่ีศนูย์ประชุมต้องการอยู่แล้ว โดยกล่าวว่า (วิชิต 
วรรณศร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...การกําหนดคุณสมบัติของพนักงานขึน้อยู่กับตําแหน่งหน้าท่ีงาน ตัวพิจารณา
หลากหลาย บางคนการศึกษาดี แต่ทํางานไม่ได้ บางคนทํางานได้ดีแต่การศึกษาน้อย 
มนัหลากหลาย เอาเป็นว่าการกําหนดคณุสมบตัิมี Criteria ขัน้พืน้ฐานอยู่แล้ว ใครท่ีมา
เยอะ ๆ หนอ่ยก็ถือเป็นการตอ่ยอดให้กบัตวัเองในโอกาสของการเติบโต แตไ่ม่ได้ฟันธงว่า
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ต้องการศึกษาสูงถึงจะเอา  มีหลายองค์ประกอบ  Educational, Background 
Experience แล้วก็ Potential สามตวัท่ีเราจะมองหลกั ๆ 

 
ประเดน็กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบงานเป็นกระบวนการท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัมองว่า

มีความสําคญัในลกัษณะท่ีเป็นตวักําหนดคณุสมบตัิของบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงาน และใช้เป็น
เกณฑ์ในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้ามาทํางานในองค์กร หากแตไ่ม่ได้มีผลโดยตรงตอ่ความ
พร้อมด้านบคุลากรแตอ่ยา่งใด 

2.กกกระบวนการสรรหา (Recruitment Process) 
กระบวนการสรรหามีความสัมพันธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์ประชุมใน

ลกัษณะของการเป็นขัน้ตอนในการจงูใจผู้สมคัรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  และมีทศันคติท่ีดีตรง
ตามความต้องการขององค์กรให้เข้ามาสมคัรงานเพ่ือทําการคดัเลือกให้ได้บุคลากรท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัตําแหน่งงานนัน้ ๆ ตอ่ไป กระบวนการนีเ้ป็นการติดตอ่ส่ือสารสองทาง นัน่คือ  ผู้สมคัร
ย่อมต้องการข้อมลูท่ีถูกต้องเก่ียวกับการทํางานในองค์กร  ขณะเดียวกันองค์กรก็อยากได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับผู้สมคัรว่ามีคณุสมบตัิและความสามารถอะไรบ้าง  เป้าหมายของการสรรหาคือ
ต้องการให้คนท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีต้องการมาสมคัรงานให้มากท่ีสุด เพ่ือจะได้คดัเลือกคนท่ีมี
ความพร้อมท่ีสดุเข้ามาทํางานในศนูย์ประชุมต่อไป ซึ่งขัน้ตอนนีจ้ะเป็นหน้าท่ีของแผนกทรัพยากร
บคุคลในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรงานผ่านส่ือต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ 
หรือในลกัษณะของการบอกตอ่จากคนในองค์กรไปยงักลุม่คนรู้จกัท่ีทํางานในสายงานเดียวกนัด้วย 

ในประเด็นนี ้ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า
ขัน้ตอนการสรรหาของศนูย์ประชุมจะไม่แตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ สิ่งท่ีแตกต่างจะเป็นแหล่งในการ
สรรหา โดยแบ่งเป็นพนักงานระดบัสูงและพนักงานทั่วไป ซึ่งมีวิธีการสรรหาท่ีแตกต่างกัน ดงันี  ้
(พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...การสรรหาบุคลากรก็มีความสําคญัเช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วก็ไม่ต่างจากธุรกิจอ่ืน
เทา่ไหร่ แตว่า่แหล่งในการสรรหา ถ้าเป็นพนกังานประจําเป็นตําแหน่งพนกังานธรรมดา ๆ 
พวก Staff ทัว่ ๆ ไป เราก็โหลดจากทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนัน้ หรือเว็บของ
บริษัทก็มี แต่ถ้าเป็นระดับสูงขึน้ไปหน่อย บางครัง้บางตําแหน่ง เราก็ต้องใช้ Head 
Hunter บ้าง ก็แล้วแต่ลกัษณะความจําเป็นในการสรรหา คือบางทีตําแหน่งอาจจะหา
ยากหนอ่ย เป็นระดบัสงูขึน้ไปเราจะใช้ Head Hunter แตโ่ดยทัว่ ๆ ไปเราจะประกาศทาง
เว็บ และถ้าเป็นพนกังานท่ีเป็น Volunteer หรือพนกังานชัว่คราวส่วนใหญ่เราจะมีเป็น
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กลุม่ของคนท่ีเค้าทํางานให้กบัเราคอ่นข้างประจําอยูส่ว่นหนึ่งหรือเป็นพวกนกัศกึษา อนันี ้
ก็แล้วแต่งาน บางงานอาจต้องค่อนข้าง Need ภาษาองักฤษเยอะเน่ีย เราก็จะไปตาม
มหาวิทยาลยัท่ีเค้าเป็นพวกสอนหลกัสตูรพวกอินเตอร์ไป เราก็ได้นกัศกึษาตรงนัน้มาก็คือ
ต้องดูเป็น Job ไปว่าเราจะไปหาตรงไหนมาได้ อย่างท่ีบอกถ้า Need นักศึกษาท่ีรู้
ภาษาองักฤษ เราก็จะเจาะกลุม่ไปท่ีหลกัสตูรอินเตอร์ 

 
ด้าน เกรียงไกร ธวชัชยั (2554) Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี ให้

ความเห็นในมุมมองของฝ่ายปฏิบัติการว่ากระบวนการสรรหาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนัน้
จําเป็นต้องประสานงานกบัฝ่ายตา่ง ๆ เพ่ือทราบถึงคณุสมบตัิของบคุลการท่ีต้องการ นอกจากนีย้งั
มีความสําคญัต่อความพร้อมของบุคลากรในลกัษณะของการสรรหาพนักงานชั่วคราว (Casual) 
เข้ามาเสริมในแตล่ะงานด้วย  

ด้าน ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ให้ความเห็นเก่ียวกับลักษณะงานของศูนย์ประชุมว่าเป็นงานเฉ พาะด้าน ดังนัน้
แหล่งท่ีมาของบุคลากรมักมาจากสายงานท่ีใกล้เคียงกันหรือการอาศยัสายสัมพันธ์ส่วนบุคคล
มากกว่า โดยมีส่วนน้อยท่ีจะเดิน Walk in เข้ามา หรือเปิดหนงัสือพิมพ์หางาน เพราะมนัเป็นงาน
เฉพาะด้าน ต้องมีพืน้ฐานความรู้เร่ืองไมซ์มาก่อนประกอบกบัต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ลกัษณะงานในธุรกิจไมซ์อีกมากด้วย  

เช่นเดียวกันกับ อานนท์ เอนกวิชณกุล (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน 
ฮอลล์ ท่ีให้ความเห็นสอดคล้องกนัในประเด็นการใช้สายสมัพนัธ์ส่วนตวัในการสรรหาผู้สมคัรว่า ท่ี
ผา่นมาฝ่าย HR จะประกาศรับสมคัรบคุคลภายนอกตามขัน้ตอนทัว่ไป ในขณะเดียวกนัพนกังานท่ี
มีคนรู้จักทํางานอยู่ในสายงานนีก็้จะมีการบอกต่อกันไป เพ่ือให้เข้ามาสมัครงานในตําแหน่งท่ี
ต้องการด้วยเช่นกนั เป็นการเพิ่มจํานวนผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบัท่ีองค์กรต้องการสรรหา
ได้มากยิ่งขึน้ด้วย  

ด้านผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล Centara Grand & BCC at Central World ให้
ความเห็นในประเด็นการสรรหาว่าขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ 2 ข้อ คือ ประสบการณ์ของผู้สมคัรและ
ภาพลกัษณ์ขององค์กร โดยกลา่ววา่ (วิชิต วรรณศร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...องค์ประกอบแรกในตัวคนท่ีจะเข้ามา เค้ามาในสภาพท่ีพร้อมหรือไม่ มันมี 2 
องค์ประกอบ เราอาจจะโชคดีท่ีเราได้คนท่ีมีความพร้อม ไม่ได้หมายถึงว่าคนท่ีไม่ได้เข้า
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มาทํางานกบัเราไม่ดี ไม่ใช่ แตอ่าจเป็นท่ีว่าใน Field ท่ีเค้าเคยมีประสบการณ์มาอาจจะ
ไม่ตรงกับเราก็ได้ ทุกคนท่ีเข้ามาหาเรามีคณุสมบตัิหมดเลย แต่เรา Skim ให้มนัเหลือ
เฉพาะคนท่ีมีประสบการณ์ใกล้เคียงกับงานเรา อนันัน้ก็เป็นตวับอกตวันึง อีกส่วนหนึ่ง
เป็นเร่ืองของ Image องค์กร เป็นตวัท่ีทําให้เค้าเดนิเข้ามาหาเรา เพราะฉะนัน้ตวัเสริมท่ีทํา
ให้เราได้คนดีคือภาพลกัษณ์องค์กรเราดี คนท่ีเค้าเข้ามาก็มีความพร้อม... 

 
ประเดน็กระบวนการสรรหาเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัในการส่ือสารให้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตรง

หรือใกล้เคียงกบัท่ีองค์กรต้องการได้รับรู้และสนใจสมคัรเพ่ือรับการคดัเลือกเข้ามาทํางานในองค์กร
ตอ่ไป โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลจําเป็นต้องประสานงานกบัแตล่ะฝ่ายเพ่ือเรียนรู้และเข้าใจลกัษณะ
งานและคณุสมบตัิของบคุลากรท่ีแตล่ะฝ่ายต้องการเพ่ือจะได้สรรหาผู้สมคัรท่ีมีความเหมาะสมกบั
ตําแหนง่งานนัน้ ๆ ได้ 

3.กกกระบวนการคัดเลือก (Selection Process) 
กระบวนการคดัเลือกมีความสมัพันธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรของศนูย์ประชุมมาก

ท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนในการพิจารณาเลือกผู้สมคัรและรับเข้ามาเป็นพนกังานหรือบคุลากรใน
ศนูย์ประชุมในตําแหน่งงานนัน้ ๆ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ผู้บริหารหรือหวัหน้างานในแต่ละ
แผนกเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดัเลือกด้วย แม้ว่าในขัน้ต้นแผนกทรัพยากรบุคคลจะทํา
หน้าท่ีในการคดักรองคนท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์เข้ามาจํานวนหนึ่งแล้วก็ตาม ซึ่งแต่ละแห่งจะมี
วิธีการคดัเลือกท่ีแตกตา่งกันไป อาจใช้การทดสอบความรู้ทางวิชาการหรือการสมัภาษณ์เบือ้งต้น 
แต่ก็เป็นเพียงการคดัเลือกตามคุณสมบตัิพืน้ฐานท่ีควรจะเป็นเท่านัน้ ซึ่งในความเป็นจริงแผนก
ทรัพยากรบุคคลก็ไม่ได้เ ข้าใจลึกซึ ง้ เ ก่ียวกับลักษณะงานท่ีทําดีเท่ากับคนในแผนกนัน้ ๆ 
เพราะฉะนัน้การสมัภาษณ์ผู้สมคัรโดยผู้บริหารหรือหวัหน้างานโดยตรงของตําแหน่งงานนัน้  ๆ จึง
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีแผนกต้องการ โดยขัน้ตอนนีถื้อ
เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัมากกบัการได้มาซึ่งบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเหมาะ
กบัการทํางานในศนูย์ประชมุ ซึ่งจะส่งผลตอ่ความพร้อมในการให้บริการลกูค้าในอตุสาหกรรมไมซ์
ด้วยเชน่กนั 

ในประเด็นนี ้ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้
ความเห็นว่าการคดัเลือกผู้สมัครจะมีการทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดยเน้นทกัษะด้าน
ภาษาองักฤษ และคดัเลือกโดยการสมัภาษณ์ ซึ่งแบง่เป็นพนกังานประจําและพนกังานด้านเทคนิค 
โดยกลา่ววา่ (พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
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...ในส่วนของการคดัเลือก เรามีการ Test ภาษาองักฤษ มีทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ แล้วก็
สอบสัมภาษณ์ ถ้า Need ภาษาอังกฤษเราก็มีให้เขียนด้วย คือจริง ๆ ทุกระดบัเรา 
Request วา่ต้องได้ภาษาองักฤษหมด แตถ้่าเป็นระดบัล่างก็ไม่จําเป็นมาก อนันีเ้ราพดูถึง
ในลักษณะของพนักงานประจําท่ีเป็นปริญญาตรีขึน้ไป ถ้าเป็นตําแหน่ง เช่น พวก
พนกังานทางช่างหรืออะไรอย่างนี ้เราก็ไม่ได้ไปดตูรงนัน้ เราจะดเูร่ืองทกัษะในงานของ
เค้ามากกวา่  

 
เกรียงไกร ธวชัชยั (2554) Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี ให้ความเห็น

วา่การคดัเลือกผู้สมคัรโดยหวัหน้างานของฝ่ายงานนัน้ ๆ จะทําให้ได้ผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามท่ี
ต้องการมากย่ิงขึน้ 

ด้าน ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค ให้ความเห็นเก่ียวกบัขัน้ตอนการคดัเลือกบคุลกรของไบเทคว่ามีความเข้มข้นในการ
คดัเลือกน้อย เน่ืองจากมีตวัเลือกของผู้สมคัรน้อย โดยเปรียบเทียบจากประสบการณ์การทํางาน
โรงแรมให้เห็นว่ามีตวัเลือกของผู้สมคัรงานจํานวนมากเพราะเป็นงานท่ีดดีูมีชีวิตชีวาและคนส่วน
ใหญ่มองเห็นภาพการทํางานท่ีชดัเจน แตง่านในศนูย์ประชมุมนัใหญ่เกินท่ีคนทัว่ไปจะมองภาพว่า
คืออะไร ทําอะไรบ้าง 

ด้านผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล Centara Grand & BCC at Central World กล่าว
ว่าการคดัเลือกบุคลากรเป็นศาสตร์ท่ีทุกองค์กรใช้เหมือน ๆ กัน เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
องค์กร พร้อมทัง้ให้ความเห็นว่าคณุสมบตัิของผู้สมคัรถือเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีจะทําให้องค์กรได้คน
ท่ีมีความพร้อมเข้ามาทํางาน โดยกลา่ววา่ (วิชิต วรรณศร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ศาสตร์ในการคดัเลือกคนไม่ตา่งกนั ทกุ ๆ ท่ีจะมีศาสตร์ตรงนีไ้ว้คดัเลือกคน ทกุท่ีอยาก
ได้คนท่ีมีความพร้อมท่ีจะทําให้องค์กรกับงานท่ีเค้าได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็จ 
ธุรกิจแตล่ะประเภทก็ไม่ได้เหมือนกนัซะทีเดียว มนัก็มาเทียบกันไม่ได้ แตถ้่าถามว่ามีกล
ยทุธ์พิเศษอะไรทําให้ได้คนเก่งมาทํางาน ส่วนใหญ่กลยทุธ์ก็จะเป็นท่ีตวัเขาเองไม่ได้อยู่ท่ี
เรา เราเป็นเพียงตวัเสริม เร่ืองของขวญักําลงัใจ สวสัดกิาร ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นตวัขบัท่ี
ทําให้เราได้คนกลุม่หนึง่ท่ีมนัใชท่างของเขาแล้วมาทําให้งานเราเกิดขึน้ 
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ด้าน Project Manager ของ Index Event Agency ให้ความเห็นว่าการคดัเลือกคนเข้า
ทํางานในศนูย์ประชมุควรพิจารณาเร่ืองของทศันคติของผู้สมคัรเป็นสําคญั โดยกล่าวว่า (จฑุามาศ 
งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 
 

...เราคิดว่า HR สําคัญในเร่ืองการคัดเลือกคน งานประเภทนีม้ันไม่ได้แค่คุณมี
ประสบการณ์ 10 ปี ถ้าจะดปูระสบการณ์หรือดแูคค่ณุเรียนเก่งมา ประสบการณ์ใช่มัย้ 
มนัดหูลายอย่าง ในเร่ือง Attitude เร่ืองทศันคติในการทํางานสําคญั คิดว่าการคดัเลือก
คนของ HR ในส่วนของศนูย์ประชุมและออแกไนเซอร์คล้าย ๆ กัน มนัมีปัญหาหลาย ๆ 
อย่างท่ีคน ๆ นึงจบมาปุ๊ บ ภาษาดีมาก จบเมืองนอก จบการโรงแรมมา แตพ่อมาทํางาน
จริงแล้วอยูไ่มไ่ด้ ในท้ายท่ีสดุแล้วหากเราเปรียบเทียบระดบัการศกึษาท่ีเท่ากนัสําหรับการ
ทํางาน อยา่งเชน่คณุมาสายงานเดียวกนั การศกึษานัน้เป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว แตส่ิ่งท่ีสําคญั
ไม่ใช่แคส่ายงานท่ีคณุต้องการ มนัไม่ใช่เร่ืองของความเก่ง เกียรตินิยมหรือเปล่า หรือว่า
จบเมืองนอกหรือเปล่า แต่มันอยู่ท่ีทศันคติในการทํางาน อนันีก้ล้าพูดได้เลยว่าทศันคติ
ล้วน ๆ เลย... 

 
ด้าน Project Manager CM MICE ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าคุณสมบตัิท่ีฝ่ายทรัพยากร

บุคคลควรพิจารณาในขัน้ตอนการคัดเลือกคือทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการส่ือสาร ความ
ยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนตวัเอง การประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับงาน และความอดทนเรียนรู้
งาน โดยกลา่ววา่ (กญัญานาท บญุประสิทธ์ิ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2553) 
 

...HR ก็ควรจะคดัเลือกคนท่ีอย่างน้อย ๆ คือคนท่ีสามารถดงูานได้ทัง้ไทยทัง้เทศ คนท่ีมี
ความอดทน มี Service Mind เพราะวา่ความรู้ตรงนีม้นัไม่มีใครสอน ถึงแม้ว่าเรียน Hotel 
Management มาก็จริง แต ่Hotel Management เม่ือมนัมาเป็นตวั Convention มนัก็
ต้อง Adapt ไปอีกแบบหนึ่ง ความรู้ Knowledge ต้องพร้อมท่ีจะเรียนรู้ใหม่เพราะมันหา
โรงเรียนสอนยาก ไมเ่หมือนกบั Hotel Management ท่ีมีเปิดสอนทัว่ไป 

 
ด้าน ยุพา พิพฒัน์พวงทอง (2554) Production Manager ของ Optimum Group ให้

ความเห็นว่าขัน้ตอนการคดัเลือกบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจศนูย์ประชุมควรพิจารณาเร่ืองบคุลิกภาพเป็น
อันดับแรกแล้วจึงพิจารณาจากคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การศึกษา ประสบการณ์ และ
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ความสามารถ เป็นต้น เน่ืองจากงานในศนูย์ประชมุเป็นงานบริการเน้นการต้อนรับและให้บริการกบั
บคุคล ดงันัน้จําเป็นท่ีจะต้องมีบคุลิกภาพท่ีดีเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นดีในสายตา
ของผู้ใช้บริการด้วย 

ส่วน Project Manager ของ Mainstream Organizer ให้ความเห็นสนับสนุนการ
คดัเลือกบคุลากรโดยพิจารณาจากทศันคติเป็นสําคญั โดยกล่าวว่า (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 
26 ตลุาคม 2553) 
 

...นอกจากนีก้ารวดัเร่ืองทศันคติของผู้สมคัรก็เป็นอีกหนึ่งคณุสมบตัิท่ีจําเป็นสําหรับการ
ทํางานด้านการบริการ ซึ่งแตล่ะองค์กรก็มีรูปแบบการวดัทศันคติท่ีแตกตา่งกนัไป อาจใช้
วิธีการทําแบบทดสอบ หรือการสร้างสถานการณ์จําลองในภาวะท่ีกดดนัเพ่ือทดสอบ
ผู้สมคัรแตล่ะราย อนันีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบท่ีฝ่าย HR จะกําหนดขึน้ด้วย คือเราต้องวดัว่าเค้า
รักและเข้าใจและพร้อมท่ีจะทํางานบริการหรือไม ่ซึง่คอ่นข้างวดัยาก... 

 
นอกจากนีย้งักลา่ววา่การคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความพร้อมทกุด้านนัน้หาได้ยาก ดงันัน้จึง

จําเป็นต้องคดัเลือกคนท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบัสิ่งท่ีองค์กรต้องการมากท่ีสดุและท่ีสําคญัคือเร่ือง
ของทศันคติในแง่บวกกบัการทํางานด้านบริการ ซึ่งจะเป็นทุนในการพฒันาศกัยภาพในด้านอ่ืน ๆ 
ตอ่ไปได้ โดยกลา่ววา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 
 

...ในความเป็นจริงบุคลากรท่ีมีความพร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์หาไม่ได้ง่ายนัก เราจึง
จําเป็นต้องเลือกคนท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบัสิ่งท่ีองค์กรต้องการมากท่ีสุดและมีทศันคติ
ท่ีดีต่อการทํางานในสายอาชีพนี ้คือต้องมีความเข้าใจในงานท่ีจะทํา มีความรักและ
อดทนกบังานบริการท่ีอาจเจอปัญหาหรือแรงกดดนัต่าง ๆ มากมายได้ สิ่งนีจํ้าเป็นอย่าง
ยิ่งสําหรับคนทํางานในศนูย์ประชมุ ซึง่ถ้าคนท่ีคดัเลือกมามีทศันคติท่ีดีเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว 
ทกัษะความสามารถด้านอ่ืน ๆ ก็สามารถท่ีจะฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีศกัยภาพและความ
พร้อมขึน้มาได้เชน่กนั 

 
หลงัจากได้บคุลากรตามตําแหนง่งานท่ีต้องการแล้ว จําเป็นต้องมีการปฐมนิเทศพนกังาน

ใหม่ เพ่ือเป็นการแนะนําพนักงานท่ีเร่ิมเข้าทํางานใหม่ให้รู้จักองค์กร   รู้จักหน้าท่ีหรืองานท่ีต้อง
รับผิดชอบ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้พนกังานปรับตวัให้เข้ากับ
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สภาพแวดล้อมในการทํางานและงานใหม่ได้เร็วขึน้ โดยเฉพาะงานในศูนย์ประชุม ซึ่งเป็นธุรกิจ
บริการท่ีลกัษณะเฉพาะ ประกอบกบับคุลากรส่วนใหญ่ไม่ได้มากจากสายงานนีโ้ดยตรง แตจ่ะเป็น
บคุลากรในสายงานอ่ืน ๆ และนกัศกึษาจบใหม่มากกว่า ดงันัน้การสร้างความเข้าใจในหน่วยงาน
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคลากรใหม่จึงเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บคุลากรในการทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

โดยในประเด็นนี ้ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ให้
ความเห็นวา่การปฐมนิเทศเป็นขัน้ตอนสําคญัอีกขัน้ตอนหนึง่ในการสร้างความพร้อมให้กบับคุลากร 
โดยกลา่ววา่ (พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...หลังจากท่ีเราคดัเลือกคนมาแล้ว มันก็จะมีขัน้ตอนการปฐมนิเทศซึ่ งจําเป็นมาก คือ
ปฐมนิเทศเพ่ือให้เค้าได้รู้ว่าองค์กรเราเป็นอย่างไร ทําธุรกิจอะไรบ้าง งานหลกัขององค์กร
มีอะไร และจริง ๆ แล้วคือในสว่นของศนูย์เองมีบริษัทแม่อยู่ตรงกลางรับจดัเป็นออร์แกไน
เซอร์ บริษัทท่ีเป็น Image และบริษัทท่ีเป็น Exhibition เค้าจะได้รู้ เพราะถ้ามาอยู่แคส่่วน
ใดส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ทัง้หมด เราก็จะมีการ Orientation ให้รู้ว่าองค์กรเราคอ่นข้างครบวงจร 
แล้วก็ธุรกิจ MICE คืออะไร แล้วก็มีหลกัสูตรธุรกิจ MICE ให้เค้ารู้ว่า MICE คืออะไร 
ตอนนีเ้ราก็ทยอยจดัอยูใ่ห้กบัพนกังานท่ีอยู่กบัเรานานแล้วด้วย 

 
ด้าน เกรียงไกร ธวชัชัย (2554) Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี ให้

ความเห็นเก่ียวกับการปฐมนิเทศว่าเป็นขัน้ตอนท่ีอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การปฐมนิเทศโดยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็นการปฐมนิเทศรวมเพ่ือให้บุคลากรรับรู้ถึงข้อมูลและการทํางานภายใต้
วฒันธรรมองค์กรของบริษัท จากนัน้จะมีการปฐมนิเทศของแตล่ะแผนกโดยฝ่ายหรือส่วนงานนัน้ ๆ 
จะมีการอบรมของตวัเอง มีคูมื่อการทํางานและการสอนงานจากหวัหน้างานด้วย 

ส่วน Event Executive ของรอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้ความเห็นว่าการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการทํางานร่วมกับองค์กร โดยกล่าวว่า 
(อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2554) 
 

...สว่นขัน้ตอนการปฐมนิเทศอาจมองวา่ชว่ยเร่ืองความพร้อมในการทํางานร่วมกบัองค์กร
มากกว่า เพราะว่าการปฐมนิเทศของ HR ไม่ใช่การให้ความรู้ว่างานคืออะไร ปฐมนิเทศ
ของ HR คือการให้ความรู้ว่าบริษัทนีเ้ป็นบริษัทอะไร มีใครเป็นบริษัทในเครือบ้าง แล้วก็
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คณุหยดุได้ก่ีวนั หยดุประเพณี คือมนัเป็นรูปแบบการแนะนําบริษัทมากกว่า แล้วแนะนํา
เร่ืองของการทํางานสว่นตวัแตไ่มมี่การ Training ในเร่ืองของเฉพาะตําแหนง่นัน้ ๆ 

 
ประเด็นกระบวนการคดัเลือกเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัท่ีสุดตามความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูล

หลัก เน่ืองจากเป็นกระบวนการในการพิจารณาเลือกผู้ สมัครท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุดหรือมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งงานนัน้ ๆ เข้ามาเป็นบุคลากรในองค์กร โดยส่วนใหญ่ฝ่าย
ทรัพยากรบคุคลจะสง่ตอ่ผู้สมคัรไปให้หวัหน้าฝ่ายแตล่ะฝ่ายเป็นผู้คดัเลือกด้วยวิธีการท่ีแตกตา่งกนั
ไปตามความเหมาะสมตอ่ไป  

4.กกกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Process) 
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์

ประชมุเป็นอยา่งมาก โดยถือเป็นขัน้ตอนสําคญัสําหรับการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์
ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ เน่ืองจากผู้ ให้ข้อมูลหลกัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
บคุลากรในธุรกิจนีค้วรได้รับการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทํางานให้ดียิ่งขึน้ ทําให้พนกังานเกิดความรอบรู้และปรับตวัได้ทนักับการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ เช่น 
เทคโนโลยีใหม ่ๆ รูปแบบงานแปลก ๆ เป็นต้น การฝึกอบรมและพฒันาเหมือนเป็นการเตรียมความ
พร้อมของบคุลากรอยูต่ลอดเวลา  

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมท่ีเป็นทกัษะพืน้ฐานของบุคลากรใน
องค์กร และการฝึกอบรมเฉพาะด้าน โดยทัง้สองส่วนจําเป็นต้องศึกษา สํารวจและประเมินความ
ต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่ายเก่ียวกับเร่ืองท่ีจัดฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละแผนกจะเป็นผู้
วิเคราะห์ความจําเป็นในแผนกของตัวเองและเสนอให้กับแผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ จัดทํา
หลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาขึน้ ซึ่งอาจใช้วิทยากรภายในศนูย์ประชุมเอง หรือเชิญวิทยาการ
จากภายนอก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเนือ้หาและตวับคุคลท่ีจะมาเป็นวิทยากรด้วย  หรือ
การจดัสง่บคุลากรออกไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะและแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในอตุสาหกรรมไมซ์กบัองค์กรหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบคุลากรของศนูย์ประชมุในปัจจบุนัจะเป็นคนท่ีไม่ได้มีพืน้ฐานความรู้
เก่ียวกับการทํางานเพ่ือรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง หากแต่มีพืน้ฐานด้านการบริการ 
ดงันัน้การจดัฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัอตุสหากรรมไมซ์จึงเป็นประโยชน์สําหรับบคุลากรเหล่านีท่ี้จะ
ได้ศึกษาและทําความเข้าใจลกัษณะของอุตสาหกรรมไมซ์ อีกทัง้ได้ฝึกฝนและพฒันาตนเองให้มี
ความพร้อมในทกุ ๆ ด้านเพ่ือรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุด้วย 
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ในประเด็นนี ้ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้
ความเห็นว่าการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับธุรกิจไมซ์ให้กับบุคลกรถือเป็นการปูพืน้ฐานและเตรียม
ความพร้อมให้บคุลากรในองค์กรสามารถปฏิบตังิานเพื่อรองรับงานไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ โดยกลา่ววา่ (พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554)  
 

...ทางศนูย์ประชมุเองก็โฟกสัเร่ืองของ MICE มากขึน้กวา่เดมิ เพื่อเป็นการเตรียมบคุลากร
ให้พร้อมให้รู้ว่า MICE คืออะไรและการท่ีจะดําเนินธุรกิจทางนีเ้ราต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือ
เป็นการปพืูน้ฐานบุคลากรให้เข้าใจในเร่ือง MICE ก่อน ส่วนในเร่ืองของ Event หรือ 
Support งานในด้านอ่ืน เราก็มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเพราะมนัเป็นสายงาน
ของเค้า 

 
ด้าน Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี กล่าวว่าการฝึกอบรมจําเป็นต้อง

ทําอยู่ตลอดเวลา โดยมีการประเมินความต้องการและจดัอนัดบัความสําคญัของการฝึกอบรมด้วย
โดยยกตวัอย่างพร้อมแสดงความคิดเห็นไว้ว่า (เกรียงไกร ธวชัชัย, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 
2554)  
 

...เราอยู่กบัการ Training อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าท่ีประสานงานในส่วนงาน
ตา่ง ๆ ไม่ว่าจะ Training เร่ืองอะไร เราต้องประเมินคนของเราว่าควรเติมส่วนไหนเพ่ือ
พฒันาขึน้ไป แล้วไปคยุกบั Training ของ HR เม่ือปีท่ีแล้วเราได้ชดุ Training ของ HR 
เข้ามาใหม่ บอกตรง ๆ ว่าดีใจมากท่ีได้ชุดนีเ้ข้ามา เพราะว่าเค้าแน่นมาก เยอะมาก 
กระตือรือร้นมาก อยากจะเติมให้ศกัยภาพเด็กดียิ่งขึน้ไป เม่ือปีท่ีแล้วเรามีการ  Training 
ให้เด็กอยู่ตลอดเวลาและน้องต้องการ Train เร่ืองอะไรให้ List มา แล้วเราไปคยุกบั HR 
เพ่ือจดัล าดบัสิ่งไหนส าคญั ดจูากสิ่งท่ี Peak มากท่ีสดุ... 

 
โดยวิธีท่ีศนูย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานีใช้อยู่คือการส่งบุคลากรไปเรียนรู้เพ่ือเป็นผู้

ฝึกอบรมแล้วมาจดัฝึกอบรมเองในองค์กร ซึ่งถือเป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรจาก
ภายนอกได้ด้วย โดยกลา่ววา่ (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554) 
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...ตอนนีต้้องบอกก่อนว่าเรามีส่วนของ Training ประจ า ประจ าฝ่าย ประจ าบริษัท เรา
เลือกตวับคุลากรท่ีจะ Training คือส่งคนชดุนีป้ระมาณ 20 กว่าคนไปอบรมและท าการ 
Train เป็น Trainer โดยเฉพาะ คือการเอาบคุลากรของเราไปฝึกอบรมเพ่ือจะเป็น Trainer 
เค้าอาจจะมีความรู้ความสามารถเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  อาจต้องเตรียมคอร์สต่าง ๆ มา 
Training ตอ่ เราเลยส่งคน ๆ นีไ้ปอบรมในเร่ืองท่ีทกุคนสนใจ เพ่ือจะมาถ่ายทอดตอ่ พอ
คนนีมี้ความช านาญแล้วก็จะสามารถท่ีจะ Train คนต่อ ๆ ไปได้ อาจจะดีกว่าท่ีจะต้อง
จ้างบคุลากรจากภายนอกเข้ามา 

 
ด้านผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกบัการฝึกอบรมบุคลากรของไบเทคว่ามีการจดัฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ําเสมอ โดยจะเป็นไปใน
ลกัษณะของการฝึกอบรมควบคูก่บัการปฏิบตัิงานจริง (On the Job Training) ซึ่งได้ให้ความเห็นไว้
วา่ (ดวงรัตน์ รัตนประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...บคุลากรของไบเทคเอง โดยเฉพาะแผนก Sales จะมีการ Training เยอะ ทํา Role Play 
ด้วย เน่ืองจากเรามี 4 ทีม มี Government, Corporate, Organizer และ Association 
คนท่ีเข้ามาใหม่จะต้องเรียนรู้ในเบือ้งต้นของ 4 ตลาดอาจเป็นเวลา 2 วัน ต่อไปก็คือ    
การเรียนรู้เร่ือง Product Service ของเรา ห้องประชมุก่ีห้อง ไซส์เท่าไหร่ ตอ่ไปเป็น Step 
การเรียนรู้เร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมอะไรแบบนี ้คอ่นข้าง  Training เยอะเหมือนกนั ส่วน
แผนกอ่ืน ๆ น่าจะเป็น On the Job Training สมมติว่าเป็น Event หนึ่ง Customer 
Service ก็พาดงูานขนาบคูก่นัไปเลย แล้วพอซกัคร่ึงเดือนก็เร่ิมให้ฝึกทําแตไ่ม่ได้ปล่อยให้
ทําเองจากงานเล็ก ๆ สรุปท่ีน่ีคอ่นข้าง Training เยอะทัง้ส่วนกลางจดัและแตล่ะแผนกจดั
เอง เร็ว ๆ นีก็้จะมี Service Excellence อย่าง Sales เองก็จะมี Negotiation Skill, 
Professional Selling, การแตง่ตวั เป็นต้น...  

 
สว่น Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัประเด็นการ

ฝึกอบรมวา่นอกจากการฝึกอบรมท่ีฝ่ายทรัพยากรบคุคลจดัให้แล้ว บคุลากรในแผนกตา่ง ๆ ควรจะ
มีส่วนร่วมในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือฝึกฝนและพัฒนาศกัยภาพของตวัเอง พร้อมทัง้นํา
ความรู้มาแบง่ปันให้กบับคุลากรในแผนกอ่ืน ๆ ซึง่จะเป็นการเพิ่มความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์
ได้มากยิ่งขึน้ด้วย โดยกลา่ววา่ (อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2554) 



78 
 

...ช่วงท่ีงานไม่มี ทางแตล่ะทีมก็จะต้องหาข้อมูลของแตล่ะทีมตวัเองมา Update กนั มา
ให้ทีมอ่ืน ๆ ทราบ เช่น ทีมผมก็ไปหาเร่ืองของศนูย์อ่ืน ๆ มา  Present ให้คนนีฟั้งว่าศนูย์
อ่ืนเป็นอยา่งนี ้มีข้อดีอย่างนัน้ อย่างนี ้ทําเป็น SWOT Analysis อะไรไปแนะนํา ทางฝ่าย 
AV ก็อาจจะเอาอปุกรณ์ใหม่ ๆ เอาเทคนิคใหม่ ๆ มาให้ดวู่าเด๋ียวนีเ้ค้ามีอย่างนีน้ะ อย่าง
นีเ้รียกว่าอะไร ในกรณีท่ีลูกค้ามาคุยกับเรา เราก็จะรู้แล้วว่าคืออะไร มันใช้ไฟล์ยังไง 
รูปแบบยงัไง ตอ่ยงัไงก็จะเป็นภาพนีม้ากกว่า เหมือนมาแชร์ความรู้กนั ก็อาจจะเปิดห้อง
ประชมุจดัเป็น Theatre มี Coffee Break กลางวนั อาจจะคร่ึงวนัหรือเต็มวนัก็แล้วแต่
สถานการณ์ 

 
ด้านผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล Centara Grand & BCC at Central World กล่าว

ว่าขัน้ตอนการฝึกอบรมจําเป็นสําหรับการสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยกล่าวว่า  (วิชิต วรรณศร, ผู้ ให้สัมภาษณ์, 24 
กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...เร่ืองของการฝึกอบรม Training หรือเราเรียกว่า Career Development มนัก็จะเป็น
ศาสตร์ทัว่ ๆ ไปท่ีทุกโรงแรมต้องมีอยู่แล้ว และ Concept ก็เหมือนกัน เพราะว่าการ
พฒันาบุคลากรในสายโรงแรม เราเน้นการสร้างคนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
เราเน้นสร้างคนให้ตอบสนองต่อระบบให้เอือ้กับการปฏิบตัิงานของเขา เราจะเน้นสอง  
ตวันี ้สว่นขัน้ตอนการฝึกอบรมก็เป็นศาสตร์ทัว่ไปเหมือนการเรียนหนงัสือ การจะทําอะไร
ขึน้มาต้องสํารวจวา่ใชค่วามต้องการของเค้าหรือเปล่า เราเรียกวา่ Training Analysis... 

 
นอกจากนีย้งัได้ยกตวัอย่างการฝึกอบรมของ Centara Grand & BCC at Central World 

ซึ่งเป็นระบบ Inter Chain ท่ีแตกต่างจากระบบการฝึกอบรมของศนูย์ประชุมทัว่ไป โดยกล่าวว่า 
(วิชิต วรรณศร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...การ Training ของแตล่ะโรงแรมก็จะไม่เหมือนกนั จะแตกตา่งกนัเพราะว่าถ้าเป็นระบบ 
Inter Chain ก็จะมี Compulsory Training Course บงัคบัอยู่ ส่วนของเราก็จะมีการ 
Training ของเราเอง การ Training เป็นเร่ืองปกติมี 2 ตวั Generic Training กับ 
Cooperate Training ถ้าเป็น Cooperate Training ต้องเป็นนโยบายบริษัทแม่ท่ีต้อง



79 
 

ถ่ายทอดความรู้ ส่วน Generic Training เป็นการ Train ทัว่ไป เป็นการนํา Complain 
จากลกูค้ามาปรับปรุง นํา้หนกัหนกัเบาตรงไหนก็ไปหาวิทยากร หาหลกัสตูรให้มนัตรงกบั
สิ่งท่ีลกูค้าพดูถึงและสํารวจความต้องการของบคุลากรเองว่าอยาก  Train อะไร ทําไมถึง
อยาก Train ตวันี ้แล้วมนัจะมีประโยชน์อะไรกบัองค์กรต้องสํารวจสิ่งเหลา่นีด้้วย 

 
นอกจากความรู้พืน้ฐานด้านการบริการต่าง ๆ แล้ว ความรู้ด้านภาษาต่างประเท ศ 

โดยเฉพาะ ภาษาองักฤษนบัวา่เป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับบคุลากรในศนูย์ประชมุ ซึ่งบคุลากรประจํา
ในเกือบทุกตําแหน่งในศนูย์ประชุมส่วนใหญ่มีทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว 
แตอ่าจมีความเช่ียวชาญแตกตา่งกนัไปบ้างในแตล่ะแผนก ในขณะเดียวกนับคุลากรท่ีเป็นพนกังาน
ชัว่คราวหรือ Outsource เช่น พนักงานเสิร์ฟ พนักงานทําความสะอาด พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีจราจร เป็นต้น บุคลากรเหล่านี ม้ักไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี
เท่าท่ีควร แต่เป็นบคุคลท่ีมีโอกาสพบเจอกบัลกูค้าคอ่นข้างบ่อย จึงเป็นส่วนท่ีทําให้ลกูค้าประเมิน
ภาพรวมของความพร้อมด้านบุคลากรในศนูย์ประชุมอยู่ในระดบัท่ีต่ําได้ ดงันัน้การฝึกอบรมด้าน
ภาษาจึงจําเป็นต่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในการให้บริการไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพเชน่กนั 

ในประเด็นนี ้พรพัฒน์ ศรีธนาบุตร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้ความเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรมทกัษะภาษาองักฤษว่าฝ่ายทรัพยากร
บคุคลจะมีหน้าท่ีในการคดักรองและสรุปรวบรวมความต้องการของบคุลากรในองค์กรแตล่ะฝ่ายว่า
ใครต้องได้รับการพฒันาด้านใดบ้าง ตวัอย่างเช่น การจดัคอร์สอบรมภาษาอังกฤษจะเปิดอบรม
ให้กับบุคลากรทุกแผนก เน่ืองจากภาษาอังกฤษมีความจําเป็นสําหรับบุคลากรท่ีทํางานในศูนย์
ประชมุ  

เช่นเดียวกนักบั เกรียงไกร ธวชัชยั (2554) Operation Manager ของอิมแพค เมืองทอง
ธานี ซึ่งมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะสําคญัสําหรับบุคลากรในศูนย์
ประชมุทกุ ๆ ตําแหนง่ โดยเฉพาะบคุลากรระดบัปฏิบตัิการท่ีต้องให้บริการแก่ลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการ
อยู่ตลอดเวลา เช่น เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั เจ้าหน้าท่ีจราจร และพนกังานทําความสะอาด 
เป็นต้น ซึ่งอาจมีปัญหาด้านการส่ือสารภาษาองักฤษกบัผู้ ใช้บริการชาวต่างชาติ ทัง้นีอิ้มแพคได้มี
การจดัฝึกอบรมเร่ืองภาษาอยู ่3 คอร์สส าหรับบคุลากรในทกุ ๆ แผนกด้วย 

ด้าน อานนท์ เอนกวิชณกุล (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้
ความเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรมทกัษะด้านภาษาองักฤษท่ีจดัโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลของศนูย์ว่า
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จะมีการส่งโควต้ามาให้แต่ละแผนกว่าสามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ก่ีคน โดยแต่ละคนจะมี
ประวตักิารเข้าเรียนวา่อยูใ่นระดบัใดแล้วด้วย 

ประเดน็กระบวนการฝึกอบรมและพฒันาเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัอีกขัน้ตอนหนึ่งท่ีผู้ ให้ข้อมลู
หลกัให้ความเห็นตรงกนัว่ามีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากร ซึ่งบคุลากรในศนูย์ประชมุ
จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะความรู้ในด้านตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ืองและ
สม่ําเสมอตามความเหมาะสมในแต่ละระดบั เพ่ือเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ลกูค้าในอตุสาหกรรมไมซ์อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

5.กกกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal 
Process) 

กระบวนการการประเมินผลการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์กับความพร้อมด้านบุคลากร
ในศูนย์ประชุมโดยทางอ้อม กล่าวคือเป็นกลไกของการตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรใน
องค์กรทัง้ในด้านศกัยภาพในการทํางาน สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา การพิจารณาเล่ือนตําแหน่ง 
รวมถึงการประเมินค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เช่น เงินเดือน โบนสั รางวลัพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น โดย
ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะจดัทําเกณฑ์ในการประเมินผลงานท่ีสอดคล้องกบัการทํางานในแผนกนัน้ ๆ 
ซึ่งหากองค์กรรู้ว่าบุคลากรฝ่ายใดมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัต่ําในเร่ืองใดจะได้จดัหลกัสูตร
การอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพให้กบับคุลากรในฝ่ายนัน้ ๆ ได้ตรงกบัสิ่งท่ีต้องการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ให้บคุลากรมีความพร้อมในการทํางานและรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้ดียิ่งขึน้ด้วย 

ในประเด็นนี ้พรพฒัน์ ศรีธนาบุตร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศนูย์การ
ประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์ให้ความเห็นวา่การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรในองค์กรจะมีการ
กําหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานแล้วว่าบุคลากรในแต่ละตําแหน่งควรจะผ่านการประเมินท่ีระดบั
คะแนนเทา่ไหร่ และควรได้รับการพฒันาศกัยภาพด้านใดเพิ่มเติมบ้าง โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะ
รวบรวมและวิเคราะห์เพ่ือจดัทําเป็น Training Need และใช้ในการวางแผนพฒันาพนกังานในปี
ตอ่ไป 

ส่วน ดวงรัตน์ รัตนประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค ให้ความเห็นวา่การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรในองค์กรจะมีการกําหนด
เป็นเกณฑ์มาตรฐานและแจ้งให้บคุลากรทราบตัง้แตเ่ร่ิมต้นเข้ามาทํางานแล้ว เช่น ฝ่ายขายจะต้อง
หางานท่ีเป็น Routine ให้ได้ 5 งานหลกั ส่วนเร่ือง Competency เป็นสิ่งท่ีต้อง Find out เพิ่มเติม 
และสําหรับ Criteria ของไบเทคจะแตกต่างจากท่ีอ่ืนคือมีการตัง้เกณฑ์การประเมินไว้สงู ถ้าเป็น 
Sales จะเน้นเร่ือง Revenue รายได้ และความพงึพอใจของลกูค้าเป็นสําคญั 
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นอกจากนี ้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ประชุม บางครัง้อาจ
พิจารณาร่วมกบัคําติชมหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าด้วย เน่ืองจากลูกค้าเป็นบุคคลท่ีได้รับบริการ
จากบคุลากรในศนูย์ประชมุ จึงสามารถให้ข้อมลูด้านความพึงพอใจและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรได้เช่นกัน ทัง้นีอ้งค์กรจําเป็นต้องนําข้อมูลทัง้สองส่วนมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือหา
แนวทางในการพฒันาการปฏิบตังิานของบคุลากรให้ดียิ่งขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วย 

โดยผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล Centara Grand & BCC at Central World ให้
ความเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีมาจากผู้ ใช้บริการไว้ว่า  (วิชิต วรรณศร, ผู้ ให้
สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...การ Comment ของลกูค้ามีทกุวนั มีทกุคน มีทกุส่วนมี Comment หมด ซึ่ง PR จะสรุป
เป็น Guest Comment มาทุกวนั ต้องส่งให้ทุกแผนกรู้ ใครเจอข้อด้อยตรงไหน ต้องปรับ
ตรงไหน ก็จะไปทําในสว่นของตวัเอง อนันีเ้ป็นในตวัภาพรวมของทัง้หมด แตถ้่าเป็นเฉพาะ
ในเร่ืองของศนูย์ประชมุ หรือ Convention Hall ก็มีเหมือนกนั เค้าก็จะ Drop Note เอาไว้ 
Drop Message เอาไว้เหมือนกนั Concept เหมือนกนั ไมต่า่งกนัเทา่ไหร่ 

 
ประเดน็กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกัส่วน

ใหญ่กล่าวว่าแตล่ะองค์กรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรไว้อย่าง
ชดัเจนเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานและจดัการฝึกอบรมให้กบับคุลากรในเร่ืองท่ีควรได้รับ
การพฒันาตอ่ไป อีกทัง้ยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเล่ือนตําแหน่งตาม
เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพของบคุลากรแตล่ะคนด้วย 

6.กกกระบวนการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Process) 
กระบวนการบริหารค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์

ประชมุโดยทางอ้อม ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกบัประเด็นนี ้โดยบางส่วน
เห็นวา่คา่ตอบแทนมีผลกบัความพร้อมในการทํางาน ซึง่จะแสดงออกมาในรูปของประสิทธิภาพการ
ทํางาน โดยบุคลากรจะเปรียบเทียบปริมาณงานกับค่าตอบแทนท่ีได้รับ หากพิจารณาแล้วว่า
เหมาะสมและมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีได้รับนัน้แล้วก็จะมีกําลังใจในการทํางานและมี
ความตัง้ใจในการทํางานมากขึน้ด้วย  
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ในประเด็นนี ้ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้
ความเห็นว่าคา่ตอบแทนมีผลตอ่การจงูใจให้บคุลากรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการมากขึน้
กวา่เดมิ โดยกลา่ววา่ (พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554)  
 

...ถ้าถามว่าระบบเงินเดือนมนัจงูใจพนกังานให้พร้อมท่ีจะให้บริการลูกค้าหรือไม่ ผมคิด
วา่มนัยืดหยุน่พอสมควร ไม่ใช่ว่าคณุได้เท่านีก็้ต้อง Fix อยู่ตรงนี ้แตถ้่าถามว่ามนัจงูใจให้
ขนาดท่ีว่าพนกังานจะกระตือรือร้นขึน้กว่าเดิม ผมว่าเราก็คิดว่าน่าจะพอสมควร เพราะ
เราก็สรรหาคนได้ด้วยเกณฑ์เงินเดือนท่ีเรามีอยู่ 

 
ด้านผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ให้ความเห็นว่าการ

บริหารคา่ตอบแทนมีผลตอ่ความพร้อมในการทํางาน โดยอิงจากตวัชีว้ดั (KPI) และข้อตกลงท่ีได้คยุ
กนัไว้ตอนรับสมคัรแล้ว โดยกลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...มุมมองในเร่ืองการบริหารค่าตอบแทนก็อาจมีผลต่อความพร้อมในการทํางานของ
บคุลากรบ้าง คือถ้าตอบแทนเยอะก็ดี ส่วนท่ีบอกว่าก่อนเข้ามาทํางานเราต้องยอมรับใน
เง่ือนไขและอตัราเงินเดือนท่ีได้รับอยูแ่ล้วจงึไมมี่ผลตอ่การทํางาน อนันีไ้ม่จริง เพราะมนัก็
มี KPI ท่ีเป็นเป้าท่ีวา่คณุต้องไปว่ิงหาลกูค้าให้ได้ก่ีรายตอ่วนั เน่ืองจากตอนเข้ามาก็คยุกนั
แล้ววา่บริษัทมีความคาดหวงัเทา่นี ้เค้าคดิวา่เค้าควรจะได้เทา่ไหร่ หลงัจากนัน้ก็คยุกันจบ
ท่ีเทา่นีเ้ค้าก็ต้องมาทําสง่มอบให้ได้ตามท่ีคยุกนั นอกจากนีก็้จะมีการปรับเงินเดือน โบนสั
ด้วย  

 
ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักบางส่วนมองว่าค่าตอบแทนไม่ได้มีผลต่อความพร้อมของ

บคุลากรในด้านประสิทธิภาพการทํางาน แตอ่าจมีผลในด้านจิตใจ โดยเฉพาะบคุลากรท่ีมีความรัก
ในงานท่ีทําและมีความผกูพนักบัองค์กรท่ีอยู่ ดงัเช่น Operation Manager อิมแพค เมืองทองธานี 
ท่ีให้ความเห็นวา่การบริหารคา่ตอบแทนไม่มีผลตอ่การทํางานและมีผลด้านจิตใจของบคุลากร โดย
กลา่ววา่ (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554) 
 

...เร่ืองของการบริหารคา่ตอบแทนคดิวา่ผลในด้านงานไม่มี จริง ๆ แล้วน้อง ๆ เค้ามีความ
ตัง้ใจ อยา่งน้อยก็มีหลายคนท่ีมาอยูท่ี่น่ีแล้วรักองค์กร รักฝ่าย รักหน่วยงานของตวัเอง แต่
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จะมีผลทางด้านจิตใจของเค้านิดนึง ถ้ามนัมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองเงินเดือนท่ีแตกตา่ง
กนั บางคนอาจมีความสามารถเยอะกว่าแต่เงินแตกตา่งกนั มนัก็จะมีปัจจยัหลายอย่าง 
เช่น วุฒิ ดีกรีท่ีแตกต่างกัน เร่ืองเงินเดือนมีผลแต่ไม่กระทบต่อการท างานของเค้า แต่
อาจจะมีบ้างในเร่ืองของจิตใจมีความน้อยเนือ้ต ่าใจบ้าง แตเ่ราไม่เคยทิง้ปัญหานี ้เราเห็น
วา่มนัไมเ่หมาะสมเราก็ปรับให้เค้า...  

 
เช่นเดียวกันกับ อานนท์ เอนกวิชณกุล (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน 

ฮอลล์ ท่ีแสดงความคิดเห็นว่าเร่ืองค่าตอบแทนโดยมองว่าไม่มีผลต่อการให้บริการ เน่ืองจากเป็น
ข้อตกลงท่ีบคุลากรรับรู้และยอมรับโดยเซ็นต์สญัญากบับริษัทแล้ว จึงจําเป็นต้องปฏิบตัิตามสิ่งท่ีได้
ตกลงกนัไว้ สว่นการจา่ยคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ ก็เป็นไปตามระเบียบของบริษัทอีกเชน่กนั 

ในขณะท่ี ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล Centara Grand & BCC at Central World  
ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นการบริหารค่าตอบแทนว่าองค์กรได้มีการจัดทําเป็นแผนงาน
ความก้าวหน้าทางอาชีพให้กบับคุลากร (Carreer Growth) พร้อมกบัการสร้างระบบการให้รางวลั
และยกย่องผู้ ท่ีปฏิบตัิงานดีเพ่ือสร้างกําลงัใจให้กับบคุลากรในองค์กรอีกด้วย โดยกล่าวว่า  (วิชิต 
วรรณศร, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2554) 

 
...มนัเป็นเร่ืองปกติท่ีการบริหารงานธุรกิจประเภทงานบริการ พนกังานมีความสําคญัไม่
แพ้กบัลกูค้า ภาษาการตลาดเค้าเลยเรียกว่า External Customer คือลกูค้าท่ีเดินเข้ามา
หาเรา สว่นพนกังานก็คือ Internal Customer เรารู้กนัอยูแ่ล้ว เราดแูลพนกังานเหมือนกบั
ลกูค้าคนหนึ่ง เหตท่ีุเราพดูอย่างนีเ้พราะว่าเรามีระบบ Recognition ให้กบั Staff ของเรา 
Recognition คือโปรแกรมท่ีมีเร่ืองของการ Reward การ Award การสร้าง Career 
Growth การ Promote นัน่คือในระบบ Recognition ท่ีเราทํา เราให้ความสําคญัพนกังาน
เทียบเท่ากบัลูกค้า แตก่ารดแูล ลกัษณะทางกายภาพมนัจะแตกตา่งกนัไป เพราะฉะนัน้
พนักงานก็คือลูกค้า ถ้าลูกค้าข้างในไม่มีความสุข ลูกค้าข้างนอกก็จะไม่สุขด้วย เรา
แบง่เป็นสองสว่น นัน่ก็คือเป็นตวับอกกว้าง ๆ 

 
ประเด็นกระบวนการบริหารค่าตอบแทนนี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นแยกออกเป็น

สองประเด็นคือฝ่ายหนึ่งมองว่าค่าตอบแทนมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 
ในขณะท่ีอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าไม่มีผลโดยตรง แต่มีผลทางอ้อมต่อจิตใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
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ประสิทธิภาพการทํางานได้เชน่กนั ดงันัน้การบริหารคา่ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและสร้างความ
พอใจแก่บคุลากรจะเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานแก่บคุลากรมากย่ิงขึน้ 

7.กกกระบวนการด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Process) 
กระบวนการด้านสขุภาพและความปลอดภยัมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากร

ในศนูย์ประชุมโดยทางอ้อม กล่าวคือ ถ้าบุคลากรอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสมกับการ
ทํางานแล้ว บุคลากรก็จะมีความพร้อมในการทํางานและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเชน่กนั 

นโยบายของศนูย์ประชมุตา่ง ๆ จะให้ความสําคญักบัระบบความปลอดภยัในการทํางาน 
โดยมีการจดัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการทํางาน มีการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของ
อปุกรณ์และเคร่ืองมืออย่างสม่ําเสมอ เพ่ือดแูลความปลอดภยัให้กบับคุลากรในหน่วยงาน รวมถึง
การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี สิทธ์ิ
ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหต ุเป็นต้น ซึง่นโยบายดงักล่าวจะช่วยให้บคุลากรเกิดความ
มัน่ใจในการทํางานและพร้อมท่ีจะปฏิบตังิานได้อยา่งเตม็ความสามารถอีกด้วย 

ในประเด็นนี ้ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า 
(พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554)  
 

...เร่ืองของสุขภาพความปลอดภัยถือเป็นสวัสดิการขององค์กร เราก็มีประกันสุขภาพ 
ประกันชีวิตให้กับพนกังาน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนหลาย ๆ ท่ี ของเราก็ถือว่า
อยู่ในระดบัท่ีดีทีเดียว สวสัดิการของเราก็ถือว่าไม่น้อยหน้าท่ีอ่ืน  ในส่วนของสวสัดิการ
หรือการ Support ตรงนีมี้สว่นทําให้พนกังานมีกําลงัใจในการทํางานมากขึน้เหมือนกนั... 

 
เกรียงไกร ธวชัชยั (2554) Operation Manager อิมแพค เมืองทองธานี ให้ความเห็นท่ี

สอดคล้องกับประเด็นนีว้่าผู้บริหารของอิมแพคให้ความสําคญัเร่ืองสวัสดิการ สุขภาพและความ
ปลอดภยัของบคุลากรมากขึน้กว่าเดิมและมีแนวโน้มท่ีจะดีขึน้เร่ือย ๆ เช่น คา่ครองชีพ คา่โทรศพัท์ 
คา่พิเศษประจ าเดือน ท าให้พนกังานมีก าลงัใจในการท างานมากขึน้ 

ส่วนผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ให้ความเห็นว่าเร่ือง
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กรมีความสําคัญอย่างยิ่งกับบุคลากรระดับ
ปฏิบตัิการ เน่ืองจากมีโอกาสเกิดอุบตัิเหตจุากการทํางานได้บ่อยครัง้ ดงันัน้การดแูลคณุภาพชีวิต
ของบุคลากรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานจึงเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรทํางานได้ดี
ยิ่งขึน้ด้วย โดยกลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
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...เร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยมีความสําคญั โดยเฉพาะระดบัปฏิบตัิการมีผลมาก 
เพราะท่ีน่ีเป็นศนูย์ท่ีใหญ่ อยา่งเวลาคนในครัวทําอาหารปริมาณเยอะ ๆ กระทะใบใหญ่ ๆ 
อบุตัเิหตเุกิดได้ หรือการเดินเสิร์ฟยาวนาน สะดดุอะไร หกล้มบาดเจ็บ มนัมีโอกาสเกิดได้ 
เพราะฉะนัน้สวสัดกิารของแผนกปฏิบตัิการน่ีสําคญัเลย ทัง้เร่ืองของ Safety ด้วย คือต้อง
คอยดแูลให้คณุภาพชีวิตเค้าปลอดภยัและได้มาตรฐาน เค้าก็จะมีกําลงัใจทํางานมากขึน้ 
เหมือนกบัมีคนดแูล 
 
ด้าน อานนท์ เอนกวิชณกลุ (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้

ความเห็นสนบัสนนุในประเด็นนีว้่าสวสัดิการมีความสําคญัและเป็นส่วนเสริมท่ีจะทําให้บคุลากรมี
ความมัน่ใจในการทํางานมากขึน้ 

ประเดน็กระบวนการจดัการด้านสขุภาพและความปลอดภยัมีผลในด้านจิตใจของบคุลกร
ในองค์กร ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าหากองค์กรให้ความสําคญักบัการ
จัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่บุคลากรในระดับท่ีเหมาะสมแล้วจะช่วยส่งเสริมให้
บคุลากรเกิดความมัน่ใจในการทํางานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

8.กกกระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน (Labor Relations and 
Union Process) 

กระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์
ประชมุโดยทางอ้อมในลกัษณะเดียวกนักบักระบวนการด้านการจดัการสขุภาพและความปลอดภยั 
กล่าวคือเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจของบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีรวมกลุม่กนัจดัตัง้ขึน้และร่วมกนัทํากิจกรรมนัน้ ๆ ในเวลาว่าง เช่น ชมรมกีฬา 
ชมรมถ่ายภาพ ชมรมดนตรี เป็นต้น ซึง่สว่นใหญ่ได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรเป็นอย่างดี 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในศนูย์ประชมุทัง้ 5 แห่ง พบว่าทกุศนูย์ประชมุไม่มีการ
รวมกลุ่มของพนกังานโดยจดัตัง้เป็นสหภาพแรงงานเพ่ือปกป้องผลประโยชน์หรือตอ่รองกบัองค์กร 
แต่จะเป็นในลกัษณะของการจดัการด้านแรงงานสมัพนัธ์ท่ีแต่ละองค์กรสนบัสนนุให้บคุลากรของ
ตนเองมีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความสามคัคีของคน
ในองค์กรได้ อีกทัง้ยงัชว่ยสง่เสริมความพร้อมด้านการทํางานเป็นทีมของบคุลากรได้อีกด้วย 

ในประเด็นนี ้พรพฒัน์ ศรีธนาบุตร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศนูย์การ
ประชมุแหง่ชาติสิริกิติ ์ให้ความเห็นวา่ในสว่นของศนูย์ประชมุสิริกิติไ์มมี่สหภาพแรงงานมีแตช่มรมท่ี
เป็นกิจกรรมของพนกังานในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ชมรมดนตรี ชมรมถ่ายภาพ เพ่ือให้พนกังานได้ใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามคัคีของบคุลากรในองค์กร 
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สว่น Operation Manager อิมแพค เมืองทองธานี ให้ความเห็นว่าหากบคุลากรในองค์กร
ได้รับการดแูลเอาใจใส่จากผู้บริหารและองค์กรเป็นอย่างดีแล้ว การรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานก็
จะไมเ่กิดขึน้ โดยกลา่ววา่ (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554) 

 
...ผมคาดว่ากลุ่มนีเ้หมือนจะมีแต่ว่ามนัถูกการดูแลเอาใจใส่จากผู้ ใหญ่เลยไม่มีปัญหา 
ตอนนีจ้ะให้มาเรียกร้องอะไรไมมี่แล้ว เพราะผู้ใหญ่เราดแูลไม่ได้ทอดทิง้อะไรมากมาย ไม่
เหมือนสมยัก่อนทกุอยา่งเร่ิมดีขึน้มาเร่ือย ๆ เพราะฉะนัน้ผมว่างานนีไ้ม่จําเป็นต้องมีกลุ่ม
องค์กรตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาเรียกร้อง แตถ้่าหากมีอะไรแรง ๆ หรือมีอะไรท่ีไม่ยตุิธรรม อีกหน่อย
คงมีการเคล่ือนไหว แตต่อนนีผู้้ ใหญ่ยงัดแูลเราดี 

 
ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศนูย์นิทรรศการและการประชุม            

ไบเทค ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่าไบเทคไม่มีสหภาพแรงงานแตจ่ะมีการรวมกลุ่มพนกังานเพ่ือ
ทํากิจกรรม เช่น โยคะ กีฬา ดนตรี ซึ่งส่วนใหญ่พนักงานตัง้กันเองแต่องค์กรก็จะสนับสนุนเร่ือง
อปุกรณ์หรืองบประมาณตามสมควร 

เช่นเดียวกนักบั Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้ความเห็นสนบัสนนุว่า
องค์กรท่ีมีจํานวนบุคลากรน้อยมกัจะไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองกับองค์กร แต่จะใช้วิธีการแจ้ง
ความต้องการไปยงัหวัหน้างานและให้หวัหน้างานไปปรึกษากบัผู้บริหารขององค์กรตอ่ไป โดยแสดง
ความคดิเห็นวา่ (อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2554) 
 

...เร่ืองของแรงงานสัมพันธ์ ทางพารากอนเองไม่มีนะครับ แค่ดแูลแผนกของตวัเองว่า
ต้องการอะไรก็แจ้งไปเท่านัน้เอง แตไ่ม่มีการรวมกลุ่ม เพราะว่าด้วยความท่ีบุคลากรของ
ฮอลล์เองค่อนข้างน้อย มีอยู่ประมาณ 50 คน เราก็อยู่กนัเหมือนครอบครัว ถ้าพดู ง่าย ๆ 
มนัไม่ใช่ครอบครัวใหญ่เหมือนบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีมี 2,000 คน อนันีมี้แค ่50 คน มีอะไรก็ยิง
เร่ืองท่ีหวัหน้าฝ่าย แล้วหวัหน้าฝ่ายก็คยุกบันายใหญ่ให้ เป็นอย่างนัน้มากกวา่ 

 
ประเด็นกระบวนการจดัการด้านแรงงานสมัพนัธ์และสหภาพแรงงานในศนูย์ประชุมทุก

แห่งท่ีทําการศึกษา พบว่าไม่มีการจัดตัง้สหภาพแรงงาน แต่มีการรวมกลุ่มของพนักงานเพ่ือทํา
กิจกรรมร่วมกันในลักษณะของชมรมต่าง ๆ ทัง้นีผู้้ ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าศูนย์
ประชมุแตล่ะแหง่มีจํานวนบคุลากรประจําไมม่ากนกั ประกอบกบัได้รับการดแูลเอาใจใส่จากองค์กร



87 
 

เป็นอยา่งดี จงึไมมี่ความจําเป็นในการจดัตัง้สหภาพแรงงานเพ่ือเรียกร้องหรือตอ่รองสิทธิประโยชน์
ใด ๆ กบัองค์กร 

จากกระบวนการการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทัง้ 8 ขัน้ตอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ความพร้อมด้านบคุลากรในระดบัท่ีแตกต่างกันไป แตห่ากจะพิจารณาถึงขัน้ตอนท่ีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
ให้ความสําคญัมากเป็นพิเศษคือขัน้ตอนของสรรหาและคดัเลือก เน่ืองจากเป็นกระบวนการแรกใน
การท่ีจะได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีความพร้อมตรงกับความต้องการของศนูย์ประชุม นอกจากนีย้ังใ ห้
ความสําคญักับกระบวนการฝึกอบรมและพฒันา เน่ืองจากเป็นกระบวนการในการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการเพิ่มทักษะความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร
เพ่ือท่ีจะรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้ด้วย 

 
ประเด็นบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมท่ีมีผลต่อการประเมินความพร้อมด้าน
บุคลากรของผู้ใช้บริการ 

จากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัพบว่าบทบาทหน้าท่ีของบคุลากรในศนูย์
ประชมุมีความสมัพนัธ์กบัการประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของลกูค้าท่ีมาใช้บริการจดักิจกรรม
ไมซ์จริง โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าทัง้แผนกบริการส่วนหน้า (Front of the 
House) และแผนกสนบัสนนุ (Back of the House) ของศนูย์ประชมุมีความสําคญัเท่าเทียมกัน
และมีผลตอ่การประเมินความพร้อมของลกูค้าได้เหมือนกนั เน่ืองจากการทํางานในศนูย์ประชมุเป็น
ลกัษณะของการทํางานเป็นทีม จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือพนักงานชั่วคราว ซึ่งทุกคนมีโอกาสพบเจอกับลูกค้าได้ในทุกท่ี 
(Touch Point) จงึเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้ลกูค้าประเมินภาพรวมความพร้อมด้านบคุลากรได้เชน่กนั 

ในประเด็นนี ้ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศนูย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค ให้ความเห็นว่าบุคลากรทัง้ส่วนหน้าและส่วนหลงัมีความสําคญัเท่ากัน เพราะ
หากสว่นหลงัไมส่นบัสนนุ คนทํางานส่วนหน้าก็ไม่สามารถให้บริการได้เต็มท่ีเช่นกนั พร้อมทัง้กล่าว
สรุปวา่ถ้าเราจะสง่มอบความสขุให้ลกูค้า คนข้างในต้องทําให้คนข้างในด้วยกนัมีความสขุก่อน  

นอกจากนีย้ังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าบุคลากรในทุกแผนกมีโอกาสพบเจอและ
ให้บริการลูกค้าได้ทุกจุดสมัผสั (Touch Point) และบางครัง้ลูกค้าไม่ได้แยกว่าใครเป็นพนกังาน
ประจําหรือเป็นลูกจ้างชัว่คราว ดงันัน้ทุกฝ่ายทุกแผนกจึงมีความสําคญัเท่ากัน โดยยกตวัอย่างไว้
ดงันี ้(ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
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...บคุลากรทกุฝ่ายทกุแผนกหรือทกุ Touch Point มีผลตอ่การประเมินความพร้อมของ
ลูกค้าต่อบุคลากรในศูนย์ประชุมแน่นอน สมมติว่าถ้าลูกค้าเจอยาม  เค้าก็ตีว่าเป็น
พนกังานไบเทค ถึงแม้เราอาจจะไป Outsource มาหรือไม่ใช่พนกังานก็ตาม ถ้าลกูค้า
ถามว่าวนันีข้้างในมีงานอะไรแล้วเค้าตอบไม่รู้ ลูกค้าก็ประเมินแล้วว่าไม่มืออาชีพเลย              
ไบเทค เลยมีความคดิวา่ทกุคนท่ีต้องเจอลกูค้าสําคญัหมดเลย... 

 
ด้าน Project Manager ของ Mainstream Organizer ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกนั โดย

กลา่ววา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 
 

...จะว่าไปทุก ๆ ส่วนล้วนมีความสําคญัต่อการประเมินความพร้อมของบุคลากรทัง้สิน้ 
เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีลูกค้าได้รับการบริการจากบุคลากรในศูนย์ประชุมไม่ว่าจะเป็น
ตําแหนง่ใดก็ตามก็สามารถสร้างความพึงพอใจหรือไม่พอใจแก่ลกูค้าได้เช่นกนั ดงันัน้ทกุ 
ๆ คนควรตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการเป็นผู้ ให้บริการและพร้อมท่ีจะ
ให้บริการแก่ลกูค้าด้วยความเตม็ใจหรือเรียกง่าย ๆ วา่มี Service Mind นัน่เอง  

 
ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล Centara Grand & BCC at Central World อธิบาย

เก่ียวกบัการแบง่หน้าท่ีในศนูย์ประชมุวา่โดยปกตจิะแบง่เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ แตปั่จจบุนัจะนิยมเรียก 
ฝ่ายสนบัสนนุว่าเป็น Heart of the House เพ่ือสร้างความภูมิใจให้กบัฝ่ายสนบัสนนุในฐานะท่ีเป็น
เหมือนหวัใจสําคญัในการทํางานขององค์กร นอกจากนีย้งัให้ความเห็นว่าบุคลากรทัง้ 2 ส่วนมี 
ความสําคญัเท่าเทียมกัน โดยยกตวัอย่างไว้ดงันี ้(วิชิต วรรณศร, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 24 กุมภาพนัธ์ 
2554)  
 

...การแบง่ฝ่ายหรืองานใหญ่ ๆ โดยนิยมปฏิบตัิแล้ว จะเป็น 2 ส่วน เค้าเรียกว่า Front of 
the House หมายถึงสายท่ีปฏิบตัิแล้วพบปะลกูค้า อีกส่วนหนึ่งสมยัก่อนเราเรียก Back 
of the House ฝ่ายสนบัสนนุบริการ ตอนหลงัเราไม่เรียกคํานีแ้ล้วเพราะดเูหมือนมนัด้อย
คา่ ตอนหลงัเราเรียก Heart of the House มนัเป็นการ Recognition ทีมสนบัสนนุส่วน
หนึ่ง ไม่มีใครสําคญัมากน้อยไปกว่าใคร มันเอือ้กันทัง้หมด หน้าบ้าน Front of the 
House จะขายของให้ลูกค้า ถ้าไปบอกลูกค้าว่าจะได้อย่างโน้นอย่างนี ้ถ้าไม่มีหลงับ้าน
ทําให้ หน้าบ้านก็ขายไม่ออก เพราะฉะนัน้มันเอือ้ไปทัง้หมด แต่จะถามว่าอะไรทําให้
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เกิดผลกระทบต่อการ Comment ของลูกค้า มนักระทบทัง้หมดทุกส่วนเลย เวลาลูกค้า 
Comment ขึน้มา มนัจะกระทบทกุ ๆ สว่น...  

 
เช่นเดียวกันกบั กญัญานาท บญุประสิทธ์ิ (2553) Project Manager ของ CM MICE ท่ี

ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าส่วนงานท่ีถกูประเมินมากท่ีสุดคือ Sales กบั Operation รองลงมา
เป็นสว่น Set up ตา่ง ๆ และอีกสว่นหนึง่ท่ีเห็นมาก ๆ ก็จะเป็น Back Office ซึ่งมีผลตอ่การประเมิน
วา่งานนัน้ได้รับสง่มอบถึงแตล่ะฝ่ายอยา่งถกูต้องและรวดเร็วมากน้อยแคไ่หนด้วย 

ส่วน อมรเทพ สิขิวฒัน์ (2554) Project & Creative Director Upper Event (Thailand) 
ให้ความเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความสําคญัของแผนกสนบัสนนุว่ามีความสําคญัไม่น้อยไปกว่าแผนก
บริการส่วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงิน ฝ่าย PR หรือฝ่าย Sales เนืองจากกงานไมซ์เป็นธุรกิจท่ี
ต้องอาศยัลกัษณะการทํางานเป็นกลุม่เป็นทีมและทกุอย่างต้องประสานสอดรับกนัหมดจึงจะทําให้
งานมีประสิทธิภาพสงูสดุด้วย 

ในขณะท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกับางสว่นให้ความเห็นท่ีแตกตา่งไป โดยกลา่วว่าแผนกบริการส่วน
หน้า (Front of the House) จะมีผลตอ่การประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชุม
มากกว่าแผนกสนบัสนนุ (Back of the House) เน่ืองจากบคุลากรในแผนกสนบัสนนุไม่ได้พบเจอ
กับลูกค้าโดยตรง โดยในประเด็นนี ้ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ ์ให้ความเห็นไว้วา่ (พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...แนน่อนก็ต้องประเมิน Front เพราะ Front เป็นตวัเผชิญหน้ากบัลกูค้า จริง ๆ คือในเร่ือง
การ Support ต้องมาจาก Back Office อยู่แล้ว แตถ้่าลกูค้าประเมินเค้าก็ต้องประเมิน 
Front เพราะ Back Office ลูกค้าไม่ได้มาเจอ นอกจาก Front ก็น่าจะเป็นด้าน 
Operation แล้วก็ Sales แต ่Sales เค้าขาย คือต้องดวู่างานอะไร สมมติว่าเค้าไปขาย
ให้กบั Agent อีกตอ่หนึ่ง เหมือนกบัเป็นคนจดั Organize อนันัน้เค้าก็ไม่ได้เผชิญหน้ากบั
คนท่ีมาเดินอย่างนัน้ก็ไม่ใช่ ผมว่า Sales ก็มีส่วนเหมือนกันแต่น้อยกว่าส่วนหน้างาน 
Operation 

 
ในขณะท่ี เกรียงไกร ธวชัชยั (2554) Operation Manager ของอิมแพค เมืองทองธานี ให้

ความเห็นในลกัษณะเดียวกนัว่าฝ่าย Operation เป็นฝ่ายท่ีต้องเจอกบัลกูค้าและใช้เวลากบัลกูค้า
มากท่ีสุด รวมถึงฝ่ายขายท่ีต้องติดต่อส่ือสารกับลกูค้าโดยตลอดทัง้งาน และต้องส่งงานต่อให้กับ
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ฝ่าย Operation ท่ีจะต้องคอยให้บริการแก่ลกูค้าโดยเร่ิมตัง้แตก่ารเข้าติดตัง้งานไปจนจบงาน ส่วน
ฝ่ายขายจะทําหน้าท่ีดแูลลกูค้าอีกที 

ด้าน อานนท์ เอนกวิชณกลุ (2554) Event Executive ของรอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้
ความเห็นท่ีสนบัสนนุบทบาทของฝ่าย Operation มากกว่าฝ่าย Sales เน่ืองจากต้องให้บริการและ
ให้คําแนะนําลูกค้าอย่างใกล้ชิด อีกทัง้ยงัต้องทํางานประสานกับออแกไนเซอร์ด้วย โดยท่ีฝ่ายขาย
ทําหน้าเพียงการดแูลลูกค้าและประสานงานเร่ืองคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ อย่างไรก็ตามการทํางานของทัง้
สองสว่นนีจํ้าเป็นต้องทําควบคูแ่ละสมัพนัธ์กนัไปตลอดทัง้งานด้วย 

ด้าน Project Manager ของ Index Event Agency ให้ความเห็นท่ีสนบัสนุนบทบาท
หน้าท่ีของแผนกบริการส่วนหน้า ซึ่งให้ความสําคญักับฝ่าย Operation มากท่ีสุด โดยกล่าวว่า 
(จฑุามาศ งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 
 

...ในมมุมองออแกไนเซอร์คนท่ีสําคญัต้องเป็นคน Contact คือ Operation สําคญั ส่วน 
Sales ในเร่ืองของการขายพืน้ท่ี การจดัการ มนัคือ Preproduction ไม่คอ่ย Mind เร่ือง
ของ Preproduction มนัเป็น Pattern อยู่แล้ว เช่น คณุมีอะไรให้บ้าง Package คณุเป็น
อยา่งไร ราคาตอ่รองได้มัย้ ตอ่รองเร่ืองเวลา Set up, Early Move in การ Deal กบั Sales 
แล้วขอเอกสารประกอบเล็กน้อย แตเ่วลาหน้างาน การ Set งาน มนัจะเจ๊งไม่เจ๊ง ลกูค้า
จะ Happy ไม่ Happy มนัอยู่ท่ีฝ่ายประสานงานเป็นหลกั เช่น มีหลายงานท่ีเป็นโรงแรม
ไม่ใช่ศนูย์ประชมุ เวลาจดังานท่ีโรงแรม จะเจ๊งเพราะ Operation เยอะมาก ถ้าทีมเราไม่
แข็งพอ งานเราก็อาจจะช๊วนหรือผิดคิว มีอยู่หลายงานท่ีเราต้องวิ่งเข้าไปในครัว ไป
ประสานงานเอง แบบไมร่อแล้ว ว่ิงเข้าไปหา Chef เอง แม้กระทัง่ควิเปิดอาหารเราช้าไป 3 
วินาที 2 วินาทีไม่ได้ บางทีเรานบักนัเป็นวินาที แล้วบางอย่างเราต้อง Co กบั Operation 
ของสถานท่ี ถ้าพลาดคือพลาด น่ีคือสิ่งสําคญั 

 
ประเด็นบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมต่อการประเมินความพร้อมด้าน

บคุลากรของผู้ใช้บริการนัน้ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ ให้ข้อมลูหลกัมองว่าแผนกบริการส่วนหน้า 
ซึ่งได้แก่ S  e  และ  per ti n                      ะ                ล               
       ให้บริการท่ีใกล้ชิดกับลูกค้าตัง้แต่เร่ิมต้นจนกระทั่งจบงาน นอกจากนีย้ังมองว่าแผนก
สนับสนุนอ่ืน ๆ มีความสําคญัในฐานะเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับแผน ก
บริการสว่นหน้าในการสง่มอบการบริการท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้าเชน่กนั 
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ประเดน็ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 11 คน พบว่ามีประเด็นเก่ียวกบัความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเด็นหลักตามคําถามวิจัยข้างต้น ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นและอธิบาย
เพิ่มเตมิได้ 5 ประเดน็ ดงันี ้

1.กกความคิดเหน็ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อการประเมินความพร้อมด้านบุคลากรใน
ศูนย์ประชุม 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกัโดยให้ประเมินความพร้อมด้านบุคลากร
ในศนูย์ประชุม โดยแบ่งเป็นความพร้อมด้านบุคลากรในองค์กรและความพร้อมด้านบุคลากรใน
ภาพรวมของประเทศ ส่วนใหญ่ประเมินว่าบคุลากรในศนูย์ประชมุของตวัเองมีความพร้อมในการ
รองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ ในขณะเดียวกนัก็ประเมินว่าภาพรวมความพร้อมด้านบคุลากรของ
ประเทศมีความพร้อมไม่ด้อยไปกว่าบุคลากรในต่างประเทศ หากแตมี่ปัจจยัเสริมอ่ืน ๆ ท่ีแตกตา่ง
กนัไป 

ด้านการประเมินความพร้อมภายในองค์กร ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การ
ประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์กลา่ววา่ (พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ศูนย์สิริกิติ์เรามีจุดเด่นท่ีเราเป็นศูนย์แรก ๆ ท่ีตัง้ขึน้มา ช่ือเราก็ติดตลอดอยู่แล้ว 
Location เราอยูใ่นใจกลางเมือง เพราะฉะนัน้ ถ้าถามว่าศนูย์ท่ีอยู่กลางใจเมือง ก็เป็นเรา
น่ีแหละน่าจะเป็นจุดเด่นของเรา และอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นเร่ืองความเป็นมืออาชีพ 
ด้วยความท่ีเราบริหารงานตอนนีม้า 20 ปี คิดว่ามัน่ใจในความเป็นมืออาชีพด้านการ
บริหารศนูย์ประชมุเหมือนกนั 

 
เชน่เดียวกนักบัความคิดเห็นของ Operation Manager อิมแพค เมืองทองธานี ท่ีกล่าวว่า 

(เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554)  
 

...โดยสรุปแล้วผมมองว่าบคุลากรของอิมแพคเองพร้อมท่ีจะให้บริการในส่วนของลกูค้าท่ี
เป็นกลุ่มไมซ์ ตอนนีไ้มซ์จากต่างประเทศเร่ิมเข้ามามากขึน้เป็นลําดบั สดัส่วนผมอาจจะ
ตอบไมไ่ด้ชดัเจนนกั แตเ่ทา่ท่ีเห็นก็จะขยบัเข้ามาเป็นอินเตอร์คอ่นข้างเยอะ ต้องบอกก่อน
วา่ความพร้อมของเรา 100% คือเรามีทีมท่ีคอยรับงานตา่งประเทศอยูแ่ล้ว... 
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ด้านผู้จดัการฝ่ายพฒันาบุคลากรไมซ์ สํานกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ประเมินความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์ประชุมทัง้ 5 แห่งท่ี
ทําการศกึษา โดยให้ความเห็นวา่ (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ถ้าจะเปรียบความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุม 5 แห่งท่ีทําการศึกษา ตัง้แต ่  
อิมแพค ไบเทค ศูนย์สิริกิติ์ พารากอนฮอลล์ และเซ็นทารา คงพูดยาก มันต้องเอา 
Record คอ่นข้างจะลําบาก ถ้าพดูในแง่ของการจดัประชมุนานาชาติ ศนูย์สิริกิติ์เค้ามีทีม
ท่ีทํา PCO เป็นหลกั นา่จะมีความพร้อมเร่ืองการจดัประชมุมากท่ีสดุ เพราะว่าเค้าจดังาน 
UN จดังานท่ีมี Protocal เยอะมากท่ีสุด อิมแพคเค้าจดังานท่ีเป็นแฟร์เป็นเทรดเยอะ 
Commercial Fair จดังานบ้านและสวน งานโอทอป คนก็มี Skill คนละแบบ จะไปจดังาน
ประชมุอยา่งศนูย์สิริกิติ์ทําก็คงไม่ได้ เพราะคนเค้าไม่เคยรับงานอย่างนัน้มา หรือไบเทคก็
คนละแบบ เค้ามี Position ตัวเองว่าเป็น Bussiness เป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น 
เคร่ืองจกัรกล เค้าจะมี Contact กบับริษัทเคร่ืองจกัรกลเยอะมาก มนั Position ตวัเองคน
ละแบบเลย สรุปศนูย์สิริกิติ์เป็น Convention Hall ท่ีใหญ่ มีศกัยภาพท่ีสุด อิมแพคเป็น
งานแฟร์ท่ีเป็น Mass ไบเทคก็เป็นเร่ืองของ Business Commercial เร่ืองของธุรกิจ 
อตุสาหกรรมหนกั ซึ่งใกล้กับสนามบิน ถ้าเป็นพารากอนกับเซ็นทาราก็อีกแบบหนึ่ง เซ็น
ทาราเค้าเพิ่งเปิดใหม่แต่ด้วยความท่ีเป็นฮอลล์แบบนัน้คงจัดได้แต่งานท่ีเ ป็นฟังก์ชั่น 
อยา่งอ่ืนก็คงจะจดัไมไ่ด้ กลวัมนัจะถลม่ ถ้าเอาเคร่ืองจกัรไปวางกองไว้ก็ไม่ได้ เพราะคาน
มนัรองรับนํา้หนักไม่ได้ เค้าก็จัดงานท่ีเป็นฟังก์ชัน่ท่ีเป็นโรงแรมอย่างงานประชุมเล็ก ๆ 
Meeting ย่อย 50 คน 100 คน เค้าจะมี Skill คนละแบบ หรือพารากอนเองไม่คอ่ยจะ 
Creative เท่าไหร่ในแง่ของการจดัประชมุ คือเค้าจดังาน Commercial ได้ เปิดตวั อีเว้นท์
อะไรพวกนี ้คือส่วนใหญ่บุคลากรเค้าไม่ต้องมาทํางานเอง เพราะส่วนใหญ่เค้าจะเอา    
ออแกไนเซอร์มาอยู่แล้ว แต่คนท่ี Deal ทํางานกับออแกไนเซอร์ของตวัเอง ศนูย์สิริกิติ ์   
อิมแพค ไบเทค เค้ามีออแกไนเซอร์เป็นของเค้าเองด้วยก็ทํางานได้ง่าย แตพ่ารากอนไม่ได้
มีก็คนละแบบ 

 
ด้านการประเมินความพร้อมของบคุลากรโดยภาพรวมทัง้ประเทศ ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 

ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีความเห็นท่ีแตกต่างไปจากผู้ ให้ข้อมูลหลกัคนอ่ืน ๆ โดย
ประเมินวา่ความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุของไทยยงัไม่สามารถรองรับตลาดไมซ์ได้อย่าง



93 
 

เต็มท่ี เน่ืองจากมีสดัส่วนบุคลากรท่ีจะรองรับงานได้น้อยกว่าปริมาณงานท่ีเข้ามาภายในประเทศ 
โดยกลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...ถ้าประเมินภาพรวมความพร้อมของบคุลากรของศนูย์ประชมุในประเทศไทย ถ้าพดูถึง
เม็ดเงินท่ีเข้ามาในประเทศของคนตา่งชาติ เปรียบเทียบกนัใน  Percentage พ่ีว่ามนัไม ่
Match กนั บคุลากรของเราท่ีมีประสิทธิภาพหรือความพร้อมท่ีจะรองรับตลาดไมซ์ยงัน้อย
อยู่ มันกระจุกอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ซึ่งเรามีแหล่งท่องเท่ียวเยอะแยะมากมาย ถ้าเรามีศูนย์
ประชมุกระจายไปมากกว่านี ้สมมติในทกุจงัหวดัมีนะ แตบ่คุลากรเราไม่มี โดยเฉพาะคน
ท่ีมีความรู้ในเร่ืองของไมซ์จริง ๆ... 

 
ในขณะท่ี กัญญานาท บุญประสิทธ์ิ (2553) Project Manager ของ CM MICE ให้

ความเห็นวา่ความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุมีการพฒันาขึน้จากเดิม อย่างน้อยในเร่ืองของ
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นทักษะพืน้ฐาน ด้านความเข้าใจในธุรกิจไมซ์ ความยืดหยุ่นในการทํางาน 
ลกัษณะการทํางานกบัชาวตา่งชาตท่ีิเป็นระดบัสากลมากขึน้  

นอกจากนีย้ังกล่าวว่าจากประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านมาพบว่าบุคลากรในแผนก  
Sales, Operation หรือ Event Team ของ ศนูย์ประชุมในเมืองไทยมีความพร้อมในการรองรับ
ลกูค้าตา่งประเทศ รวมถึงบคุลากรในฝ่ายสนบัสนนุ (Back of the House) ซึ่งอาจมีทกัษะด้าน
ภาษา ท่ีไม่สูงเท่าแผนกบริการส่วนหน้าแต่ก็ยังสามารถส่ือสารและให้บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามความเห็นท่ีว่า (กัญญานาท บุญประสิทธ์ิ, ผู้ ให้สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 
2553) 
 

...พวกท่ีอยู่ Back พวกท่ีอยู่ข้างหลงัหน่อย ก็อาจมีทกัษะภาษาลดลงนิดนึง แต่ถ้าเป็น
ระดบั Manager หรือระดบั F&B Director จะมีระดบัท่ีพดูได้ แตร่ะดบัปฏิบตัิการอาจไม่
ถึงขนาดนัน้ เพราะเค้าไม่จําเป็นต้องมาปะทะกบัลกูค้ามากนกั แตถ้่าระดบั Head เค้าก็
ต้องพดูได้ และถ้าอย่างเป็น Chef หลกั ๆ ก็ต้องเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วแตง่าน Chef ท่ี
เป็นฝร่ังเค้าพดูได้อยู่แล้ว แตถ้่าเป็นคนท่ีเป็น F&B Manager หรือ F&B Director ก็พดูได้
เชน่กนั... 
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โดยสรุปแล้ว กญัญานาท บญุประสิทธ์ิ (2553) ประเมินวา่บคุลากรของไทยมีความพร้อม
ไมด้่อยไปกวา่บคุลากรตา่งชาตแิละสามารถรองรับงานไมซ์ในระดบันานาชาตไิด้เชน่กนั 

ด้าน Production Manager ของ Optimum Group ให้ความเห็นว่าศนูย์ประชมุของไทย
สามารถรองรับงานไมซ์จากตา่งประเทศได้ และได้ประเมินความพร้อมด้านบคุลากรใน ศนูย์ประชมุ
ทัง้ 5 แห่งว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยกล่าวว่า (ยุพา พิพัฒน์พวงทอง, ผู้ ให้สัมภาษณ์, 27 
มกราคม 2554) 
 

...ถ้าประเมินศนูย์ประชมุทัง้ 5 แหง่ท่ีกลา่วมา พ่ีมองว่าสามารถรองรับงานท่ีเป็นกลุ่มของ
ตา่งชาติได้อยู่แล้ว รองรับได้หมดเลย เร่ืองบคุลากรถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์พ่ีให้ 70 จาก 
100 ถ้าให้จัดอันดบัความพร้อมด้านบุคลการในศนูย์ประชุม พ่ีขอตอบในลักษณะของ
ความชํานาญดีกว่า เพราะเร่ืองของการบริการก็คล้าย ๆ กัน ในแง่ของความชํานาญพ่ี
ชอบศนูย์สิริกิติ ์อนัดบัตอ่มาเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ ตอ่มาเป็นอิมแพค... 

 
ด้าน Project Manager ของ Mainstream Organizer ประเมินภาพรวมความพร้อม ด้าน

บคุลากรในศนูย์ประชมุ โดยกลา่ววา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 
 

...ภาพรวมของบุคลากรในศนูย์ประชุมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งถือเป็นแหล่งรวม
ของสถานท่ีขนาดใหญ่ท่ีรองรับการจดังานไมซ์ได้ ถือว่ามีความพร้อมอยู่ในระดบัหนึ่ง ยงั
ไม่พร้อมทัง้หมด อย่างท่ีบอกคือคนท่ีทํางานในศนูย์ประชมุปัจจุบนัเป็นคนท่ีมาจากสาย
งานอ่ืน ๆ หรือไมไ่ด้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจไมซ์หรือ Event โดยตรง อาจทําให้
ทกัษะการทํางานหรือการให้บริการไม่ตรงกบัความต้องการของลกูค้ากลุ่มนี ้โดยเฉพาะ
ทกัษะด้านภาษา ต่างประเทศท่ียงัต้องพฒันาเพิ่มเติมในบุคลากรระดบัล่างหรือระดบั
ปฏิบตัิการท่ีมีโอกาสพบเจอกบัลูกค้าได้ หรือจําเป็นต้องฝึกฝนเร่ืองทกัษะการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าให้กบัพนกังานทกุคน โดยอาจเป็นไปใน Format เดียวกนั เช่น หากไม่รู้หรือไม่
แนใ่จเร่ืองอะไรให้แจ้งวา่กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไหนอยา่งไร ซึง่จะสร้างความพอใจแก่
ลกูค้าได้มากกวา่การปฏิเสธการให้บริการไมว่า่ในรูปแบบใดก็ตาม 
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ด้าน Project & Creative Director ของ Upper Event (Thailand) ประเมินศกัยภาพด้าน
ความพร้อมของบคุลากรในศนูย์ประชมุของไทยว่าสามารถแข่งขนักบัตา่งประเทศได้ โดยกล่าวว่า 
(อมรเทพ สิขิวฒัน์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 9 มกราคม 2554) 
 

...ประเทศไทยมีความได้เปรียบเร่ืองบุคลากรมาก จุดเด่นอย่างหนึ่งของประเทศไทยคือ
คา่แรงตํ่า ซึ่งจะทําให้สู้ กบัฮ่องกงและสิงคโปร์ได้อย่างสบาย อนัท่ีสองคือเสน่ห์ความเป็น
ไทยท่ียิม้ง่าย คนไทยพร้อมต้อนรับต่างประเทศ ประเทศไทยนําหน้าหลาย ๆ ประเทศอยู่
แล้ว ซึ่งมองว่าถ้าเร่ืองบุคลากรอย่างเดียวประเทศไทยมีความได้เปรียบกว่าหลาย ๆ 
ประเทศ ก็เป็นจดุเดน่ของประเทศไทยท่ีหลาย ๆ ประเทศเลียนแบบ 

 
ด้าน พฒันชยั สิงหะวาระ (2554) ผู้จดัการฝ่ายพฒันาบคุลากรไมซ์ จาก สสปน. ในฐานะ

หน่วยงานท่ีกํากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศได้ประเมินศกัยภาพด้านความ
พร้อมของบคุลากรในศนูย์ประชมุของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเปรียบเทียบความพร้อมด้านสถานท่ี
และความพร้อมด้านบคุลากรในมมุมองของชาวตา่งชาตท่ีิมีผลตอ่การตดัสินใจเข้ามาจดังานไมซ์ใน
เมืองไทยวา่จากการสํารวจและจดัอนัดบัพบวา่เร่ืองการบริการเป็นสิ่งสําคญัอนัดบัหนึ่ง ซึ่งเก่ียวข้อง
กบัตวับคุลากร สว่นองค์ประกอบอ่ืน เช่น สถานท่ี ฟังก์ชัน่การทํางาน ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่
แล้ว ขณะเดียวกันได้ยกตวัอย่างเร่ืองการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัท่ีลกูค้า
ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้บริการศนูย์ประชุมในประเทศไทย โดยกล่าวว่า (พฒันชยั สิงหะวาระ, 
ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554)  
 

...จากการสํารวจส่วนใหญ่ปัญหาท่ีลูกค้าไม่กลับมาเลือกใช้บริการในเมืองไทยอีกก็
เพราะว่า Service มนัไม่ Professional เช่น สมมติผมเปรียบเทียบกบัคนสิงคโปร์ในการ
ทํางานโต้ตอบภาษาองักฤษ เค้าได้เปรียบกว่าเรา 100% ในแง่เราท่ีเป็นคนไทยก็อาจจะ
ทําได้ดีในระดบัหนึง่แตค่งไม่ได้ดีเท่าสิงคโปร์ ต้องเข้าใจอตุสาหกรรมไมซ์นิดนึง ถ้าพดูถึง
ศนูย์ประชุม จะพูดถึง Exhibition และ Convention เป็นหลกั ซึ่งสองงานนีค้นท่ีลูกค้า 
Deal มากท่ีสดุคือ PEO ท่ีเป็น Exhibition และ PCO ท่ีเป็น Convention สองคนนีเ้ป็น
หัวใจหลัก เพราะเค้า Deal ตัง้แต่ต้น เค้ารับ Requirement ลูกค้ามาแล้วไปบอก 
Operation ให้ทํางานต่อ เค้าต้อง Feedback ลูกค้าให้เร็วท่ีสดุ น่ีคือสาเหตท่ีุลูกค้าจะ
ผิดหวงัหรือไมผ่ิดหวงัก็สองตําแหนง่นีเ้ป็นหลกั 
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จะเห็นได้ว่าความพร้อมของบคุลากรในการให้บริการเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึ่งท่ีมีผล
ตอ่การตดัสินใจของลกูค้าในการเลือกใช้บริการในศนูย์ประชมุ ซึ่งจากความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูล
หลกัจากศนูย์ประชมุ ส่วนใหญ่คอ่นข้างมัน่ใจในศกัยภาพของบคุลากรในองค์กรว่ามีความพร้อมใน
การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้ ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัจาก Event Organizer และ สสปน.
มองวา่บคุลากรในศนูย์ประชมุของไทยมีความพร้อมในระดบัหนึ่ง แตย่งัคงต้องได้รับการพฒันาทัง้
ด้านความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์ ทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ และทศันคติท่ีดีตอ่งาน
ด้านการบริการด้วย 

2.กกข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อแนวทางการพัฒนาความพร้อมด้าน
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาความพร้อมด้าน
บคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ในมมุมองท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันี ้

พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิติ ์ให้ความเห็นว่าศนูย์ประชมุควรจะให้ความสําคญัเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรโดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละระดบั เช่น บคุลากรระดบัล่างท่ีต้องเจอกับลูกค้า
อยู่เสมอ ควรเน้นเร่ืองการบริการและสร้างทศันคติท่ีดีตอ่งานด้านบริการ ขณะเดียวกนัการพฒันา
ควรทําอยา่งตอ่เน่ืองและมองไปในอนาคตด้วย 

ด้าน Operation Manger อิมแพค เมืองทองธานี ให้ความเห็นเก่ียวกบัการพฒันา ความ
พร้อมด้านบุคลากรว่าขึน้อยู่กับโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานกับต่างประเทศ ซึ่งจะช่วย
พฒันาศกัภาพของบุคลากรไทยให้ทดัเทียมนานาชาติได้ โดยกล่าวว่า  (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ ให้
สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554) 
 

...เราก็มีโอกาสได้เห็นเทคโนโลยีตา่ง ๆ จากตา่งประเทศท่ีเข้ามาจดัแสดงในพืน้ท่ีของเรา 
มีไอเดียอะไรต่าง ๆ เข้ามา น่ีก็เป็นโอกาสของเราท่ีจะได้มีโอกาสพฒันาคน พฒันาสิ่งท่ี
เราเห็น พอได้เห็นได้ทํา โอกาสของเราก็ไม่น้อยหน้าใคร คนหรือบริษัท่ีเรามีอยู่ ณ 
ปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็น CM, Index ผมว่าทกุคนถ้ามีงบ ทกุคนทําได้ เร่ือง Create Idea 
ตา่ง ๆ ประเทศไทยไมน้่อยหน้าใครในเร่ืองฝีมือแตเ่ร่ืองโอกาสเรายงัมีไมเ่ทา่คนอ่ืน 

 
ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ให้มุมมองเก่ียวกับการ

พัฒนาบุคลากรโดยเน้นด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน พร้อมทัง้
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เตรียมพร้อมสําหรับรองรับลกูค้าท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย โดยกล่าวว่า (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, 
ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...ในอนาคตข้างหน้า คิดว่ามนัมีเร่ืองเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องเยอะมากขึน้ ก็อยากให้
พนกังานของเราทุกคนหรือส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างเช่น IT มีการ Update ข้อมลูข่าวสาร
เพ่ือให้ทนักบัโลกยุคใหม่ อย่างเด๋ียวนีเ้ค้าก็ใช้ Facebook ในการขายของ มี Event เวลา
ส่งไปให้ลกูค้าก็ให้ลูกค้าโหวตเข้ามาหรืออะไรอย่างนี ้คือเทคโนโลยีคอ่นข้างสําคญั ส่วน
เร่ืองสถานท่ีหรือ Equipment ต่าง ๆ ก็ควรปรับปรุงเพ่ือให้ทนัยุคทนัสมยั แล้วให้มองไป
ในอนาคตข้างหน้าว่าจะมีพวก Gen Y, Gen Z เข้ามาเป็นลกูค้า แล้วกลุ่มคนท่ี Service 
พร้อมหรือยัง เพราะเด็กพวกนีพู้ดไม่ค่อยรู้เร่ือง อีกหน่อยเราต้อง Deal กับ Event 
Organizer หน้าใหม่ ๆ เราก็ต้องรองรับให้ได้ คนของเราก็ต้องมีใน  Level นัน้ด้วย
เหมือนกนั 

 
ด้าน อานนท์ เอนกวิชณกุล (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากรโดยเฉพาะทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นในการให้บริการของศูนย์
ประชุม ดงันัน้จึงจําเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านนีใ้ห้กับบุคลากรเ พ่ือให้ก้าวทันกับการเติบโตของ
อตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยในอนาคต 

ด้าน Project Manager ของ Index Event Agency แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณสมบัติ สําคญัของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดบัแรก ๆ คือ 
ทกัษะด้านความเช่ียวชาญ ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตท่ีิดี มีความรักและความอดทนในงานท่ีทํา 
โดยเปรียบเทียบลักษณะงานในศูนย์ประชุมว่ามีความใกล้เคียงกับงานของออแกไนเซอร์ ซึ่ง
สามารถสรุปตามความคดิเห็นได้วา่ (จฑุามาศ งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 
 

...คนท่ีทํางาน Venue ได้ต้องมีความอดทนและต้องรักในงาน ต้องสร้างจิตสํานึกตรงนี ้
ก่อน งาน Venue เข้าง่ายออกง่าย เพราะฉะนัน้ทํางานออกมาให้ได้ดีและใจรัก มัน
อาจจะยาก แล้วมันเลยเป็นผลพวงในเร่ืองของ Service ไม่อยากจะขวนขวายอะไร 
เพราะมนัไม่มีการสร้างผลงานไงคะ เหมือนเป็นการ Operation ไปเร่ือย ๆ มนัอาจไม่มี
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แรงจงูใจอะไรบางอยา่งท่ีจะปรับปรุง ถ้าเค้ารักจริง ๆ มีความสขุกบัการประสานงานมาก
จริง ๆ เร่ืองคณุภาพในการทํางาน Service Mind ความ Expert มนัจะตามมาแนน่อน 

 
สําหรับความคิดเห็นของ ยุพา พิพัฒน์พวงทอง (2554) Production Manager ของ 

Optimum Group ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรในศนูย์ประชมุวา่ควรมุ่งเน้นเร่ืองของ
การให้บริการด้วยใจ (Service Mind) เป็นอนัดบัแรก และการให้บริการอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียม
กนักบัลกูค้าทกุราย โดยเฉพาะกบัออแกไนเซอร์ ซึง่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้สถานท่ีจดังาน
ไมซ์ของลกูค้าเชน่กนั  

ความคิดเห็นตอ่แนวทางการพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ของ Project Manager 
จาก Mainstream Organizer กลา่ววา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 
 

...สิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดบัแรก ๆ คือ เร่ืองของทัศนคติเก่ียวกับงานบริการ    
ซึ่งเป็นงานท่ีต้องอาศยัความอดทนและใจรักในงานท่ีทํา เหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
การทําให้ผู้ อ่ืนมีความสุขหรือพอใจในสิ่งท่ีเราทําให้ ตรงนีต้้องปลูกฝังกันมาก่อน ตัง้แต่
พืน้ฐานของคนท่ีเรียนในสายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพนีแ้ล้ว เช่น พวกนกัศกึษาการโรงแรม 
หรือการจดัการอะไรพวกนี ้สิ่งท่ีสําคญัอีกอย่างหนึ่งคือเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีบทบาทมากขึน้ทุกวัน โดยเฉพาะคนทํางานในศูนย์
ประชุมท่ีเป็นแหล่งรองรับงานไมซ์อยู่แล้ว ควรจะมีความเข้าใจก่อนว่าธุรกิจไมซ์คืออะไร 
มีลักษณะอย่างไร และเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มนี อ้ย่างไร 
แม้ว่าความพร้อมส่วนหนึ่งมันอาจจะขึน้อยู่กับประสบการณ์การทํางาน แต่พืน้
ฐานความรู้ความเข้าใจก็ต้องมีมาก่อนด้วย ถ้าคิดว่ารับเข้ามาแล้วค่อยมาฝึกอบรมให้
ความรู้หรือสอนงานกนัคงไม่ทนั เพราะส่วนใหญ่เข้ามาเจออะไรกดดนันิดหน่อยหรือไม่รู้
เร่ืองว่าเค้าทําอะไรกันก็เร่ิมท้อแล้ว ยงัไม่ทนัได้ศกึษาเนือ้งานอย่างแท้จริงเลย อนันีเ้ป็น
สองเร่ืองท่ีนา่จะต้องพฒันา 

 
นอกจากนีย้งัได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรในอุตสาหกรรไมซ์ท่ี

ควรให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกันกับลูกค้าทุกราย โดยกล่าวว่า  (ชาลี บริบูรณ์, ผู้ ให้
สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 
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...ข้อเสนอแนะท่ีอยากฝากไว้ คือเร่ืองของการให้ความเสมอภาคหรือการบริการท่ีเท่า
เทียมกันในฐานะลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาวไทย ชาวต่างชาต ิ
Organizer Exhibitor Contractor ควรปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ดูแล         
แต่ลูกค้า พูดดีด้วยเฉพาะคนจ่ายเงินเท่านัน้ อันนีไ้ม่ถูก เพราะต้องระลึกว่าทุกคน        
ทกุหนว่ยงานท่ีเข้ามาจดังานท่ีน่ี ล้วนมีโอกาสท่ีจะแนะนํา บอกตอ่ให้คนอ่ืน ๆ รับรู้ถึงการ
บริการท่ีดีหรือไมดี่ของสถานท่ีได้ 

 
มมุมองของ Project & Creative Director จาก Upper Event (Thailand) มองว่าควรจะ 

พฒันาบคุลากรในเร่ืองพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์ให้เป็นระบบและชดัเจน 
โดยกลา่ววา่ (อมรเทพ สิขิวฒัน์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 9 มกราคม 2554) 
 

...ถ้ามองถึงตวับคุลากรในบ้านเรา ในศนูย์ประชมุตา่ง ๆ ว่าควรจะมีการพฒันาในด้านใด
อีกบ้าง จริง ๆ แล้วน่าจะเป็นการปูพืน้ฐานตัง้แต่ต้น ปัจจุบนัทุกคนรู้จกัไมซ์ แต่ยังไม่มี
ความรู้พืน้ฐานท่ีเท่าเทียมกนั มีแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ของคนท่ีทําอยู่ในธุรกิจท่ีมีความรู้เร่ือง
ไมซ์อยา่งชดัเจน อนัท่ีสอง คนท่ีมีความรู้เร่ืองไมซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ดงักล่าวกลบัเป็นคนท่ีไม่
มีประสบการณ์จริงกบัการทําธุรกิจเลย น่าจะมองว่าเป็นเร่ืองการปรับพืน้ฐานของธุรกิจนี ้
อยา่งจริงจงัอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว มีหลกัสตูรท่ีชดัเจนก็จะชว่ยได้ ซึ่งการปพืูน้ฐานความรู้
เร่ืองไมซ์ให้กับบุคลากรน่าจะแบ่งเป็นสองส่วนในความเห็นส่วนตวั คือ หนึ่ง ในแง่ของ
บคุลากรเองทําหน้าท่ีส่ือสารในเร่ืองของการโฟกัสธุรกิจไมซ์จริง ๆ ซึ่งน่าจะมีแผนกนีใ้น
องค์กรด้วย อย่างท่ีบอกก็คือ อาจจะไม่ใช่ HR โดยตรง แตส่่วนหนึ่งเป็นความรับผิดชอบ
ของ HR แตน่า่จะเป็นในลกัษณะของผู้บริหารหรือของคนท่ีวางโฟกสัของบริษัทว่าอาจจะ
มีแผนกไมซ์หรือโรงแรมบางโรงแรมต้องการโฟกสัเร่ืองธุรกิจไมซ์ก็น่าจะทําแผนกเหล่านี ้
ขึน้มาจริง ๆ จงั ๆ เพ่ือศกึษาอะไรอยา่งนีเ้ป็นต้น แตถ้่าเป็นในเชิงลึกเลย มองว่าน่าจะเป็น
เร่ืองของระดบัมหาวิทยาลยัท่ีจะมีบทบาทในการวางปพืูน้ฐาน เพราะว่าในหลาย ๆ คน
ท่ีมาทําธุรกิจไมซ์ในปัจจุบนั มกัจะมาจากหลากหลายสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญแตกตา่ง
กันโดยสิน้เชิง แต่ไม่รู้จักไมซ์ โดนปรับเปล่ียนมาโยกย้ายให้มาทําตําแหน่งนีก็้จะโดน
เรียนรู้ด้วยการบงัคบัทํามากกวา่ ในศนูย์ประชมุเองน่าจะมีการแยกในส่วนของแผนกไมซ์
ขึน้มาแยกขาดจากพวกงานอีเว้นท์ทัว่ไป เพ่ือความถนดัของทีมงาน เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะ
ในองค์กรไหน ทีมไหน ถ้าต้องการจะโฟกัสธุรกิจไมซ์อย่างชัดเจนควรจะศึกษาอย่าง
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ชดัเจนว่าจริง ๆ มนัมีทกัษะท่ีต้องใช้กบังานอีเว้นท์หรืองานใกล้เคียงกัน แตกต่างกันอยู่
พอสมควร 

 
สําหรับแนวทางการพฒันาบคุลากรของสํานกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ โดยแบ่งส่วนของการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายพัฒนาองค์กร และฝ่าย
พฒันาบุคลากร และจากการสมัภาษณ์ผู้จดัการฝ่ายพฒันาศกัยภาพบุคลากรไมซ์ของ สสปน. ให้
ความเห็นในประเดน็นีไ้ว้วา่ (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ส่วนในเร่ืองของการพัฒนาคนจะแบ่งเป็นหลายส่วน พัฒนาบุคลากร หนึ่งพัฒนา
บุคลากรด้าน Management เพราะว่า Management เป็นสิ่งจําเป็น เร่ืองของ 
Operationalism การท่ีเราผลกัดนัให้คนในระดบัผู้บริหาร ผู้บริหารระดบักลางแข่งขนักบั
ตา่งชาติได้ นอกจากพฒันาเร่ืองของ Skill เร่ืองของไมซ์แล้ว เร่ืองของ Management, 
Leadership, Risk Management องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น จึงลุกขึน้มาทําเร่ืองของ 
Training เร่ืองของ Management Skill เป็นหลกั นอกจากนัน้ทําในส่วนท่ีเป็น Specific 
Skill จะทํากับพวก Operations เป็นหลกั ตวัอย่าง เร่ืองการใช้โฟล์คลิฟท์ เร่ืองของการ
จัดประชุมนานาชาติอย่างมืออาชีพ เยอะมาก สิ่งท่ีเราทําทัง้ปี ปีนึง 24 ครัง้ เร่ืองของ 
Specific ส่วน Management จะทําประมาณ 12 ครัง้ต่อปี ซึ่งในส่วนท่ีผู้ รับการอบรม
ได้รับก็จะได้รับการพฒันา 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรไมซ์ของ สสปน. แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบริหารและ

ระดบัปฏิบตักิาร โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาในทกัษะท่ีแตกตา่งกนั ซึ่ง สสปน.  จะร่วมมือกบั
สมาคมและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสํารวจความต้องการของบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ รวมถึง
การจัดหาวิทยากรและการสนับสนุนเร่ืองงบประมาณในการจัดฝึกอบรมด้วย โดยกล่าวว่า                 
(พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...เร่ืองของ Course Training ท่ีเป็น World Class และท่ีเป็น Specific Training ซึ่งอนันี ้
จะมีสมาคม TICA และ TEA ซึ่งทัง้สองสมาคมนีจ้ะเข้ามาดแูลเร่ืองของการจดัอบรม 
Exhibiton และ Convention เค้าก็จะไปหา Requirement จาก Member ของเค้าท่ีเป็น 
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MICE Player ทัง้หมดในประเทศไทยแล้วทําการสํารวจว่าในหนึ่งปีคณุต้องการ Training 
อะไรบ้าง ในแต่ละเดือนเค้าก็ไปหามา แล้วก็มาบอกเรา ซึ่งเราจะ Support ในเร่ือง
การเงินด้วยเพ่ือจดัเร่ืองพวกนี ้ซึง่มนัก็จะตรงความต้องการของเค้าอยูแ่ล้ว 

 
ในระดบับริหารจะเน้นการเพิ่มทกัษะเร่ืองการบริหารจดัการ (Management Skill) ซึ่งเป็น

สิ่งสําคญัในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของศนูย์ประชุมแก่ผู้ ใ ช้บริการ ทัง้นี ้สสปน. ได้
ทําการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งในตา่งประเทศ (Benchmarking) เพ่ือศกึษาความสําคญั
ของการฝึกอบรมในทกัษะต่าง ๆ ท่ีบุคลากรในศนูย์ประชุมควรมีและเป็นความต้องการของลกูค้า
ด้วย จากนัน้จงึทําการเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านไมซ์จากตา่งประเทศมาเป็นวิทยากรเพ่ือฝึกอบรมให้กบั
ผู้บริหารในศนูย์ประชุมของไทย โดยกล่าวว่า (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ์ 
2554) 
 

...สําหรับคอร์ส Management เราไม่เลือกใช้คนท่ีเป็น Trainer ในเมืองไทยเป็นหลกั   
เราเลือกใช้ Trainer จากตา่งประเทศ เพราะเราต้องเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุมาดงึศกัยภาพคน
ไทยให้แข่งขนักับตา่งชาติได้ เพราะเรา Position ตวัเองว่าเราเป็นผู้ นําเร่ืองของไมซ์เป็น
หลกั บางส่วนเราใช้คนไทยบ้างแตไ่ม่ใช่ทัง้หมด ทัง้หมดเราใช้  World Class ซึ่ง Trainer 
มา Train ให้คนไทยเป็นหลกั น่ีคือเป้าหมายท่ีเรามองไว้ คิดว่ามนัน่าจะดงึศกัยภาพพวก
นีข้ึน้มาได้ พยายามจะให้เมืองไทยเป็นศนูย์การศกึษาเร่ืองไมซ์ เราพยายามดงึ  Course 
Training จากตา่งชาติ เยอรมนั อเมริกา มาทําสญัญาว่าเมืองไทยเป็นท่ีเดียวท่ีสามารถ
จดัคอร์สพวกนีไ้ด้เทา่นัน้ ทําให้พวกอาเซียนใครท่ีอยากเรียนไม่ต้องบินไปอเมริกา บินมา
เมืองไทย มีการทําสญัญาว่าคอร์สพวกนีห้้ามจดัในประเทศอาเซียนเลย เราจดัได้ท่ีเดียว 
นัน่คือสิ่งท่ีพวกเราทํากนัอยู่ 
 
โดยได้ยกตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับการพัฒนาบุคลการด้านการบริหารท่ี            

สสปน. ได้จดัขึน้มาแล้ว คือ (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...คอร์สเร่ือง EMD (Exhibition Management Degree) ท่ี Training เร่ืองของ Exhibition 
โดยเฉพาะ เราไปคยุกบั UFI (The Global Association of the Exhibiton Industry) 
เพราะ UFI เป็นสมาคม Exhibition ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แล้วเค้ามี Class นึงท่ีเป็น 
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Education เราก็ไปประสานให้ช่วยแนะนําว่าถ้าจะทําเร่ือง Education มีมหาวิทยาลยั
ไหนท่ี Specific เร่ืองไมซ์ เค้าแนะนํามามหาวิทยาลยัหนึ่งช่ือ Levenberg ในเยอรมนั 
เป็นมหาวิทยาลยัเล็ก ๆ แตด่งัเร่ืองไมซ์ท่ีสดุในโลก มีอาจารย์ทา่นหนึง่เขียนตําราเร่ืองไมซ์
อยู่ เลยดึงอาจารย์ท่านนีม้าจดัท่ีเมืองไทย ตอนนีก้ระจายไปทัว่โลกแล้ว แต่ประเทศไทย
เป็นท่ีเดียวท่ีจดัได้ในอาเซียน น่ีคือสิ่งท่ีเรา Position ตวัเองไว้ 

 
สําหรับบคุลากรระดบัปฏิบตัิการ สสปน. ได้เน้นการพฒันาทกัษะเฉพาะด้าน  (Specific 

Skill) และจดัคอร์สฝึกอบรมโดยร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานท่ีสนใจ ขณะเดียวกันยงัได้ให้
ความสําคัญกับนักเรียนนักศึกษาในสายอาชีวศึกษา ซึ่งถือเป็นกําลังสําคญัของบุคลากรระดับ
ปฏิบตักิาร โดยกลา่ววา่ (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...Operation ส่วนใหญ่จะต้องเป็นสายอาชีพ เพราะเป็นคนท่ีดแูลลกูค้า เป็น Front Line 
ถ้าจบปริญญาตรี ศนูย์ฯ บอกว่า Requirement สูงไป เราไม่สามารถจ้างคนพวกนีม้า
ดแูล Front Line ได้ทัง้หมด แรงงานส่วนใหญ่ของ Operation ส่วนใหญ่จบ ปวช. ปวส. 
เป็นหลกั ซึง่คนกลุม่นีจ้บมาแล้วยงัไมไ่ด้มี Service Mind หรือมี Skill ด้านการบริหารหรือ
การบริการมากนัก เราจึงร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษาจะจัดหลักสูตรท่ีเป็นไมซ์สําหรับ
นกัเรียนอาชีวะเป็นหลกั ปวช. ปวส. แล้วก็ทําเป็นคอร์สไมซ์ซึ่งได้คยุกนัแล้ว กําลงั  Draft 
หลกัสตูรนีอ้ยูแ่ล้วก็กําลงัจะพฒันาให้เป็น Scheme 

 
จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรไมซ์ของ สสปน. พบว่า

ความพร้อมด้านจํานวนบุคลากรต่อการรองรับงานในศนูย์ประชุมมีสดัส่วนท่ีเหมาะสม แต่ปัญหา
ด้านบคุลากรท่ีพบได้บอ่ยในอตุสาหกรรมไมซ์คือเร่ืองการรับรู้ (Perception) ของบคุลากรเก่ียวกบั
งานในอตุสาหกรรมไมซ์ โดยกลา่ววา่ (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...เท่าท่ีคุยกับผู้ประกอบการเค้าบอกว่าไม่มีปัญหาเร่ืองคนไม่พอ แต่คนไม่มีศกัยภาพ
มากกว่า มีงานวิจยัออกมาว่า คนท่ีเข้ามาทํางานจบไม่ตรงไม่เป็นไรแต่ Perception ใน
หวัของเค้าว่างานไมซ์มนัสนุก มนัเป็นอะไรท่ีสนุกสนาน ได้เจอคนมากมาย มนัเป็นส่วน
หนึง่เทา่นัน้ ไมใ่ชท่ัง้หมด คนท่ีอยูห่น้างานจะขาดความรู้พืน้ฐานในเร่ืองอตุสาหกรรมไมซ์ 
ภาษาองักฤษ และการจดัการ การประสานงาน และ Service Mind สําคญัท่ีสดุ ถ้าคน
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พวกนีไ้มมี่ Perception ตรงนีก็้จะอยู่ได้ไม่นาน ซึ่งส่วนใหญ่ท่ีผมเจอและได้คยุปัญหากบั
ผู้ประกอบการคือ Turnover ของคนในอตุสาหกรรมไมซ์มนัสงูมาก เค้าก็เลยคิดว่า หนึ่ง
เค้าต้องแก้ปัญหาในการ Treat คนพวกนีไ้ว้ให้ได้อย่างไร ให้ Benefit หรืออะไรพวกนีแ้ต่
มนัก็ไม่ใช่ เพราะว่าอตุสาหกรรมไมซ์มนัเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเค้าคิด เค้าเลยเดินมาบอก
เราว่าช่วยสร้าง Perception ใหม่ให้กับคนพวกนีไ้ด้มัย้ ว่ามนัเป็นงานท่ีไม่ได้สนุกอย่าง
เดียวแตต้่องมีความอดทน ต้องทํางาน Paper Work เยอะ เราต้องสร้าง Perception กบั
คนกลุม่นีใ้หม ่

 
สิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ คือ การสร้างการรับรู้ 

(Perception) ท่ีถูกต้องให้กับนักศึกษาและบุคลากรในองค์กรเก่ียวกับความรู้พืน้ฐานใน
อตุสาหกรรมไมซ์ คณุสมบตัิท่ีจําเป็นสําหรับบุคลากรไมซ์ และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรไมซ์แต่ละตําแหน่ง เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ทุกคนเห็นภาพท่ีชดัเจนของงานในอุตสาหกรรม
ไมซ์และเกิดทศันคติท่ีดีต่อการทํางานในสายนี ้ซึ่งจะทําให้สามารถคดักรองบุคลากรท่ีมีคณุภาพ
เข้าสูอ่ตุสาหกรรมได้ดียิ่งขึน้ โดยผู้จดัการฝ่ายพฒันาบคุลากรไมซ์จาก สสปน. กล่าวเพิ่มเติมไว้ดงันี ้
(พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...การสร้าง Perception นีม้นัมีอยู ่2 ชว่ง พดูง่าย ๆ คือเราทําทกุระดบัเลย คิดว่าจะทําถึง
ระดบัมธัยมศกึษา สว่นระดบัมหาวิทยาลยัทําแล้ว คิดว่าจะทํากบักลุ่มคนท่ีจบมาแล้วแต่
ยงัไม่มีงานและคนท่ีเพิ่งเร่ิมทํางานแต่ยงัไม่รู้ว่าตวัเองชอบอะไร เราอาจไปจดัอีเว้นท์ขึน้
มาแล้วบอกว่าอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าทํางานด้วยเหตุผลหนึ่ งสองสาม    
ส่ีห้า แล้วก็พยายามสร้าง Perception วา่มนัเป็นงานท่ีไมไ่ด้สนกุ ไมได้ง่าย 

 
สสปน. ได้ริเร่ิมและพฒันาหลกัสตูร MICE Education ขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ 

ปัญหาเร่ืองการรับรู้ (Perception) และพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาและบคุลากรในอตุสาหกรรม
ไมซ์ โดยร่วมกับสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์กําหนดแนว
ทางการจดักิจกรรม ซึ่ง พฒันชยั สิงหะวาระ (2554) ให้ความเห็นว่าแนวทางหลกัคือต้องพยายาม
ประชาสมัพนัธ์ให้คนรู้จกัธุรกิจไมซ์ก่อนเพ่ือสร้างความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย จากนัน้จึงคอ่ย ๆ 
ใส่ความรู้เข้าไป ซึ่งในปี 2553 สสนป. ได้เดินสายจดักิจกรรมนีไ้ปตามมหาวิทยาลยั 26 แห่งทัว่
ประเทศ และได้รบการตอบรับเป็นอย่างดี โดยช่วงปีแรก สสปน. เป็นผู้ ดําเนินการเองทัง้หมดโดย
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เชิญมหาวิทยาลยัเข้ามาเป็นพนัธมิตร แตปั่จจบุนันีม้หาวิทยาลยัหลายแห่งสามารถท่ีจดัคอร์สขึน้
เองได้แล้วและเชิญ สสปน. ไปเป็นผู้สงัเกตการณ์แทน 

สําหรับแนวทางการส่งเสริมและพฒันาด้านบคุลากรนัน้ สสปน. ให้ความสําคญักบัเร่ือง
การศึกษา โดยร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัจดัหลกัสูตรการศึกษาเฉพาะด้าน
เก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ในระดบัปริญญาตรีและกําลังร่างหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วย ซึ่งมี
โครงการนําร่องท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทัง้ยังมีโครงการจะลงนามความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิดงันี ้(พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ปีนีเ้รามีโครงการจะเซ็น MOU กับ 10 สถาบนัการศึกษาอย่างต่ํา เพ่ือขยายโครงการ 
MICE Education เพิ่มขึน้อีก 10 สถาบนัก็จะเป็นจุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร มหิดล         
ม.กรุงเทพ เอแบค ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัคีย์ ๆ แล้วก็พยายามจะสร้างการรับรู้ให้มากขึน้ จะ
ทําโมเดลเดียวกับท่ี มอ.ทํา เราเซ็นความร่วมมือปุ๊ บ อธิการเห็นความสําคญั อาจจะมี
หลกัสตูร ป.ตรี ตามขึน้มาอีกก็ได้ 

 
สําหรับแนวทางการพฒันาบคุลากรของ สสปน. ท่ีจะใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนบคุลากร

ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านไมซ์ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให้เป็นอาจารย์ผู้ สอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัและเป็นวิทยากรในหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบัหน่วยงานนัน้ สสปน. มีโครงการ
ส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความสามารถด้วยการให้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศและกลับมาเป็นกําลัง
สําคญัของประเทศตอ่ไป โดยกลา่ววา่ (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ตอนนีเ้รากําลงั Pending เร่ืองการให้ทนุ คือเราไม่เคยให้ทนุใครไปเรียนเลย มันคือทุน
อาจารย์ จะบอกวา่มนัมีปัญหามากในการนําคนมาจดัหลกัสตูร จะบอกว่าถ้าเราสามารถ
ให้ทนุคนไปเรียนแล้วกลบัมาใช้ทนุในอตุสาหกรรมไมซ์ได้จะเป็นประโยชน์มาก พดูง่าย ๆ 
พอทกุคนเห็นวา่ใครได้ทนุก็จะสนใจวา่เค้าทําอะไรเหรอ มนัก็สร้าง Awareness ได้อีก มนั
ได้หลายต่อ แล้วคนพวกนัน้ก็จะกลับมาทํางานแล้วใช้ทุนได้ เราไม่ได้จํากัดว่าจะต้อง
กลบัมาทํางานท่ีเรา คณุสามารถทํางานในอุตสาหกรรมแล้วพฒันาอุตสาหกรรมนีก็้ได้ 
พูดง่าย ๆ คือเราให้ทุน แล้วคุณก็มาดีไซน์หลักสูตร หรือคุณมาเป็นคลังสมองของเรา  
สมมติว่าเราให้ทนุไปเรียน Doctor ในเร่ืองไมซ์ ถ้าเรามีการจดัคอร์สขึน้มาเราไม่ต้องเสีย
เงินไปจ้างคนมา คณุก็มาเป็นวิทยากรให้เรา ก็เหมือนเป็นการตอบแทน ซึ่งสิ่งท่ีเราทําก็มี
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บ้าง เป็นการแลกเปล่ียนกนั คณุเข้ามาเรียนกบัเราไม่ต้องเสียเงิน พอคณุกลบัไปทํางาน
เราขอให้คณุมาเป็นวิทยากรให้มาเป็น Trainer ก็มา Deal มาทําสญัญากันว่าครัง้หน้า
คณุก็มาทําให้เราฟรี ๆ ก็ได้ ผมว่ามนัเป็นสิ่งท่ีจําเป็น เพราะตอนนีค้นท่ีมีความรู้เร่ืองของ
อตุสาหกรรมไมซ์มีน้อย เราพยายามจะกระจายความรู้ ทําเป็น Train the Trainer ทํา 
คอร์สพวกนีแ้ล้วกระจายไปองค์กรอ่ืน ๆ... 

 
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปแนวทางในการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ของ

ประเทศไทยได้เป็นประเดน็หลกั ๆ คือ ด้านการศกึษาโดยเน้นท่ีการสร้างหลกัสตูรเฉพาะด้านไมซ์ใน
สถาบนัการศึกษาเพ่ือปูพืน้ฐานความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับนกัศึกษา และสร้างความ
เข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบังานในอตุสาหกรรมไมซ์ ตลอดจนการสร้างเสริมทศันคติท่ีดีตอ่งานด้านการ
บริการ ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความพร้อมให้กบับคุลากรตอ่ไป 

ประเดน็ท่ีสอง คือ การเพิ่มพนูทกัษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีช่วยสนบัสนนุการ
ทํางานของบุคลากร เช่น ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีและการ
จดัการสมัยใหม่เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรแยกการ
พัฒนาบุคลากรออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบับริหารท่ีควรพัฒนาทักษะด้านการบริหาร จัดการ 
(Management Skill) และระดบัปฏิบตัิการท่ีควรพฒันาทกัษะเฉพาะด้าน (Specific Skill) ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรไทยให้สามารถแข่งขนัในระดบันานาชาติและรองรับงานใน
อตุสาหกรรมไมซ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุด้วย 

3.กกความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนา
บคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือหน้าท่ีในการ
สง่เสริมและพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ควรได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานหลกั ได้แก่ 
สถาบันการศึกษา หน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ และสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยแตล่ะหน่วยงานควรมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
พืน้ฐานท่ีถูกต้องเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้เห็นคุณค่าและ
ความสําคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ท่ีมีตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการ ปลูกฝังทศันคติท่ีดี
ต่องานด้านการบริการเพ่ือให้บุคลากรสามารถทําหน้าท่ีในการส่งมอบการบริการท่ีดีและสร้าง
ความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ใช้บริการในอตุสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะชาวตา่งประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีตอ่
ภาพลกัษณ์ของประเทศตลอดจนการพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ไป 
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ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ มีความเห็นในประเด็น
นีโ้ดยกลา่ววา่ (พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...หนว่ยงานหรือองค์กรท่ีมีควรจะมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและพฒันาบคุลากรในธุรกิจไมซ์ 
อนัท่ีจริงก็ทัง้ 3 ฝ่าย คือถ้าในส่วนของสถานศึกษา ก็เป็นการเตรียมเด็กรุ่นใหม่ขึน้มา 
เตรียมให้เค้าพร้อมกบัธุรกิจไมซ์ท่ีกําลงัจะโตขึน้และก็ต้องสอนให้เค้ารู้ว่าไมซ์เป็นอย่างไร 
เตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ขึน้มาป้อนให้กับตลาดได้ ในส่วนขององค์กรเองก็ต้องเตรียม
บุคลากรของตวัเอง ซึ่งปัจจุบนัก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในธุรกิจไมซ์มากเท่าไหร่ ก็
อยา่งท่ีบอกวา่จะต้องเตรียมความเข้าใจในเร่ืองของไมซ์ให้มากขึน้ ในส่วนของ TCEP เอง 
คือก็เหมือนกบัเป็นตวัประสาน ถ้ามี Conflict อะไรท่ีต้องพฒันา ผมยงัเห็น TCEP เค้าจดั
หลักสูตรอยู่บ่อย ๆ และก็จะมีการ Debate กันระหว่าง TCEP องค์กรศูนย์ประชุม 
สถาบนัการศึกษา ซึ่ง TCEP เป็นตวัประสานท่ีดีได้ก็ยังเห็นว่าจัดหลกัสูตรอยู่เร่ือย ๆ 
เพราะฉะนัน้ทกุ ๆ หนว่ยงานมีความสําคญัหมด 

 
ด้าน ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ (2554) อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานท่ีมีบทบาทหรือหน้าท่ีในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยควรจะเป็นรัฐบาล TCEB กระทรวงศึกษาธิการ และ
ทบวงมหาวิทยาลยั โดยเสนอแนะวา่ควรให้ความสําคญักบัการศกึษาเร่ืองไมซ์ในสถาบนัการศกึษา
และควรมีการกระจายความเจริญไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี  ้
(ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...เร่ืองของการศึกษาด้านไมซ์ควรจะบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
กระจายความเจริญด้านอตุสาหกรรมไมซ์ไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ ทัว่ภูมิภาค ไม่ให้กระจกุตวั
อยู่แค่ในกรุง เทพฯ อย่างแรกคือต้องเ ร่งความเข้าใจเ ร่ืองไมซ์ใ ห้กับนักศึกษา                  
ในขณะเดียวกันก็ต้องทําให้บุคลากรในหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาเข้าใจเร่ืองไมซ์
อย่างถกูต้องและชดัเจนเช่นกนัก่อนท่ีจะออกไปแนะแนวให้นกัเรียนนกัศกึษาหนัมาเรียน
ไมซ์กนั ต้องรู้วา่มนัมีความสําคญัอยา่งไร 
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นอกจากนีย้งัได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของสํานกังานส่งเสริมการจดัประชุม
และนิทรรศการ หรือ TCEB ไว้วา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...ในด้านการพฒันาบคุลากร TCEB ก็มีจดั Training ของ UFI หลกัสตูร EMD (Event 
Management Degree หรือ Exhibition Management Degree) คอร์สนีอ้าจารย์สอน
อยู่ท่ีเยอรมนั TCEB ออกคา่ใช้จ่ายให้สําหรับบคุลากรในประเทศ 10 หรือ 20 คน ออกให้
ประมาณ 70% จาก 100,000 เราก็ออกแค ่30,000 เท่านัน้ก็จะมีคนในวงการนีไ้ปเรียน  
พ่ีเองก็ได้ไปเรียน เรียนท่ีเมืองไทยใช้เวลาประมาณ 4 เดือน เรียนแบบท่ีเป็น Module 
ทัง้หมด 4 Module อาจารย์จะมาครัง้นึง 7 วนั 2 ครัง้ หลงัจากนัน้เรียน Online มีสอบจบั
เวลาข้อนงึต้องทําใน 1 นาที เค้าก็สง่เสริมตรงนี ้ซึง่เป็นอะไรท่ีดีมาก 

 
ในขณะเดียวกันยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของไบเทคใน

ฐานะท่ีเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีส่วนส่งเสริมและพฒันาบคุลากรในธุรกิจนีด้้วย 
โดยกลา่ววา่ (ดวงรัตน์ ทศันประเสริฐ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2554) 
 

...นอกจากนีก็้มี BITEC Initiate อนันีเ้ราคิดขึน้มา จดั 2 คอร์ส คือ A2Z และ How to 
Exhibit อนัแรกเป็นอะไรท่ีเก่ียวกบั Exhibition เร่ิมให้ความรู้สมาคมท่ีเป็นการแพทย์และ
ไม่ใช่การแพทย์ ให้รู้จักว่าในโลกเรามีการประชุมนานาชาติหรืองานประชุมโลกอยู ่
กระตุ้นให้เค้ามีความรู้สึกว่าเค้าจะเป็นตวัแทนและอยากจะทําอะไรมัย้ให้งานพวกนีเ้ข้า
มา สอนวิธีการให้เค้าตัง้แต่การไปเจาะสมาคมต่างประเทศท่ีตรงกับเราว่า Deal กัน
อย่างไร แล้วเข้า Attend Meeting ในประเทศตา่ง ๆ เพ่ือให้เค้ารู้จกัประเทศไทย แล้วจะ
ไป Bidding ต้องทําอย่างไร การสร้างงบประมาณไปจนถึงจบงาน สอนหมดเลย เราก็
ร่วมกบั TCEB แตเ่ราเป็นผู้ ริเร่ิม มีคนเก่งสอนอยู่ท่ีน่ี ส่วนหวัข้อ How to Exhibit ก็คือจะ
จดันิทรรศการอย่างไรก็สอนพวก Exhibitor, Organizer เบือ้งต้อนคร่าว ๆ เป็นหลกัสตูร 
2 วนั โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยแตเ่ราเลือกคนเข้าอบรม 

 
ด้าน อานนท์ เอนกวิชณกุล (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ ให้

ความเห็นเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของหนว่ยงานท่ีจะชว่ยสง่เสริมและพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรม
ไมซ์ว่านอกจากตวัองค์กรเองแล้วยงัจําเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐเพิ่มเติมในด้านการ
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แนะนําสถานท่ีจดังานแก่กลุม่เป้าหมายตา่งชาติ ในขณะเดียวกนัก็ได้รับการส่งเสริมจากสํานกังาน
สง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ หรือ TCEB ในลกัษณะของการฝึกอบรมบคุลากรและการให้
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันแก่องค์กร โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการธุรกิจไมซ์ นอกจากนีย้ังให้
ความเห็นว่าบทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนีค้วรจะมีอยู่ใน
สถาบนัการศึกษาด้วย โดยกล่าวว่าสถาบนัการศกึษาควรมีการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรไมซ์
โดยเฉพาะ 

ในมุมมองของ จุฑามาศ งานนฤมลกิจ (2554) Project Manger ของ Index Event 
Agency มีความคดิเห็นตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมและพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรม
ไมซ์ว่าประกอบด้วยหน่วยงาน 3 ส่วนหลกั ๆ คือ สํานกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ 
หรือ TCEB ซึ่งมีโครงการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคนกลุ่มท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป
เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจไมซ์ แต่เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลาในการดําเนินการให้
ผู้ ประกอบการและประชาชนเข้าใจเก่ียวกับธุร กิจไมซ์มากยิ่งขึน้  ขณะเดียวกันยังมองว่า
สถาบนัการศกึษา โดยเฉพาะระดบัมหาวิทยาลยัก็เป็นสว่นสําคญัในการปลกูฝังความรู้เก่ียวกบัไมซ์
และพฒันาบคุลากรเข้าสู่อตุสาหกรรมไมซ์ด้วยเช่นกนั รวมไปถึงองค์กรหรือหน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กบัอตุสาหกรรมไมซ์ท่ีบคุลากรทํางานอยูด้่วย  

ด้าน Project Manager ของ CM MICE มีความเห็นว่าการส่งเสริมและสนบัสนุนจาก
ภาครัฐโดยให้นโยบายผา่นการทํางานของสํานกังานสง่เสริมการประชมุและนิทรรศการ หรือ TCEB 
เป็นสิ่งท่ีสามารถทําได้แต่ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ในระยะยาวด้วย โดยกล่าวว่า (กัญญานาท 
บญุประสิทธ์ิ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2553) 
 

...การพฒันาบคุลากรท่ีจะเข้าสู่อตุสาหกรรมไมซ์ของ TCEB ท่ีมีโครงการฝึกอบรมตา่ง ๆ 
มากมาย ถ้าเกิดให้ผล Appreciate กบัคนอ่ืน ๆ นอกวงการอ่ะ TCEP ก็มีสิทธ์ิทําได้ แต่
วา่มนัไมใ่ชภ่าระหน้าท่ีของตวัสถานท่ีนัน้ ๆ ท่ีจะต้องมานัง่ทําให้คนอ่ืน แตท่ี่ TCEP ทําใน
ด้านทฤษฎีมากไปหรือเปล่า ก๊ิฟรู้สึกว่าสมัมนาไปก็ได้ความรู้ ได้องค์ความรู้จริง ๆ ก็เป็น
แบบนี ้แต่ถ้าเค้าไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงคือไม่ใช่คนท่ีทํางานโดยตรง ส่วน 
TCEP ต้องทําหน้าท่ีให้ถูกด้วยถ้าเค้าจะมีแผนกพฒันาองค์กรอะไรของเค้า ถ้าทําได้ก็
โอเค แตค่นพวกนีจ้ะกลบัเข้ามาสูธุ่รกิจนี ้อตุสาหกรรมนีส้กัก่ีคน... 
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นอกจากนี ้กัญญานาท บุญประสิทธ์ิ (2553) ยงัได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การเชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้กบับคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ว่าควรมีการวดัผลและติดตามผลท่ี
ได้จากการฝึกอบรมนัน้ ๆ ในระยะยาวด้วย 

ส่วน Production Manager ของ Optimum Group แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีส่งเสริมและพฒันาบคุลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ว่า (ยุพา พิพฒัน์พวงทอง, 
ผู้ให้สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2554) 
 

...บทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาบุคลากร พ่ีมองว่ามันต้องช่วย ๆ กันมากกว่า ตัง้แต่การ
เรียนเท่าท่ีเรียนการโรงแรมการท่องเท่ียวต้องดูว่าหลักสูตรมนัแน่นพอมัย้ หลกัสูตรเค้า
มองแค่ไหน บางทีเค้าเป็นหลักเกณฑ์ในตําราเยอะ แต่พอมาทําจริงแล้วบางทีก็ไม่
สามารถยดึแคใ่นตําราได้ เพราะฉะนัน้ตัง้แตก่ารเรียน การได้ทดสอบจริง ๆ เยอะ การลอง
ทํา บางท่ีมีเยอะทําให้การออกมาทํางานแล้วมนัโอเค... 

 
นอกจากนีย้งัให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าพืน้ฐานความรู้จากการเรียนในสถาบนัการศึกษา

อย่างเดียวอาจไมเพียงพอกับการทํางานในอุตสาหกรรมนี ้ยังจําเป็นต้องฝึกฝนและสั่งสม
ประสบการณ์จากการทํางานจริงด้วย โดยกล่าวว่า   (ยุพา พิพัฒน์พวงทอง, ผู้ ให้สัมภาษณ์,          
27 มกราคม 2554) 
 

...มนัต้องปพืูน้ฐานตัง้แต่การเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่ีมนัจะมีอะไรพวกนี ้
เร่ืองการศกึษาตา่ง ๆ แล้วสิ่งท่ีตามมาเวลาท่ีเค้าได้เข้าไปในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง ท่ีแห่ง
นัน้คือคอร์สอบรม ทํากิจกรรมตา่ง ๆ ก่อนท่ีจะส่งเด็กคนนึงออกมาทํางานจริง ๆ เพราะพ่ี
จะบอกวา่คณุจบมาจากสถาบนัการศกึษาท่ีเรียนตรงกบัสาขากบัสาขานีม้า แคน่ัน้มนัยงั
ไม่พอ เพราะว่าเวลามันมาเจอโลกความเป็นจริง มันก็ต้องถูกหมุน ถูกดดัแปลง ต้อง
อาศยัประสบการณ์ การเรียนกบัการทํางานไมเ่หมือนกนั... 

 
สําหรับ Project & Creative Director ของ Upper Event (Thailand) มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัประเดน็นีว้า่ (อมรเทพ สิขิวฒัน์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 9 มกราคม 2554) 
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...หน้าท่ีในการจดัอบรมหรือว่าการสร้างหลักสูตรขึน้มาส่งเสริมศกัยภาพตวับุคลากรนี ้
นา่จะเป็นในระดบัมหาวิทยาลยั แตว่า่ในสว่นของ สสปน. ในปัจจบุนัทําหน้าท่ีให้ความรู้ก็
คงจะเป็น Part หนึ่งท่ีต้องทําอยู่แล้ว ด้วยบทบาทท่ีเค้าทําอยู่ มองว่าจะเป็นการเจาะ
เฉพาะกลุ่ม คือ พดูง่าย ๆ ว่ายงัไม่ได้กว้างพอ ยงัไม่ Mass พอท่ีจะทําให้คนได้รู้ถึงธุรกิจ
ไมซ์หรือข้อดีของไมซ์ในประเทศไทยว่ามีข้อดีอย่างไร เป็นการเจาะเฉพาะกลุ่มหรือบคุคล
ท่ีมีความรู้อยูแ่ล้ว มนัเป็นการเพิ่มพนูศกัยภาพของทีมงานของบคุลากรในวงการมากกว่า 

 
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.          

เป็นองค์กรหลกัท่ีทําหน้าท่ีในการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรไมซ์ โดยทํางานร่วมกบัองค์กรธุรกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสถาบนัการศึกษา    
ทัว่ประเทศ ในลกัษณะของความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งในประเด็นนี  ้พฒันชยั 
สิงหะวาระ (2554) ผู้จดัการฝ่ายพฒันาบคุลากรไมซ์ให้ข้อมูลว่าคอร์สท่ีจดัขึน้มาเป็นความร่วมมือ
ของ สสนป. กบัสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานเอกชน โดย สสปน. มีหน้าท่ีคดัเลือกว่าหน่วยงาน
ใดเหมาะสมกับการจดัฝึกอบรมและพฒันาเร่ืองใด พร้อมทัง้ให้การสนบัสนุนในด้านตา่ง ๆ ต่อไป 
นอกจากนีย้งัได้ยกตวัอย่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาศกัยภาพของ
บคุลากรไมซ์ไว้ดงันี ้(พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...แต่ละศูนย์ประชุมก็จะมีความถนัดในเร่ืองของงานท่ีแตกต่างกันไป เวลาจะพัฒนา
บคุลากรจะโฟกสัในสิ่งท่ีตวัเองถนดัหรือเพิ่มเติมในส่วนท่ีไม่ถนดั ก็อย่างคอร์สท่ีผมบอก  
EMD (Exhibition Management Degree) ศนูย์สิริกิติ์เค้าส่งคนมาเยอะท่ีสดุทกุปี ซึ่ง
ถามว่า Exhibition ท่ีจดักบัเค้ามีอะไรบ้าง เช่น งานไปรษณีย์ มนัไม่ใช่ Exhibition ท่ีเป็น 
Exhibition สว่นใหญ่เป็นงานท่องเท่ียว งานแฟร์ งานเทรด มนัก็ไม่ใช่ Exhibition ท่ีจดัขึน้
เหมือนไบเทคหรือ อิมแพคจดั ไม่เหมือน Motor Show ท่ีเป็น Exhibition จริง ๆ คนละ
แบบ เค้าก็คดิวา่เค้าเพิ่มศกัยภาพคนเค้าได้ ถ้าเราจะจดังานท่ีเป็น Convention เราจะให้
คนท่ีศนูย์สิริกิต์มาสอนให้เรา เพราะเค้ามี Skill ท่ีดีท่ีสดุในประเทศไทยท่ีสามารถสอนคน
ได้ เค้าไม่ได้กีดกนัว่าโอเคเราทําแบบนีเ้ราจะไม่เรียนรู้อย่างอ่ืน ทกุคนก็เรียนรู้หมด คนท่ี
ศนูย์สิริกิติ์มาสอนไบเทค คือมนัแชร์ความรู้กนัได้ มนัเป็น Community ท่ีทกุคนเห็นหน้า
กนัหมด รู้จกักนัทกุคน อย่างสมาคม กรรมการสมาคมก็มาจากพวกออแกไนเซอร์ ทกุคน
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รู้จกักนัหมด ถามวา่แขง่กนัมัย้ ก็แขง่กนั แตไ่ม่ได้แข่งกนัรุนแรงขนาดท่ีเกลียดกนั มนัก็อยู่
ด้วยกนัได้ หรือไมมี่งานก็โอนงานผา่นกนัไปมา 

 
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งมีฝ่ายพฒันาศกัยภาพบุคลากรไมซ์โดยเฉพาะทําหน้าท่ีส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรไมซ์ในด้านตา่ง ๆ และเป็นตวักลางในการประสานความร่วมมือ
กบัองค์กรธุรกิจไมซ์ ได้แก่ ศนูย์ประชมุ Event Organizer และสมาคมตา่ง ๆ เช่น TICA (Thailand 
Incentive and Convention Association) และ TEA (Thai Exhibition Association) ในการ
สํารวจความต้องการของภาคธุรกิจเพ่ือสนับสนุนด้านงบประมาณและการจัดหาผู้ เช่ียวชาญมา
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากรในองค์กรตอ่ไป อีกทัง้ยงัผลกัดนัให้เกิดหลกัสตูรการเรียนการ
สอนในระดบัมหาวิทยาลยัโดยร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาชัน้นําจากทัว่ประเทศอีกด้วย จะเห็นได้
ว่าบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จําเป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์บุคลากรท่ีมี
คณุภาพและมีความพร้อมตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ตอ่ไป  

4.กกความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทยในอนาคต 

ผู้ให้ข้อมลูหลกัสว่นใหญ่มองวา่แนวโน้มของอตุสหากรรมไมซ์ในประเทศไทยยงัคงเติบโต
ต่อไปได้เร่ือย ๆ หากไม่มีปัจจยัด้านลบท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของประเทศ เช่น เหตกุารณ์ความ
วุ่นวายทางการเมือง ความรุนแรงภายในประเทศ หรือ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
ภาครัฐควรให้การสง่เสริมอตุสาหกรรมไมซ์ให้มากยิ่งขึน้ด้วย 

พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิติ ์แสดงความคดิเห็นวา่แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ในอนาคตจะเติบโตขึน้อย่างแน่นอน และ
มีลักษณะเป็นงานนานาชาติมากขึน้ เพราะฉะนัน้จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาท่ีรองรับชาวต่างชาติได้หลากหลายมากขึน้ด้วย นอกจากนีย้ังให้
ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการให้การส่งเสริมจากภาครัฐด้วยว่ามีมีนโยบายให้มหาวิทยาลยัเปิด
สอนหลกัสตูร MICE มากขึน้ เพ่ือผลิตบคุลากรทางด้านนีป้้อนเข้าสู่ตลาดเพ่ือรองรับงานไมซ์ท่ีจะ
เติบโตขึน้ในอนาคตด้วย ในขณะเดียวกันยงัเสนอแนะให้มีการพฒันาบคุลากรภายในประเทศเพ่ือ
ทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรให้ความรู้เร่ืองไมซ์แก่นกัศกึษาเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาวิทยากร
จากตา่งประเทศลงด้วย 
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ด้าน เกรียงไกร ธวัชชัย (2554) Operation Manager อิมแพค เมืองทองธานี ให้
ความเห็นท่ีสอดคล้องกัน โดยมองว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ดีกว่าในหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคนี ้เน่ืองจากมีการเร่ิมต้นและพัฒนาท่ีเร็วกว่าประเทศอ่ืน ๆ 
พร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ 
โดยกลา่ววา่ (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2554) 
 

...ผมว่าเรามีโอกาสอยู่ตลอดเวลา การจัดงานมีอยู่ต่อเน่ืองตลอดเวลา งานของเรา
บางครัง้ก็ต้องบอกว่าเรา Copy งานดี ๆ จากตา่งประเทศมาก็เยอะ แตก็่เป็นการพฒันา 
Create และ Apply ตอ่ไปได้เยอะ ๆ มนัต้องพฒันาไปเร่ือย ๆ ยงัมองไม่เห็นว่าธุรกิจไมซ์
ของเรามนัย่ําอยู่กบัท่ีเลย มนัเติบโตตอ่ไปเร่ือย ๆ ดีขึน้เร่ือย ๆ ไปขยายอยู่ต่างประเทศก็
เยอะ ตา่งประเทศก็มาทางเราเยอะเหมือนกนั ผมว่าปีหน้าและตอ่ ๆ ไปไม่ดวู่าจะซบเซา
เลย นา่จะพฒันาขึน้” 

 
ด้าน ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค มีความเห็นท่ีสอดคล้องกับประเด็นนีว้่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบนั
ยงัคงสดใสหากไม่มีเร่ืองการเมืองเข้ามาวุ่นวาย อีกทัง้ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีคา่ครอง
ชีพคอ่นข้างตํ่าแตมี่มาตรฐานการบริการของโรงแรมท่ีพกัท่ีดีมากกวา่หลาย ๆ ประเทศ 

เช่นเดียวกนักบัความคิดเห็นของ Event Executive รอยลั พารากอน ฮอลล์ ท่ีกล่าวว่า
แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยขึน้อยู่กับปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
การเมืองภายในประเทศ โดยให้ความเห็นว่า (อานนท์ เอนกวิชณกลุ, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 21 มกราคม 
2554) 
 

...แนวโน้มอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ถามว่ามนัสดใสมัย้ จริง ๆ มนัเป็นภาพใหญ่
ของประเทศมันอิงอยู่หลายอย่าง ทัง้การเมือง ความน่าเช่ือถือของประเทศเอง มัน
ค่อนข้างสําคญั ถ้าประเทศยังไม่เสถียรมนัค่อนข้างยาก Exhibitor เจ้าไหนจะกล้ามา
ลงบธูหลาย ๆ ล้านในกรณีท่ีปิดสนามบิน หรือ เกิดยบุสภา ผมว่ามนัเป็นภาพใหญ่ แตว่่า
ถ้าเป็นภายในประเทศผมวา่ยงัโตอยูเ่ร่ือย ๆ... 
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ด้าน จุฑามาศ งานนฤมลกิจ (2554) Project Manager ของ Index Event Agency       
มีความคดิเห็นวา่แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ในปัจจบุนัและอนาคตน่าจะดีขึน้ เพราะจากการท่ีมี
โอกาสได้ทํางานให้กบั TCEB และจากการศกึษาวิจยัเร่ืองไมซ์ พบว่าอีเว้นท์ในเมืองไทยท่ีเป็นงาน
เทรด งานไมซ์ โดยเฉพาะงานของต่างชาติท่ีเข้ามามีแนวโน้มท่ีดีขึน้และคนให้ความสนใจมากขึน้
ด้วย หากแต่ยังมีอุปสรรคในเร่ืองการต่อยอดทางธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งสําคญัในอุตสาหกรรมไมซ์ โดย
กลา่วเพิ่มเตมิวา่ (จฑุามาศ งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 
 

...สิ่งสําคญัของไมซ์คือการต่อยอดตลาด การขยายตลาด หรือว่าการเปิดเช่ือมโยงไป 
เร่ือย ๆ สู่ธุรกิจอ่ืน ๆ แต่งานท่ีคนไทยทําอยู่แล้วเอาต่างประเทศเข้ามาด ูหรือการเร่ิมต้น
ตอนนีกํ้าลงัไปได้สวย รัฐบาลกําลงัสนบัสนุน ทุกฝ่ายถกูกระตุ้น แต่โดยความเข้าใจของ
คนไทยหรือผู้ประกอบการ ต้องยอมรับว่าคนไทยฝีมือดีแต่เค้าไม่คิดต่อยอด คนท่ีมีหัว
ด้านนีก็้มองไกล แตห่ลาย ๆ คนคิดแคว่่าขายของได้ ไม่ได้คิดถึงการตอ่ยอด จะไม่รู้จกัคํา
วา่ไมซ์... 

 
ส่วน กัญญานาท บุญประสิทธ์ิ (2553) Project Manager ของ CM MICE มีมุมมอง

เก่ียวกบัแนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยโดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ M and I (Meeting 
and Incentive) หรือธุรกิจการจดัประชมุและการท่องเท่ียวท่ีเป็นรางวลัยงัมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ตอ่เน่ือง หากไม่มีปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศจนกระทบต่อการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว และกลุ่มท่ีสองคือ C and E (Conference and Exhibition) ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมี 
Demand ในตวัของมนัเองท่ีว่า Facility ในเมืองนัน้ ๆ จะต้องพร้อมในการรองรับงานประเภทนีไ้ด้ 
ซึ่งประเทศไทยยงัสามารถท่ีจะพฒันาให้ดีขึน้ได้อีก โดยเฉพาะเร่ือง Facility ความปลอดภยั ความ
มั่นคงของเมือง และการท่ีทําให้เมืองน่าอยู่  น่าท่องเท่ียว ซึ่งจะเป็นสิ่งดึ งดูดงานประเภท 
Convention Exhibition ให้เข้ามามากยิ่งขึน้ได้ 

ยพุา พิพฒัน์พวงทอง (2554) Production Manager ของ Optimum Group แสดงความ
คิดเห็นว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยขึน้อยู่กับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ 
ซึ่งส่งผลตอ่ความเช่ือมัน่ของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่มีแนวโน้มมนัดีขึน้ถ้าไม่มีสถานการณ์
รุนแรงอะไรเกิดขึน้ จากประสบการณ์ในการจัดงานไมซ์นานาชาติให้กับหลาย ๆ องค์กร พบว่า
ชาวต่างชาติช่ืนชอบประเทศไทยและอยากมาท่องเท่ียวจํานวนมาก ด้วยความท่ีเป็นประเทศเล็ก 
แตข่ณะเดียวกนัก็เป็นประเทศเล็กท่ีไมไ่ด้เจริญมากก็ยงัมีวฒันธรรมเก่า ๆ ให้คนได้สมัผสัอีกด้วย 
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ด้าน Project Manager ของ Mainstream Organizer แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยกล่าวว่า (ชาลี บริบูรณ์, ผู้ ให้สัมภาษณ์, 26 
ตลุาคม 2553) 
 

...แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ในบ้านเรายงัดูสดใสนะ เพราะเท่าท่ีเห็นก็มีหลายภาค
ส่วนเข้ามาสนบัสนุนคอ่นข้างเยอะ อย่างรัฐบาลเอง สสปน. หรือภาคเอกชน ท่ีให้ความ
สนใจ พยายามไป Bid งานไมซ์จากเมืองนอกให้เข้ามาจดัในบ้านเรา อย่าง World Expo 
เราก็เสนอตวัเป็นเจ้าภาพ รู้สึกว่าโอลิมปิกเราก็น่าจะเคยเสนอตวัหรือเปล่า ไม่แน่ใจ หรือ
ท่ีเห็นชดั ๆ พวกงานประชมุนานาชาติตา่ง ๆ เน่ีย เยอะขึน้เร่ือย ๆ ในแตล่ะปี เราในฐานะ
ท่ีเป็น Organizer ก็มีโอกาสได้ทํางานเหล่านีบ้้างเหมือนกนั ส่วนใหญ่จะทําในส่วนของ 
Production แล้วก็ Event Run Show ส่วนขัน้ตอนในการติดต่อประสานงานตา่ง ๆ จะ
เป็นหน้าท่ีของอีกบริษัทหนึง่ท่ีเค้าทําด้านนีโ้ดยเฉพาะ 

 
ในประเด็นเดียวกนันี ้Project & Creative Director ของ Upper Event (Thailand) กล่าว

วา่ (อมรเทพ สิขิวฒัน์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 9 มกราคม 2554)  
 

...แนวโน้มของธุรกิจไมซ์ในเมืองไทย มองว่าในระยะใกล้ ๆ เท่าท่ีมองคงยงัไม่เติบโตอะไร
มาก มนัก็ยงัใหมใ่นแง่ของธุรกิจ แตเ่ช่ือวา่ตอ่ ๆ ไปด้วยเสน่ห์ของความเป็นไทย มนัจะทํา
ให้ธุรกิจนีเ้ติบโตได้อย่างชัดเจน แทนท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในเมืองไทย เป็นแบบ  
Backpack ก็จะเป็นนักท่องเชิงธุรกิจมากขึน้ เพราะว่าด้วยศกัยภาพของเมืองไทยท่ี
รองรับงานกลุม่นีไ้ด้มากขึน้ 

 
ด้านผู้จดัการฝ่ายพฒันาบุคลากรไมซ์ของ สสปน. ให้ข้อมูลเก่ียวกบัแนวโน้มการเติบโต

ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยไว้ว่า (พัฒนชัย สิงหะวาระ, ผู้ ให้สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 
2554) 
 

...แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ปัจจบุนัเติบโตปีละ 12-13% ก็โตมาทกุปี เพิ่งจะมาร่วงก็
ช่วงเหตกุารณ์ความไม่สงบ ก็ร่วงลงมาแล้วก็ขึน้ ปีนีก็้ขึน้มา รายได้ก็ประมาณ 53,000 
ล้านบาทท่ีให้อตุสาหกรรม ก็เรียกว่าเติบโตทกุปี คิดเป็น 8% ของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 



115 
 

ซึง่ไมไ่ด้เยอะมากแตม่นัมีตอ่ยอดจากอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวได้ คนมาลงทนุตอ่ เหมือนใน
แง่ของ BOI เราก็ไปดงึจากท่ีใหญ่ ๆ มา มาลงทนุตอ่ ตอ่ยอดได้เยอะมาก คือมา 1 งาน 
ควรจะ Spending มากกว่า 3 เท่าอะไรก็แล้วแต ่คณุยงัได้ธุรกิจต่อยอดหรือจ้างงานคน
ท้องถ่ิน คดิวา่มนัคงไมโ่ตมากกวา่นีเ้ทา่ไหร่ในแง่ของ Scale คนเข้าร่วม แตก็่เติบโตขึน้ทกุ
ปี เราก็พยายามผลกัดนัให้มนัมากขึน้ด้วย 

 
จากข้อมูลดังกล่าวท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไว้นัน้ พอสรุปได้ว่า

แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยยงัคงเติบโตตอ่ไปได้ หากไม่มีปัจจยัภายนอกท่ีส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นของชาวต่างประเทศ เช่น ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ 
เหตุการณ์ความรุนแรง และภัยพิบตัิทางธรรมชาติ เป็นต้น ประกอบกับการส่งเสริมจากภาครัฐ 
เอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีพร้อมใจกนัผลกัดนัให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศนูย์กลางของ
อตุสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) ในระดบันานาชาตติอ่ไป 

5.กกความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับการประเมินศักยภาพของ
ประเทศไทยในการเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) พบว่าส่วนใหญ่ประเมินว่า 
ประเทศไทยยังไม่พร้อมท่ีจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภมูิภาค เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ญ่ีปุ่ น เป็นต้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยควรมีการพฒันาทัง้ด้าน
บคุลากรและโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ เพ่ือรองรับการเจริญเตบิโตของอตุสาหกรรมไมซ์ในอนาคต 

พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิติ ์ให้ความเห็นวา่ประเทศไทยยงัไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมไมซ์ 
ซึ่งมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลายด้านประกอบกัน ทัง้ด้านความพร้อมของศูนย์ประชุมหรือโรงแรม 
ภาพรวมทัง้ประเทศ ความมั่นคง ความปลอดภัย ความพร้อมของประชาชน โดยยกตัวอย่าง
ประกอบคําอธิบายไว้ ดงันี ้(พรพฒัน์ ศรีธนาบตุร, ผู้ให้สมัภาษณ์, 22 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...สมมติว่าคณุจดังานท่ีศูนย์ประชุมในจงัหวดัใดจงัหวดัหนึ่ง มีต่างชาติไปเยอะแยะไป
หมดเลยไปประชุมกันตรงนัน้ พอเค้าออกมา บุคลากร ร้านค้าย่อยท่ีขายตรงแถบนัน้
พร้อมเพียงพอท่ีจะรองรับภาษา วัฒนธรรมกับคนท่ีมามากน้อยแค่ไหน อันนีแ้ค่
ยกตัวอย่างเท่านัน้ แต่ถ้าถามว่าจําเป็นขนาดนัน้มัย้  อาจจะค่อย ๆ ไปเร่ือย ๆ คือถ้า
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สมมติว่าเราเร่ิมมี ประชาชนอาจดิน้รนเร่ิมศกึษาหาความรู้ ฝึกพดูภาษาองักฤษให้ได้ ถ้า
ถามวา่พร้อมหรือยงั ผมก็วา่ยงัไมพ่ร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 
ดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ (2554) ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย ศนูย์นิทรรศการและการประชุม  

ไบเทค ให้ความเห็นว่าเมืองไทยยงัมีอปุสรรคอยู่พอสมควรในการท่ีจะพฒันาไปเป็น MICE Center 
ซึง่เมืองไทยมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวเยอะแตย่งัไมมี่แผนรองรับความเส่ือมโทรมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวนี ้
พร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยเร่งท่ีจะพัฒนามากจนเกินไปจนไม่คํานึงถึงผลท่ีจะ
เกิดขึน้ในระยะยาว โดยเฉพาะด้านความเส่ือมโทรมของแหลง่ทอ่งเท่ียวภายในประเทศ 

ด้าน อานนท์ เอนกวิชณกลุ (2554) Event Executive ของรอยลั พารากอน ฮอลล์ แสดง
ความเห็นวา่ประเทศไทยยงัขาดความมีเสถียรภาพในสายตาของตา่งประเทศ จึงทําให้ยงัไม่พร้อมท่ี
จะเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมไมซ์  

ในมมุมองของผู้จดังานท่ีเป็น Event Organizer อย่าง Project Manager ของ Index 
Event Agency มองว่าประเทศไทยยงัไม่พร้อมท่ีจะเป็นศนูย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยให้
เหตผุลวา่ (จฑุามาศ งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554)  
 

...คิดว่าเรายงัไม่พร้อมท่ีจะเป็น MICE Center ซึ่งหมายถึงการเอา Product หรือลกูค้า
จากเมืองนอกเข้ามาจดัในเมืองไทย เจ้าของงานไมซ์เป็นตา่งประเทศ ไม่ใช่เราเป็นคนจดั
ภายในประเทศแล้ว Visitor เป็นแค่ชาวต่างชาติเท่านัน้ มองว่ายงัไม่พร้อม ในมุมมอง
ตัวเองนะ เท่าท่ีเคยไปดูท่ีอ่ืน ๆ มา ในเร่ืองของหลาย ๆ อย่าง ภาษาสําคัญแน่นอน 
Operation เองก็สําคญั... 

 
และหากมองในด้านความพร้อมของสถานท่ีซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคญัในการรองรับงาน

ในอุตสาหกรรมไมซ์ยังถือว่าห่างไกลมาตรฐานสากล โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า (จุฑามาศ 
งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 
 

...สถานท่ีเราออกแบบมาก็ยงัไม่ตอบโจทย์แบบ World Wide เท่าไหร่ Function งานท่ี
บอกว่ายิ่งใหญ่ก็ยงัไม่ใหญ่จริง เพราะดจูากท่ีอ่ืนมาท่ีเค้าไม่ได้ใหญ่มากแตเ่ค้าพร้อมจริง
ในเร่ืองของระบบ Logistic ทกุอยา่ง แตเ่รา Logistic ก็สอบตกแล้ว การแบง่รถ แก้ปัญหา
ยงัไม่ได้เลย แค่งานเล็ก ๆ เวลาผู้จดัท่ีเป็นต่างประเทศเข้ามา ระบบขนส่งสําคญัแน่นอน 
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คณุต้อง Air Fed คณุ Ship เข้ามา มนัต้องมีการจดัลําดบัพวกนี ้เรายงัเร่ืองขนส่ง เรายงั
วุน่วายอยูเ่ลย แคต่า่งจงัหวดัเข้ามาจดัในศนูย์ประชมุ เรายงัไมส่ามารถจดัการได้เลย 

 
นอกจากนี ้ Project Manager ของ Index Event Agency ยงัได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม

เก่ียวกบัความพร้อมด้านสถานท่ีไว้วา่ (จฑุามาศ งานนฤมลกิจ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2554) 
 

...เร่ืองท่ีสองคือเร่ืองของพืน้ท่ีเองเรามีตวัเลือกน้อย เท่าท่ีดมูากสุดถ้าเกิดเป็นระดบัเอา
ตา่งประเทศมาจดั โดยสถานท่ีไบเทคได้ แตเ่ร่ืองจอดรถ Logistic ตก อิมแพคเองสถานท่ี
น่าจะโอเคสุดแต่ก็ยังเล็ก Logistic ดูเหมือนจะเพียงพอ ลานจอดรถ การโหลดของดู
เหมือนจะมีประสิทธิภาพ แตจ่ริง ๆ แล้วปัญหาเยอะมาก จากคนท่ีเคยไปใช้ เพียงแตไ่ด้ท่ี
พืน้ท่ีใหญ่ ได้เปรียบกว่าชาวบ้าน แต่การจดัการของบุคลากร ในเร่ืองของบุคลากรก็ยัง
ธรรมดา ยังไม่มี Logic ในการจัดระบบเท่าไหร่ เร่ืองของการประสานงาน คนท่ี
ประสานงานท่ีเป็น Professional จะเป็นระดบัท่ีเป็น Senior Sale, Senior Operation 
จริง ๆ ก็นบัคนได้ แตใ่นเร่ืองของ Operation หน้างาน หรือ Sales ประสานงานหน้างาน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กจบใหม่ท่ียังไม่ได้มีประสบการณ์มากมาย ก็ยังรองรับงานไม่ได้ 
ภาพรวมคือเรายงัไมพ่ร้อมท่ีจะเป็น MICE Center 

 
ด้าน Project Manager ของ CM MICE ให้ความเห็นว่าเมืองไทยมีความน่าสนใจทัง้

แหล่งท่องเท่ียว วฒันธรรม และบคุลากรท่ีมีคณุภาพ แตข่าดการวางแผนและการจดัการท่ีดี ซึ่งถ้า
สามารถบริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เมืองไทยก็มีโอกาสท่ีจะก้าวสู่การเป็นศนูย์กลางของ
อุตสาหกรรมไมซ์ได้ ดังความเห็นต่อไปนี ้(กัญญานาท บุญประสิทธ์ิ,  ผู้ ให้สัมภาษณ์, 21 
พฤศจิกายน 2553) 
 

...ถ้าเมืองพร้อม เมืองมีความสร้างสรรค์อยู่ในตวั แล้วก็เมืองมีความน่าดึงดูดเค้าก็มา 
ไม่ใช่ดึงดดูแค่การช้อปปิง้ มนัน่าจะรวม ๆ กัน อย่างท่ีเราพยายามทํา ถ้าเรา Integrate 
หลาย ๆ อย่างให้เป็นการดึงดูดคนเข้ามา คิดว่าเราก็ไปได้ เราก็มีด้านท่ีดีของเราอยู่ มี
วฒันธรรมอะไรตา่ง ๆ ท่ีเอาเข้ามาผสมได้ ความพร้อม ความสมบรูณ์ของระบบสาธารณู
ประโภคตา่ง ๆ พอเค้ามาก็รู้สึกปลอดภยั ปลอดภยัเร่ืองการเมืองก็ส่วนหนึ่ง ปลอดภยัใน
เร่ืองทัว่ ๆ ไปอีกอย่างหนึ่ง แล้วบคุลากรเราไม่ได้น้อยหน้าใคร พอเค้ามาเค้าไม่ได้เจอแต่
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บคุลากรของพวกเรา เค้าเจอคนอ่ืนทัว่เมือง ตํารวจ เจอคนนัน้ คนนี ้ช่วยเหลือเค้าได้มาก
น้อยแค่ไหน มีจุด Information ตา่ง ๆ พร้อมมัย้ ถ้าตรงนีค้รบวงจรเราก็จะดีขึน้ เหมือน
เราไปตามเมืองท่ีเค้าพฒันาแล้ว เราไปแล้วไม่รู้อะไรแตมี่คนให้ข้อมลูเราได้ ไม่ใช่เป็นใบ้
หรือดสูบัสนไปหมด ถ้าไม่นบัว่าการเมืองว่ามีผล ตวัเมืองมนัควรพฒันาด้วยตวัของมนั
เอง คือเราควรจะพร้อมในการต้อนรับลกูค้ากลุม่ไมซ์ด้วย 

 
เช่นเดียวกันกับ ยุพา พิพฒัน์พวงทอง (2554) Production Manager ของ Optimum 

Group ท่ีมองว่าถ้าเทียบเมืองไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเวียดนาม ไต้หวนั มาเลย์เซีย หรือ
ประเทศในแถบตะวนัออกเฉียงใต้ถือว่าประเทศไทยไม่เป็นรองใครทัง้ในด้านสถานท่ีและบคุลากร 
แตจ่ะเป็นรองแคป่ระเทศสิงคโปร์เทา่นัน้ 

ด้าน ชาลี บริบรูณ์ (2553) Project Manager ของ Mainstream Organizer มีความเห็น
ท่ีสอดคล้องกันว่าประเทศไทยยงัเป็นรองประเทศสิงคโปร์ในด้านการเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรม
ไมซ์ ทัง้ในด้านสถานท่ี การคมนาคมขนส่ง บุคลากร เทคโนโลยี รวมไปถึงประชาชนในประเทศท่ี
สามารถพดูภาษาองักฤษและภาษาจีนได้ 

หากแยกพิจารณาความพร้อมในด้านตา่ง ๆ แล้ว Project Manager ของ Mainstream 
Organizer ยงัได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีน่าสนใจไว้ดงันี ้(ชาลี บริบูรณ์, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 26 
ตลุาคม 2553) 
 

...เร่ืองสถานท่ีถือว่าผ่าน เร่ืองการคมนาคมยงัต้องปรับปรุง น่ีมองเฉพาะในกรุงเทพฯ นะ 
การเดินทางยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ รถติด การจราจรเปล่ียนตลอด วันนี ้One Way 
พรุ่งนี ้Two Way จะเอาไงกันแน่ แล้วพวกขบวนเจ้าใหญ่นายโตน่ีเยอะมาก เดินสายกัน
ทุกวัน ฉะนัน้การเดินทางในเมืองไทยต้องเผ่ือเวลาไว้เยอะ ๆ เลยทีเดียว ระบบ
สาธารณปูโภคเรายงัไม่พร้อมรถไฟฟ้า รถใต้ดิน รถไฟอะไรเรายงัไม่คอ่ยเช่ือมตอ่กนั เดิน
หากนัให้วุน่ไปหมด น่ีเพิ่งจะเปิดใช้ Airport Link ก็ดีขึน้มาหนอ่ย แตก็่ยงังง ๆ เช่ือมตอ่กบั
รถไฟฟ้าหรือใต้ดินยงัไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ ส่วนการขนส่ง เร่ือง Logistic ก็ยงัดีเท่าท่ีควร 
ส่วนใหญ่ท่ีเห็นลกูค้ามกัจะใช้บริการระบบ Logistic ของเค้าเอง หรือของบริษัทอินเตอร์
ไปเลย ไม่คอ่ยใช้ของไทย เพราะยงัไม่มัน่ใจในคณุภาพการบริการ บางทีของเค้ามีมลูคา่
สงูมากหรือเร่ืองของวนัเวลาท่ีคอ่นข้างแนน่อน ของเรายงัออ่นอยูเ่ร่ืองนี ้ 
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นอกจากนีย้งัได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์ประชุมไว้
ด้วยวา่ (ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553)  
 

...ด้านบุคลากรก็ยอมรับว่าหลาย ๆ ศูนย์หรือในโรงแรมใหญ่ ๆ หลายแห่งก็ค่อนข้าง
พร้อมในเร่ืองนี ้มีคนท่ีสามารถส่ือสารและให้บริการลกูค้ากลุ่มไมซ์ได้ ซึ่งก็จะแตกตา่งกนั
ไปตามแตค่วามเหมาะสมของสถานท่ีกบัรูปแบบงานตา่ง ๆ ในโรงแรมอาจจะเป็นรูปแบบ
งานประชมุขนาดเล็กหรือ Incentive เป็นส่วนใหญ่ ส่วนพวก Convention, Exhibition ก็
จะ Go ไปพวกศนูย์ประชมุมากกวา่  

 
อีกทัง้ยังได้ให้ข้อคิดเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของประชาชนในประเทศเพ่ือให้

สามารถรองรับงานไมซ์ไว้ดงันี ้(ชาลี บริบรูณ์, ผู้ให้สมัภาษณ์, 26 ตลุาคม 2553) 
 

...ประเด็นสุดท้ายคือเร่ืองความพร้อมของคนในประเทศท่ีจะรองรับงานไมซ์ต้องบอกว่า
คนไทยส่วนใหญ่ยังส่ือสารภาษาอังกฤษไม่ได้ จะได้ก็พวกท่ีทํางานในโรงแรม ศูนย์
ประชมุ หรือบริษัทอินเตอร์ตา่ง ๆ แตล่องนกึถึงเวลาท่ีลกูค้าตา่งชาติมาเมืองไทยเค้าไม่ได้
อยูแ่คใ่นโรงแรมหรือศนูย์ประชมุเทา่นัน้ เค้าก็มีเวลาว่างออกไปช้อปปิง้ ท่องเท่ียว ซึ่งต้อง
พบเจอกบัคนอีกหลาย ๆ สว่น แล้วคนพวกนีส้ามารถส่ือสารกบัเค้าเข้าใจดีพอหรือยงั... 

 
นอกจากนี ้ชาลี บริบูรณ์ (2553) ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาประเทศไปสู่

การเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมไมซ์ว่าต้องเร่ิมต้นท่ีการพฒันาคนในประเทศก่อนเพ่ือให้เกิดความ
พร้อมและความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงพฒันาด้านองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการ
รองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์เพิ่มด้วย 

ด้าน Project & Creative Director ของ Upper Event (Thailand) มองว่าประเทศไทยยงั
ไม่สามารถเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมไมซ์ได้ แม้ว่าจะมีความพร้อมด้านบคุลากร แหล่งท่องเท่ียว 
และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย แต่ยงัคงขาดการวางแผนและการจัดการท่ีดี พร้อมทัง้ยกตวัอย่าง
ประเทศท่ีเป็นแบบอย่างด้าน MICE Center ไว้ดงันี ้(อมรเทพ สิขิวฒัน์, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 9 มกราคม 
2554)   
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...ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้คิดว่าสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นแลนด์มาร์คของไมซ์ 
ด้วยสิงคโปร์ได้วางรากฐานของไมซ์มาเป็นระยะเวลานาน คือในสิงคโปร์เอง เค้าสามารถ
สร้างเป็น MICE Center ท่ีครบวงจรได้ มีทัง้โรงแรม มีทกุอย่างเช่ือมตอ่กนั พร้อมรับงาน
ไมซ์ท่ีประเทศไทยสู้ ไม่ได้ เช่นเดียวกันกบัฮ่องกง ความมีเสน่ห์ของการเป็นแหล่งช้อปปิง้
ของสถานท่ีท่องเท่ียว ทัง้สิ่งอํานวยความสะดวกทกุอย่างพร้อมรองรับกลุ่มไมซ์ปัจจบุนัท่ี
ประเทศไทยยงัแพ้อยูก็่นา่จะเป็นสิงคโปร์กบัฮอ่งกง นา่จะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัประเทศ
ไทยได้ 

 
โดยคณุอมรเทพได้กลา่วถึงการสญูเสียโอกาสของประเทศไทยในการพฒันาประเทศไปสู่

การเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคไว้ว่า (อมรเทพ สิขิวฒัน์, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 9 มกราคม 
2554) 
 

...ต้องบอกวา่ในอดีตถ้าประเทศไทยพฒันาอย่างจริงจงั ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบ
มากกว่าสิงคโปร์ ฮ่องกงอยู่หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว เสน่ห์ของความ
เป็นไทย ในแง่ของเซอร์วิส ในเร่ืองของการจดัการต่าง ๆ ความเป็นไทยน่าจะนํา น่าจะ
ชนะสิงคโปร์และฮ่องกงได้ไม่ยาก หากทําจริง ๆ และก็ฝึกฝนอย่างเป็นระบบจริง ๆ ถาม
วา่อีกก่ีปี ขึน้อยู่กบัความพร้อมโดยภาพรวม อนันีต้อบไม่ได้ สงัเกตจากงานหลาย ๆ งาน
ท่ีไป Pitching ระดบัสากลระดบันานาชาติจะแพ้ 2 ประเทศนีด้้วยความพร้อมอย่างเดียว
เลย ความพร้อมในท่ีนีคื้อเร่ืองของการจดัการ Management พดูง่าย ๆ คือการจดัเตรียม
ทกุอยา่งให้พร้อมกบัไมซ์ ไมว่า่เร่ืองของ Facility ตา่ง ๆ เร่ือง Infrastructure ตา่ง ๆ  

 
นอกจากนีย้งัได้เสนอแนะแนวทางการแข่งขนักบัตา่งประเทศด้วยการขยายอตุสาหกรรม

ไมซ์ไปยงัหวัเมืองต่างจงัหวดั ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามและ
ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ   ดงัความคิดเห็นต่อไปนี ้ (อมรเทพ สิขิวฒัน์, ผู้ ให้สมัภาษณ์,               
9 มกราคม 2554) 

 
...การขยายตวัของไมซ์ออกต่างจังหวัด ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้สูงกว่าทัง้ในเร่ืองสถานท่ี 
สถานท่ีท่องเท่ียว หรืออะไรก็ตาม ท่ีมนัพร้อมรองรับ แน่นอนว่าการขยายเมืองหรือขยาย
ไปสูห่วัเมืองยอ่มได้เปรียบกวา่ท่ีจะไปสู้กบัตา่งประเทศได้ เพราะเรามีบางอย่างในแง่ของ
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ตา่งจงัหวดัท่ีตา่งประเทศสู้ ไม่ได้ ในขณะท่ีในเมืองในกรุงเทพมีข้อจํากดัหลายอย่างท่ีเรา
ยงัสู้ เค้าไม่ได้เหมือนกนั หลายสถานท่ีในเมืองไทยเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวอยู่แล้ว 
แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายของไมซ์คือนักท่องเท่ียวเชิงธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว
เช่นกัน ดงันัน้ในส่วนหนึ่งท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยอยู่แล้ว เช่น ภูเก็ต ท่ีมีสถานท่ีอยู่แล้ว เช่น 
เชียงใหม ่ท่ี Popular ในสายตานกัทอ่งเท่ียวอยู่แล้ว การมาเพิ่มบทบาทในเร่ืองของธุรกิจ
ไมซ์ก็นา่จะเป็นความได้เปรียบอยูแ่ล้ว คืออาจจะไมต้่องหาสถานท่ีใหม่ ไปสร้างอะไรใหม ่
ๆ แตว่่าหวัเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยไม่ว่าจะเชียงใหม่ ภูเก็ต เค้ามีความพร้อมจริง ๆ 
ในแง่ของการพฒันาเป็น MICE City 

 
ด้าน Operation Manager อิมแพค เมืองทองธานี ให้ความเห็นท่ีแตกตา่งจากผู้ ให้ข้อมลู

หลกัคนอ่ืน ๆ โดยประเมินวา่ประเทศไทยมีศกัยภาพท่ีจะเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมไมซ์ทัง้นีข้ึน้อยู่
กับโอกาส อย่างไรก็ตามยงัคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วย ทัง้นีไ้ด้ยกตวัอย่างประเทศท่ีมี
โอกาสพฒันาด้านอตุสาหกรรมไมซ์ให้เห็นด้วย (เกรียงไกร ธวชัชยั, ผู้ ให้สมัภาษณ์, 15 มกราคม 
2554) 
 

...ประเทศไทยพร้อมท่ีจะเป็น MICE Center ของเราเองไม่น้อยหน้าใคร ในเร่ืองของพืน้ท่ี
ต่าง ๆ แต่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป อย่างบางประเทศมีเร่ืองของการใช้พืน้ท่ี เน้นท่ี
ทนัสมยั ใหญ่ขึน้ หรืออะไรหลาย ๆ อย่าง ก็ทําให้เค้าได้เปรียบ เช่น จีนท่ีผ่านมามีอะไรท่ี
ทําให้เค้าได้พฒันาหรือเห็นอะไรมาเยอะ ก็มีโอกาสพฒันาตรงนัน้อยู่แล้ว ถ้าเรามีโอกาส
อยา่งนัน้ เราก็จะดงึกลบัเข้ามาเหมือนกนั... 

 
ด้านผู้จดัการฝ่ายพฒันาบคุลากรไมซ์ ของ สสปน. มีความเห็นท่ีสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลู

หลักส่วนใหญ่ โดยมองว่าประเทศไทยยังเป็นรองประเทศจีนและญ่ีปุ่ น และมีคู่แข่งท่ีสําคญัคื อ
สิงคโปร์ พร้อมทัง้ให้ความเห็นวา่ (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ถ้าเทียบศกัยภาพของเมืองไทยกับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือเอเชียเองใน
เร่ืองของคนอาจวดัได้ลําบาก เราจะวดัในเร่ืองของความถ่ีในการจดังานเป็นหลกั เราเป็น
อนัดบั 2 อนัดบั 3 ของเอเชีย ญ่ีปุ่ นกับจีนไปไกลไม่ต้องพูดถึงแล้ว เพราะจีนเค้าก็จัด
ภายในประเทศเค้าตัง้เท่าไหร่ ญ่ีปุ่ นเองก็ไม่เคยออกไปจัดเค้าก็จัดในประเทศของเค้า
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อย่างเดียว ซึ่งสองประเทศนีห้ลดุไปเลยจาก Rank เราสู้ เค้าไม่ได้ เราจะเป็น 3 หรือ 4 
สลบักบัสิงคโปร์ 

 
ในขณะท่ี สสปน. ได้ทําการประชาสมัพนัธ์ให้องค์กรธุรกิจและประชาชนเห็นความสําคญั

ของอตุสาหกรรมไมซ์อยา่งตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ได้เตรียมความพร้อมด้านบคุลากรภายในประเทศด้วย
การจัดหลักสูตร MICE Education โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และ
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของบคุลากรในการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ควบคู่
กนัไปด้วย รวมถึงการกําหนดนโยบายเชิงรุกและแผนการประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกั
ของนานาประเทศโดยเน้นท่ีการสร้างความเช่ือมัน่และการเพิ่มมลูคา่ของสิ่งท่ีลกูค้าจะได้รับเม่ือมา
จัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยอธิบายไว้ดังนี  ้(พัฒนชัย สิงหะวาระ, ผู้ ให้สัมภาษณ์,               
8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ในส่วนงานของ สสปน. เองท่ีมีการไป Road Show จดั Trade SME หรือ Trade Show 
ทัว่โลก เพ่ือประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกัในฐานะ  MICE Center อย่างเช่น ท่ี
ประเทศสเปน อังกฤษ เยอรมนั ฝร่ังเศส สิ่งท่ีเราไปขายเค้าคือหนึ่ง เราขาย Destination 
ประเทศไทยมี Infrastructure อะไรบ้าง ถ้าพูดไล่ความสําคญัเลย ในเร่ืองของบุคลากร
เป็นสิ่งท่ีเน้นน้อยท่ีสุด สองเราขายในแง่ของ  Infrastructure สถานท่ี ในแง่ของความ
พร้อมของโรงแรม แพ็คเกจเป็นหลกั เช่น หนึ่งหากคณุมาจดังานท่ีน่ีคณุจะได้โปรโมชั่น 
นอนฟรีก่ีคืน คือเราจะไมพ่ดูถึงเร่ืองของศกัยภาพบคุลากร แตจ่ะพดูในแง่ของความพร้อม
ของโรงแรมห้าดาว ซึ่งบุคลากรต้องได้รับการ  Training ระดบัหนึ่งอยู่แล้ว เราขาย 
Destination เป็นหลกั ไม่ได้ขายคนอยู่แล้ว แตล่กูค้าจะ Assume ได้เองว่าโรงแรมท่ีเป็น 
International Five Star บุคลากรก็ต้องมีศักยภาพพอสมควร หรืองานท่ีเป็น 
International อยา่งงาน Herbal Life คนมา 30,000 คน เราไปขายตา่งประเทศว่าเราเคย
รับงาน 30,000 คนมาแล้ว แสดงว่าบุคลากรเราจัดงานในระดับนีไ้ด้ก็ต้องมี
ความสามารถระดบัหนึง่ คือเราไมไ่ด้ขายตรง ๆ เราขายในแง่ของความพร้อมในสิ่งท่ีเรามี 
เร่ืองของคนคงเป็นระดบัลา่ง ๆ เลย 

 
นอกจากนี ้ผู้จดัการฝ่ายพฒันาศกัยภาพบุคลากรไมซ์ ยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับ

ทิศทางการสง่เสริมอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยเน้นจดุขายเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานและการ
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เป็นสถานท่ีเป้าหมาย (Destination) ของการจดักิจกรรมไมซ์มากกว่าจดุขายด้านความพร้อม ของ
บคุลากรไว้วา่ (พฒันชยั สิงหะวาระ, ผู้ให้สมัภาษณ์, 8 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 

...ส่วนเร่ืองของเอกลกัษณ์ ความมีนํา้ใจ ยิม้แย้มแจ่มใสของคนไทย นํามาเป็นจดุขายได้
ยาก เพราะว่าธุรกิจไมซ์เป็น Business ท่ีเน้น Perception เป็นหลัก ไม่เหมือนการ
ทอ่งเท่ียว ทอ่งเท่ียวบางทีเราขาย Destination ยิม้แย้มแจ่มใส คนก็อยากจะมาท่องเท่ียว 
แต่ไมซ์ถ้ายิ่งเป็น Exhibition ค่อนข้างจะเป็น Business Deal เลย เช่น สมมติคณุมา
งานไบเทคแล้วคณุจะได้เจอใครบ้าง เค้าดู List คนมางานเลยว่าเค้าจะมาเจอลกูค้าท่ีมี
ความสําคญัระดบัไหน สิ่งท่ีเราต้องทําคือดึงคนท่ีเป็นคีย์ของแตล่ะอตุสาหกรรมมาให้ได้ 
เช่น ธุรกิจทอผ้าต้องเชิญผู้ประกอบการทอผ้าระดบัโลกมาให้ได้ทัง้หมด เพ่ือจะดงึคนให้
เข้ามาอีก เพราะทกุคนอยากมาเจอพวกคีย์กลุ่มนี ้ต้องเชิญคนเหล่านัน้มาให้ได้ ซึ่งถ้าพดู
ถึงเร่ืองรอยยิม้ ผมวา่น้อย หรืองานท่ีเป็นงานประชมุ Convention ก็ตาม เราคงไม่ขายใน
แง่ของการทอ่งเท่ียวมาก เพราะเราขายในแง่ของ Function เราขายในแง่ของความพร้อม
ของการจดังาน การต้อนรับ Delegates ทําอย่างไร มีรถนําขบวนหรือเปล่า อะไรพวกนี ้
เป็นหลกั ตวัท่ีตามมาคือมนั Valuable กบัเค้ามัย้ มนัคุ้มคา่เงินของเค้ามัย้ในการมาเท่ียว
ตอ่อีกสองสามวนัเทียบกันเลย สมมติมาไทยเสียหวัละ 1,000 เหรียญตอ่คืน ไปอินเดีย 
1,200 เหรียญ เมืองไทยดีกว่า คือเราไม่ได้เน้นการท่องเท่ียวมาก เราเน้น Financial เป็น
หลกั 

 
โดยสรุปแล้ว ผู้ ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มองว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมสําหรับการเป็น

ศนูย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) ในภูมิภาคนี ้โดยเป็นรองประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และ
สิงคโปร์ ด้วยปัจจัยความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การให้บริการอย่างมืออาชีพ และความ
พร้อมของประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ ให้ข้อมูลหลกัส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่าประเทศ
ไทยก็มีศกัยภาพท่ีจะรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้ โดยเฉพาะความพร้อมด้านสถานท่ี อนัได้แก่ 
ศนูย์ประชมุขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและเมืองทอ่งเท่ียวในภมูิภาคตา่ง ๆ เชน่ ภูเก็ต เชียงใหม ่
พัทยา เป็นต้น นอกจากนีป้ระเทศไทยยังมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงาม หลากหลาย 
วัฒนธรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ประเทศและดึงดดูความสนใจของชาวตา่งชาติให้เลือกประเทศไทยเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมไมซ์ได้
เช่นกัน ดงันัน้การส่งเสริมและพฒันาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ใน
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ภูมิภาคยังคงจําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง และท่ี
สําคญัคือการเตรียมความพร้อมของคนในชาติให้เข้าใจอุตสาหกรรมไมซ์และพร้อมให้บริการแก่
นกัทอ่งเท่ียวกลุม่ไมซ์ได้อยา่งน่าประทบัใจด้วย 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
กลุม่ท่ีหนึง่ คือ ผู้แทนจากศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสะท้อนมมุมองของ
ผู้ ให้บริการด้านสถานท่ีในการจดักิจกรรมไมซ์ กลุ่มท่ีสอง คือ ผู้แทนจาก Event Organizer ซึ่งให้
มองมองในฐานะผู้ใช้บริการในศนูย์ประชมุ และกลุ่มท่ีสาม คือ ผู้แทนจากสํานกังานส่งเสริมการจดั
ประชุมมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งให้มุมมองในฐานะผู้ กํากับดูแลและส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยผู้ ให้ข้อมูลหลักทัง้ 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องและ
แตกต่างกันไปตามประเด็นท่ีอธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งสามารถตอบคําถามวิจัยตามท่ีผู้ศึกษาได้ตัง้ไว้ 
และค้นพบข้อมลูท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัเร่ืองความพร้อมด้านบุคลากรของ
ศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ตอ่ไป  

 
 

 


