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การศึกษาประเด็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมด้านของบุคลากรของศูนย์ประชุมในประเด็นด้านคุณสมบัติของ
บคุลากรด้านการบริการ ประเด็นความส าคญัของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในศนูย์
ประชุม และประเด็นบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศนูย์ประชุมท่ีมีผลต่อการประเมินความพร้อม
ด้านบุคลากรของลูกค้าท่ีมาใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้ ให้ข้อมูลหลกัของศนูย์ประชมุจ านวน 5 คน บริษัทรับจดังาน (Event Organizer) จ านวน 5 คน 
และผู้บริหารของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 1 คน รวม
ทัง้สิน้ 11 คน และน าข้อมลูท่ีได้มาจดักลุม่ข้อมลูตามประเด็น สงัเคราะห์ข้อมลูเชิงนิรนยัพร้อมแปล
ความหมายข้อมลูออกมาเป็นผลการวิจยัท่ีค้นพบ สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะจากผล
การศกึษา และข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
 
สรุปผลการวิจัย 

1.กกประเดน็ด้านคุณสมบัตขิองบุคลากรด้านการบริการ 
จากการศึกษาประเด็นด้านคณุสมบตัิของบุคลากรด้านการบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กับ

ความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ พบว่าคณุสมบตัิแต่
ละข้อมีความส าคญัและมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากรในระดบัท่ีแตกตา่งกนัไป โดย
คณุสมบตัท่ีิส าคญัท่ีสดุและมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมของบคุลากรมากท่ีสดุคือ การตอบสนอง
ด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ (Responsiveness) ซึ่งผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้หมดมีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกล่าวว่าคณุสมบตัิข้อนีเ้ทียบได้กับการมีจิตส านึกแห่งการบริการ หรือ 
Service Mind กล่าวคือ บุคลากรท่ีมีความพร้อมในการท างานด้านการบริการจะต้องเป็นคนท่ีรัก
และชอบงานด้านการบริการ ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้ ให้บริการ เต็มใจช่วยเหลือ
ลกูค้าด้วยความจริงใจและอดทนต่อความยากล าบากในงานท่ีท า ซึ่งคณุสมบตัิข้อนีถื้อเป็นหวัใจ
ส าคญัของบคุลากรในศนูย์ประชมุ 

คณุสมบตัท่ีิส าคญัและมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากรในล าดบัรองลงมาคือ 
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักให้ค าจ ากัดความว่า “ความเป็นมืออาชีพ” 
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(Professional) โดยให้เหตผุลวา่ลกัษณะงานของศนูย์ประชมุเป็นลกัษณะงานบริการเฉพาะด้านซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้บคุลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์และมีทกัษะด้านการบริหารจดัการอย่าง
เป็นระบบเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ ใช้บริการ โดยคณุสมบตัิข้อนีจ้ะถูกประเมินจากผู้ ใช้บริการ 
เม่ือได้รับการจากบุคลากรของศนูย์ประชุมในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ี สิ่งอ านวย
ความสะดวก การติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการให้ค าแนะน า
เก่ียวกับการท างานแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติด้านความน่าเช่ือถือนีมี้
ความสัมพันธ์กับคุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาการและการบริการ  (Competency) 
กล่าวคือ บคุลากรท่ีมีพืน้ฐานความรู้เก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์และมีความเช่ียวชาญ (Expert) ใน
ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับศูนย์ประชุมทัง้ด้านอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ขัน้ตอนการท างานท่ีถูกต้องชัดเจนนัน้จะเป็นบุคลากรท่ีมีความพร้อมและมีความมั่นใจในการ
ให้บริการแก่ลกูค้ามากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะบคุลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายด้าน 
(Multi Skill) จะสามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นในกรณีท่ีลกูค้ามีปัญหาหรือ
เกิดข้อสงสยัแล้วบคุลากรสามารถแก้ปัญหาและตอบข้อสงสยั ตลอดจนให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
หรือวิธีการแก้ปัญหาแก่ลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือในตวั
บคุลากรในมมุมองของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึน้ด้วย 

คณุสมบตัท่ีิมีความส าคญัรองลงมาคือ ความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ 
(Understanding) เป็นทกัษะด้านจิตวิทยาในการท าความเข้าใจลกูค้า พร้อมท่ีจะเรียนรู้และเอาใจ
ใส่ลกูค้าเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ ๆ ได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว ซึ่งเป็น
คณุสมบตัิท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคณุสมบตัิเร่ือง Service Mind โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
ความกระตือรือร้นในการท างาน ความยืดหยุ่นในการท างาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
นอกจากนีค้ณุสมบตัิด้านความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการยงัมีความสัมพนัธ์กับ
คุณสมบัติด้านการส่ือสารท่ีถูกต้องชัดเจน (Communication) เน่ืองจากการให้บริการในศูนย์
ประชุมส่วนใหญ่จะเน้นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ตามความต้องการของลกูค้า ดงันัน้บคุลากรท่ีรับผิดชอบในแตล่ะส่วนจ าเป็นต้องมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และท าความเข้าใจลูกค้าแต่ละรายเพ่ือตอบสนองความต้องการให้ถูกต้อง ตลอดจน
ต้องอาศยัทกัษะในการส่ือสารท่ีถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือรับฟังความต้องการของลูกค้า น าเสนอการ
บริการท่ีถูกต้องเหมาะสมและป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ด้วย โดยคณุสมบตัิด้านการ
ส่ือสารนีย้ังรวมไปถึงทักษะด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศด้วย เน่ืองจากลักษณะงานใน
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อุตสาหกรรมไมซ์เป็นงานระดับนานาชาติท่ีมีลูกค้าท่ีเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้การ
ส่ือสารด้วยภาษาตา่งประเทศจงึเป็นคณุสมบตัท่ีิจ าเป็นส าหรับบุคลากรในศนูย์ประชมุ 

นอกจากนีค้ณุสมบตัิด้านการสร้างสิ่งจบัต้องได้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ 
(Tangibility) ก็เป็นปัจจยัส าคญัในธุรกิจบริการเช่นกนั เพราะลกัษณะงานในศนูย์ประชมุเป็นงาน
บริการท่ีไมส่ามารถจบัต้องได้จงึจ าเป็นต้องสร้างสิ่งท่ีสามารถจบัต้องได้มาเป็นตวัชีว้ดัคณุภาพของ
การบริการ เชน่ การจดัเตรียมสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก อปุกรณ์ อาหาร เป็นต้น เม่ือลกูค้าได้
ใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีเราจัดเตรียมให้ตามความต้องการ จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ประเมินคณุค่าของการบริการออกมาได้ ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักหลายท่านได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ความหมายของคณุสมบตัิข้อนีว้่าเป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งของท่ีมีอยู่เพ่ือสร้างการ
บริการท่ีนา่ประทบัใจแก่ลกูค้า หรือ Creativity นัน่เอง 

ส าหรับคณุสมบตัิด้านความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) มีความสมัพนัธ์กับความพร้อม
ด้านบุคลากรของศนูย์ประชุมในระดบัปานกลาง โดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัผู้ ใช้บริการได้เช่นกัน ซึ่งคณุสมบตัิข้อนีจ้ะมกัจะรวมอยู่ในเร่ือง Service Mind แล้ว หากแต่
ผู้ให้ข้อมลูหลกัสว่นหนึง่ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่บคุลากรในศนูย์ประชมุมกัมีการแบง่ระดบัของผู้ ใช้บริการ
และเลือกปฏิบตัด้ิวยความสภุาพออ่นโยนท่ีแตกตา่งกนั 

คณุสมบตัิด้านความซ่ือสตัย์ (Credibility) เป็นคณุสมบตัิท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกัส่วนใหญ่มอง
ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพร้อมด้านบุคลากร โดยกล่าวว่าความซ่ือสัตย์เป็น
คุณสมบัติพืน้ฐานส่วนบุคคลท่ีมนุษย์ทุกคนควรมีและไม่ถือเป็นคุณสมบัติท่ีโดดเด่นส าหรับ
บคุลากรในศนูย์ประชมุ อย่างไรก็ตามทกุองค์กรมกัจะเน้นย า้หลกัความซ่ือสตัย์ให้เป็นแนวทางใน
การปฏิบตังิานของบคุลากรในองค์กรอยา่งเคร่งครัดเพ่ือสร้างความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  

นอกจากนีย้ังพบข้อมูลท่ีน่าสนใจท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
เพิ่มเติมเก่ียวกบัคณุสมบตัิท่ีส าคญัด้านการบริการ ซึ่งมีความสมัพนัธ์ตอ่ความพร้อมด้านบคุลากร
ในศนูย์ประชมุ ซึ่งนอกเหนือไปจากคณุสมบตัิด้านการบริการทัง้ 8 ข้อข้างต้น โดยคณุสมบตัิเดน่ท่ี 
ผู้ ให้ข้อมูลหลักหลายท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือเร่ืองทศันคติ (Attitude) หรือ
ความคิดในด้านบวก (Positive Thinking) ซึ่งถือเป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานส าคญัอนัดบัแรกส าหรับ
บุคลากรด้านการบริการ ส่วนคณุสมบตัิด้านความพร้อมของทีมงาน  (Team Work) แสดงถึง
ความสามารถในการท างานร่วมกนัของบคุลากรในศนูย์ประชมุโดยมีการบริหารจดัการก าลงัคนให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน และคุณสมบัติ ด้านความยืดหยุ่น  (Compromise) ซึ่ ง ถือเ ป็น
ลักษณะเฉพาะของคนไทยท่ีมีการท างานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีความอะลุ้ มอล่วยกับ
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ผู้ ใช้บริการ และคณุสมบตัิสุดท้ายคือความกร้าว (Tough) ซึ่งเป็นคณุสมบตัิเด่นของบุคลากรใน
ประเทศตะวนัตกท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ และรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ก าลงั 

คณุสมบตัิทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นคณุสมบตัิท่ีบุคลากรด้านการบริการ โดยเฉพาะ
บุคลากรในศนูย์ประชุมควรมี ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความพร้อมด้านบุคลากรของศนูย์ประชุมต่อ
การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้เป็นอย่างดี แตใ่นความเป็นจริงคงไม่สามารถหาบคุลากรท่ีมี
คณุสมบตัเิพียบพร้อมทกุด้านเช่นนีเ้ข้ามาท างานในศนูย์ประชมุได้ทัง้หมด ดงันัน้จึงเป็นหน้าท่ีหลกั
ของฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีจะต้องท าการคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียง กับ
คณุสมบตัข้ิางต้นมากท่ีสดุเพ่ือเข้ามาท างานในศนูย์ประชมุในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
บุคลากรนัน้ ๆ เพ่ือให้บริการลูกค้าและสามารถรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

2.กกประเดน็ด้านกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงานด้านทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่ความพร้อมด้านบคุลากร

ในศูนย์ประชุมต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ เน่ืองจากเป็นกระบวนการในการบริหาร
จดัการบคุลากรในองค์กรให้ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร ซึ่งกระบวนแต่ละขัน้ตอนของการบริหารงานด้านทรัพยากรบคุคลมีความสมัพนัธ์กบัความ
พร้อมของบคุลากรในระดบัท่ีแตกตา่งกนัไป โดยสามารถจดัล าดบัความส าคญัจากกระบวนการท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสดุไปถึงกระบวนการท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสดุได้ ดงันี ้

กระบวนการคดัเลือก (Selection) บคุคลเข้ามาเป็นบคุลากรในศนูย์ประชมุเป็นกระบวน 
การท่ีมีความส าคัญท่ีสุดและถือเป็นหัวใจของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กล่าวคือเป็น
กระบวนการในการได้มาซึ่งบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนหรือใกล้เคียงกบัท่ีองค์กรก าหนดและมี
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานตา่ง ๆ ตามท่ีองค์กรต้องการ ซึ่งแตล่ะองค์กรจะมีวิธีการคดัเลือกท่ี
แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะท าหน้าท่ีในการคัดกรองผู้ สมัครรอบแรก 
จากนัน้จะส่งต่อให้กับแผนกนัน้ ๆ เป็นผู้ ทดสอบหรือสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ี
เหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีรับสมคัรมากท่ีสุด กระบวนการคดัเลือกนีจ้ าเป็นต้องมีแผนท่ีน าทาง
หรือรายละเอียดการก าหนดลกัษณะและขอบเขตของงาน รวมถึงคณุสมบตัิของบคุลากรในแตล่ะ
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบงาน (Job Analysis & Design) เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาคณุสมบตัิของผู้สมคัร (Competency) ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานัน้ ๆ ทัง้นี ้
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจ าเป็นต้องประสานงานกับแต่ละฝ่ายเพ่ือศึกษารายละเอียดของงานและ
คณุลกัษณะท่ีเหมาะสมกบังานในแตล่ะต าแหนง่ของแผนกนัน้ ๆ ด้วย 

ส าหรับกระบวนการสรรหา (Recruitment) เป็นอีกหนึ่งกระบวนการท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
การคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นบุคลากรในองค์กรเน่ืองจากเป็นกระบวนการในการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงตามความต้องการขององค์กรตาม
ลกัษณะงานและคณุสมบตัิท่ีระบใุนขัน้ตอนการวิเคราะห์และออกแบบงานของแตล่ะต าแหน่ง เพ่ือ
ดงึดดูความสนใจของผู้ ท่ีมีคณุสมบตัแิละมีความสามารถในสายงานด้านอตุสาหกรรมไมซ์ให้เข้ามา
สมคัรงาน ซึ่งจะท าให้องค์กรได้ผู้สมคัรท่ีมีคณุภาพมาเป็นตวัเลือกในการพิจารณาคดัเลือกบุคคล
เข้าท างานในองค์กรตอ่ไป อีกทัง้ยงัมีโอกาสท่ีจะได้บคุลากรท่ีมีความพร้อมสงูสดุในการท างานด้าน
นีอี้กด้วย อีกทัง้ยงัชว่ยลดระยะเวลาและต้นทนุท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร
ใหมล่งได้ด้วย 

การฝึกอบรมและพฒันา (Training & Development) เป็นอีกกระบวนการหนึ่งท่ีมีความ 
ส าคัญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และมีความสัมพันธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรใน
องค์กรด้วย เน่ืองจากเป็นกระบวนการในการเพิ่มเติมศกัยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึน้ตลอดจน
แก้ไขจุดบกพร่องของบุคลากรด้วย โดยแต่ละแผนกต้องส ารวจความต้องการภายในแผนกว่า
ต้องการเพิ่มพนูทกัษะหรือความรู้เร่ืองใด จากนัน้จะส่งตอ่ให้กับแผนกทรัพยากรบคุคลเพ่ือประเมิน
และจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัและจดัท าแผนงานการฝึกอบรมและพฒันาในด้านต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมตอ่ไป ซึ่งสิ่งส าคญัจะต้องมีการท าการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม  (Pre & 
Post Test) เพ่ือประเมินผลท่ีได้รับด้วย ซึ่งกระบวนการในขัน้ตอนนีจ้ าเป็นต้องท าอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานและปรับตัวได้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีในปัจจบุนัและอนาคต 

การบริหารค่าตอบแทน (Compensation) เป็นกระบวนการท่ีได้มีผลโดยทางอ้อมต่อ
ความพร้อมของบุคลากรในการท างาน โดยจะมีผลกับอารมณ์ความรู้สึกของบุคลากรหาก
ค่าตอบแทนคุ้มค่ากับการท างานในต าแหน่งนัน้ ๆ แล้ว บุคลากรย่อมเกิดก าลังใจในการท างาน 
และมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองให้มีความพร้อมในการให้บริการลกูค้าอยู่เสมอ แตถ้่า
บคุลากรไม่พอใจกับค่าตอบแทนท่ีได้รับก็จะเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย และไม่เปิดรับการพฒันา
ตนเองให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตัิงานหรือให้บริการและท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน
ลดลงด้วย ซึ่งการบริหารค่าตอบแทนนีส้ามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น เงินเดือน โบนัส เงิน
รางวลั การยกย่องเชิดชเูกียรติ (Recognition) และการเล่ือนต าแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้า
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ทางสายอาชีพ (Career Growth) ท่ีฝ่ายทรัพยากรบคุคลก าหนดไว้ด้วย ทัง้นีก้ารบริหารคา่ตอบแทน
จะท าควบคูก่บักระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) ซึ่งเป็นขัน้ตอน
การพิจารณาผลงานของบุคลากรจากเกณฑ์ท่ีมีการก าหนดไว้ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานท่ีใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาค่าตอบแทนและรางวัลต่าง ๆ 
ต่อไป ทุกองค์กรควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
คา่ตอบแทนไว้อย่างชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือสร้างความยตุิธรรมและความเสมอภาค
แก่บคุลากรทกุคนในองค์กรด้วย 

การจดัการด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety) เป็นกระบวนการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัความพร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุโดยทางอ้อม โดยเฉพาะกบับคุลากรระดบั
ปฏิบัติการ กล่าวคือ ถ้าบุคลากรอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสมกับการท างาน มีระบบ
ป้องกนัและดแูลความปลอดภยัท่ีได้มาตรฐาน และมีสวสัดิการด้านสขุภาพท่ีพร้อมแล้ว บคุลากรก็
จะมีความมัน่ใจในการท างานและพร้อมท่ีจะปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการในศนูย์ประชมุด้วย 

กระบวนการด้านแรงงานสมัพนัธ์และสหภาพแรงงาน (Labor Relations & Unions) เป็น
อีกกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับความพร้อมด้านบุคลากรโดยทางอ้อมเช่นเดียวกับการ
จดัการด้านสุขภาพและความปลอดภัย กล่าวคือ เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจของบุคลากรใน
องค์กรให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกนัด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีรวมกลุ่มกนัจดัตัง้ขึน้และร่วมกนัท า
กิจกรรมนัน้ ๆ ในเวลาว่าง เช่น ชมรมกีฬา ชมรมถ่ายภาพ ชมรมดนตรี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ
การสนบัสนนุจากองค์กรเป็นอยา่งดี ทัง้นีใ้นศนูย์ประชมุทัง้ 5 แห่งท่ีท าการศกึษาไม่มีการจดัตัง้เป็น 
สหภาพแรงงาน เน่ืองด้วยเป็นองค์กรขนาดกลางท่ีมีบุคลากรประจ าจ านวนหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานชัว่คราว (Outsource) ประกอบกบัมีการบริหารจดัการภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและ
ผู้บริหารให้ความส าคญักับบุคลากรทุกส่วน จึงสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรและไม่มีการ
รวมกลุม่เรียกร้องความยตุธิรรมหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทัง้สิน้ 

กระบวนทัง้ 8 ขัน้ตอนของการบริหารงานทรัพยากรบคุคลล้วนมีความสมัพนัธ์กับความ
พร้อมด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในธุรกิจการบริการ “คน”
ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่มากท่ีสดุและเป็นผู้ด าเนินกระบวนการ (Processor) ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายขององค์กร ดงันัน้การบริหารงานทรัพยากรบคุคลจงึมีความส าคญัมากทัง้ในด้านการ
ท าให้องค์การมีความมัน่คงและเจริญก้าวหน้าอนัเป็นผลมาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ใช้แนวคิดท่ีว่าบคุลากรในองค์กรมีความส าคญัเทียบเท่าลกูค้า (Internal Customer) การดแูลเอา
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ใจใส่บคุลากรให้มีสวสัดิการและสวสัดิภาพท่ีเหมาะสมย่อมสร้างความพึงพอใจให้แก่บคุลากร ซึ่ง
จะส่งผลตอ่ความพร้อมในการปฏิบตัิงานเพ่ือส่งมอบการบริการท่ีดีและสร้างความพึงพอใจสงูสุด
ให้กบัผู้ใช้บริการด้วยเชน่กนั 

3.กกต าแหน่งและบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุม 
ศนูย์ประชมุแตล่ะแหง่มีการแบง่ต าแหน่งและบทบาทหน้าท่ีของบคุลากรท่ีแตกตา่งกนัไป

แต่กระบวนการท างานท่ีคล้ายกันในฐานะผู้ ให้บริการด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับจดักิจกรรมไมซ์ ซึง่มกัประกอบด้วยบคุลากรหลายฝ่ายหลายหน้าท่ีท่ีต้องท างานประสานกนั 
อย่างไรก็ตามเราสามารถจดัแบง่บทบาทหน้าท่ีของบคุลากรในศนูย์ประชมุออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ 
คือ แผนกบริการส่วนหน้า (Front of the House) ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายขาย (Sales) ฝ่ายปฏิบตัิการ 
(Operation) และฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage) และแผนกสนบัสนนุ (Back of 
the House) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายวางแผนและพฒันา (Corporate Planning and Development) ฝ่าย
ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ (PR and Communications) ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ (Human Resources 
Department) ฝ่ายบญัชีและการเงิน (Accounting & Finanace)  

การให้บริการของศนูย์ประชมุเป็นลกัษณะการท างานท่ีต้องอาศยัความร่วมมือของฝ่าย
ต่าง ๆ ในองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการให้ได้มากท่ีสุด ในขณะเดียวกัน
บคุลากรท่ีมีโอกาสพบเจอหรือให้บริการแก่ลกูค้าในทกุจดุสมัผสั (Touch Point) ในองค์กรล้วนมีผล
ต่อการประเมินความพร้อมของบุคลากรทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว  
(Outsource) อย่างไรก็ตามผู้ ให้ข้อมลูหลกัส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคญักบับคุลากรในบางต าแหน่ง
ท่ีมีการติดต่อส่ือสารและให้บริการโดยตรงกับลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งมกัจะถูก
ก าหนดเป็นตวัแทนขององค์กรไปโดยปริยายและมีผลตอ่การประเมินความพร้อมด้านบคุลากรมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) รองลงมาเป็นฝ่ายขาย (Sales) และฝ่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (Food & Beverage) ตามล าดบั ซึ่งทัง้หมดเป็นบคุลากรท่ีอยู่ในแผนกบริการส่วนหน้า 
(Front of the House) แตอ่ย่างไรก็ตามแผนกสนบัสนนุ (Back of the House) ซึ่งประกอบด้วย
บคุลากรหลายฝ่ายท่ีไม่ได้ติดตอ่ส่ือสารหรือให้บริการลกูค้าโดยตรง แตจ่ะท าหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุ
การท างานให้กบัแผนกบริการส่วนหน้าให้สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความ
พึงพอใจสูงสดุแก่ลกูค้านัน้ก็มีความส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนั แม้ว่าจะไม่ถกูกล่าวถึงมากนกัในการ
ประเมินความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุกต็ตาม  

ทัง้นีจ้ากการประเมินภาพรวมด้านความพร้อมของบคุลากรในศนูย์ประชมุมกัจะประเมิน
จากลกูค้าหรือผู้ใช้บริการทัง้ท่ีเป็นลกูค้าโดยตรงชาวตา่งประเทศหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทรับจดังาน  
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(Event Organizer) ซึ่งมกัเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานงานและ Production ท่ีต้องติดตอ่ส่ือสารและ
ท างานร่วมกบับคุลากรส่วนหน้า (Front of the House) ของศนูย์ประชมุตลอดการจดังาน จึงมี
ความเป็นไปได้วา่การประเมินความพร้อมนีเ้ป็นเพียงการประเมินในแตล่ะส่วนงานท่ีลกูค้าได้สมัผสั 
ซึง่ไมอ่าจสรุปเป็นความพร้อมทัง้หมดของบคุลากรในศนูย์ประชมุได้นัน่เอง 

4.กกประเดน็อ่ืน ๆ 
นอกจากประเด็นด้านคุณสมบัติของบุคลากรด้านการบริการ การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรบุคคล และบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุมแล้ว ผู้ ศึกษายังค้นพบประเด็น
ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจและมีผลต่อความพร้อมด้านบุคลากรในศนูย์ประชมุต่อการรองรับงานใน
อตุสาหกรรมไมซ์อีกด้วย ได้แก่ ประเดน็ความคดิเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกัตอ่การประเมินความพร้อม
ด้านบุคลากรในศนูย์ประชุม แบง่เป็นความพร้อมด้านบุคลากรในแต่ละศนูย์ประชุมซึ่งผู้ ให้ข้อมูล
หลกัจากศนูย์ประชมุส่วนใหญ่ประเมินว่ามีความพร้อมอยู่ในระดบัสงู ในขณะท่ีการประเมินความ
พร้อมด้านบคุลากรในภาพรวมของประเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง ยงัคงต้องได้รับการพฒันาทัง้ด้าน
ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์ ทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ และทศันคติท่ีดีตอ่งานด้าน
การบริการ เพ่ือเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในศูนย์ประชุมในการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ 
(Professional) มากยิ่งขึน้ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ ใช้บริการ ซึ่งจะเป็นปัจจยัส าคญั
ปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้ผู้ใช้บริการกลบัมาใช้บริการในครัง้ตอ่ไปด้วย 

ประเดน็ข้อเสนอแนะของผู้ ให้ข้อมลูหลกัตอ่แนวทางการพฒันาความพร้อมด้านบคุลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ สิ่งส าคัญอันดับแรกของการพัฒนาบุคลากรไมซ์คือการสร้างทัศนคต ิ
(Attitude) ท่ีดีตอ่งานบริการ ซึ่งเป็นงานท่ีต้องอาศยัความรักและอดทนในการท างานเพ่ือให้บริการ
ท่ีสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ ใช้บริการ โดยเร่ิมต้นจากการสร้างการรับรู้ (Perception/ 
Awareness) ด้วยการปูพืน้ฐานความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรท่ี
ก าลงัจะเข้าสู่อุตสาหกรรมนี ้เพ่ือให้รู้และเข้าใจลกัษณะงานในอุตสาหกรรมไมซ์และยอมรับด้วย
ความจริงใจ ซึ่งเป็นท่ีมาของคณุสมบตัิพืน้ฐานของการมีจิตส านึกในการบริการ (Service Mind) ท่ี
ทุกองค์กรเน้นย า้และต้องการมากท่ีสุด โดยแนวทางการพัฒนาดังกล่าว สสปน. ได้ร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานในอุตสาหกรรมจดัหลกัสูตร MICE Education เพ่ือเร่งสร้างการ
รับรู้ในกลุ่มเป้าหมายท่ีจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ต่อไป นอกจากนีก้ารฝึกฝนและพัฒนา
ศกัยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ยังต้องค านึงถึงความต้องการและความเหมาะสมใน
ทกัษะท่ีควรได้รับการพฒันาของบคุลากรแตล่ะระดบัด้วย กล่าวคือ บคุลากรระดบับริหารควรได้รับ
การพฒันาทกัษะด้านการบริหารจดัการ (Management Skill) ส่วนบุคลากรระดบัปฏิบตัิการควร
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ได้รับการพฒันาทกัษะเฉพาะด้าน (Technical or Specific Skill) โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และ
ทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับงานในระดบันานาชาติตอ่ ไปใน
อนาคต  

ประเด็นความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลักต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรไมซ์
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือร่วมกัน
สร้างสรรค์บคุลากรท่ีมีคณุภาพและมีความพร้อมตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 
ซึ่งในส่วนของภาครัฐจะมีส านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ 
สสปน. ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจไมซ์ อันได้แก่ ศูนย์
ประชมุ Event Organizer และสมาคมตา่ง ๆ เช่น TICA และ TEA ในการส ารวจความต้องการของ
ภาคธุรกิจเพื่อสนบัสนนุด้านงบประมาณและการจดัหาผู้ เช่ียวชาญมาฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรในองค์กรต่อไป อีกทัง้ยงัผลกัดนัให้เกิดหลกัสตูรการเรียนการสอนในระดบัมหาวิทยาลยั
โดยร่วมมือกับสถาบนัการศกึษาชัน้น าจากทัว่ประเทศเปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและปริญญา
โทเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก่อนท่ีจะเข้าสู่
อตุสาหกรรมไมซ์ด้วยความมัน่ใจ 

ประเด็นความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลกัเก่ียวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
ไทยในอนาคต สรุปได้ว่าประเทศไทยยงัคงมีแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีเติบโตขึน้ทกุ ๆ ปีตาม
แนวโน้มของโลก เน่ืองจากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ประกอบกับปัจจยัส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวของไทยท่ีได้รับความนิยมจากต่างประเทศ 
รวมทัง้ศกัยภาพด้านการเป็นสถานท่ีเป้าหมายในการจดักิจกรรมไมซ์ (MICE Destinatiion) และ
มาตรฐานการบริการท่ีได้รับการยอมรับในระดบัหนึ่ง ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มท่ีจะเข้ามาจดั
งานในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่
ของชาวตา่งประเทศ เชน่ ความวุน่วายทางการเมืองภายในประเทศ เหตกุารณ์ความรุนแรง และภยั
พิบตัิทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในประเทศไทยได้เชน่กนั 

ประเด็นความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลักต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
ศนูย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) โดยส่วนใหญ่มองว่าประเทศไทยยังไม่พร้อม
ส าหรับการเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) ในภูมิภาคนี ้ด้วยปัจจยัความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การให้บริการอย่างมืออาชีพ และความพร้อมของประชาชนในประเทศท่ียงั
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ถือว่าด้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี ้เช่น จีน ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ หากแตย่งัเช่ือมัน่ว่าประเทศไทย
สามารถรองรับงานไมซ์ในระดับนานาชาติได้ และมีโอกาสท่ีจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของ
อตุสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) ได้เช่นกนั หากได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน 
โดยร่วมมือกนัพฒันาความพร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในอตุสาหกรรมไมซ์แก่ประชาชนใน
ประเทศ และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของประเทศด้วยการประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยให้นานาชาติรู้จกั
ในฐานะสถานท่ีเป้าหมายในการจดักิจกรรมไมซ์ (MICE Destination) โดยน าจุดเด่นด้านแหล่ง
ทอ่งเท่ียวท่ีงดงาม วฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ และความคุ้มคา่ท่ีจะได้รับเม่ือเลือกจดักิจกรรม
ไมซ์ในประเทศไทย 

ความพร้อมด้านบคุลากรเป็นตวัชีว้ดัตวัหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงคณุภาพการให้บริการของศนูย์
ประชุมแต่ละแห่ง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการและเป็นตวัแปรส าคญัในการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการจดักิจกรรมไมซ์ในสถานท่ีเดิมท่ีนอกเหนือไปจากความพร้อมด้านสถานท่ี 
สิ่งอ านวยความสะดวก และความคุ้มค่าในการใช้บริการในสถานท่ีนัน้ ๆ ด้วย ดงันัน้การเตรียม
ความพร้อมให้กบับคุลากรในองค์กรด้วยการเสริมสร้างคณุสมบตัิท่ีดีด้านการบริการแก่บคุลากรใน
องค์กรควบคู่ไปกับการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือท าให้บุคลากรใน
องค์กรซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่มากท่ีสดุในอตุสาหกรรมการบริการนัน้สามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีคณุภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรได้วางไว้ จึงเป็นแนวทางท่ีทุก
องค์กรโดยเฉพาะศูนย์ประชุมควรน าไปปฏิบัติเพ่ือยกระดับการให้บริการและรองรับงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น
ศนูย์กลางของอตุสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) ในภมูิภาคนีไ้ด้อยา่งนา่ภาคภมูิใจ 

จากผลการวิจยัข้างต้นสามารถสรุปความสมัพนัธ์ของปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่ความพร้อม
ด้านบคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่การรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้ว่า ศนูย์ประชมุแตล่ะแห่งควร
ให้ความส าคญักบักระบวนการบริหารงานทรัพยากรบคุคลในองค์กรโดยเฉพาะกระบวนการสรรหา 
คัดเลือก และฝึกอบรมพัฒนา เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติด้านการบริการท่ีครบถ้วนหรือ
ใกล้เคียงมากท่ีสุด ซึ่งจะแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการของบุคลากรในศูนย์ประชุมเอง 
นอกจากนีย้งัควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างชดัเจน
และเตรียมความพร้อมให้กบับคุลากรในทกุ ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายท่ีต้องสมัผสักบัผู้ ใช้บริการอย่าง
สม ่าเสมอ เน่ืองจากมีบุคลากรกลุ่มนีจ้ะมีผลต่อการประเมินความพร้อมด้านบุคลากรของ
ผู้ ใช้บริการในศูนย์ประชุมด้วย ส าหรับการพฒันาความพร้อมด้านบุคลากรในศนูย์ประชุมซึ่ งเป็น
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หนว่ยธุรกิจหนึง่ในอตุสาหกรรมไมซ์ให้มีความพร้อมในการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส านกังานส่งเสริมการ
จดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยง
ความร่วมมือของหนว่ยงานในอตุสาหกรรมไมซ์และภาคส่วนตา่ง ๆ อนัได้แก่ สถาบนัการศกึษา ซึ่ง
มีหน้าท่ีในการผลิตบุคลากรท่ีมีคณุภาพและพร้อมด้วยคณุสมบตัิท่ีดีของบคุลากรด้านการบริการ
เข้าสูอ่ตุสาหกรรมไมซ์หรือธุรกิจศนูย์ประชมุตอ่ไป ในขณะท่ีสมาคมวิชาชีพในอตุสาหกรรมไมซ์ เช่น 
TICA TEA EMA UFI จะท าหน้าท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์
ด้วยการส ารวจความต้องการขององค์กรตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมและจดัหาวิทยากรมาฝึกอบรมเพ่ือ
พฒันาบคุลากรตอ่ไป  

ความสมัพนัธ์ของทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการและปัจจยัด้านตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลการในศูนย์ประชุมนีจ้ะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ ใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ในศูนย์ประชุม โดย
แสดงได้ด้วยภาพดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพก4กกแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อม    

 ด้านบุคลากรในศูนย์ประชุมต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในศูนย์ประชุม 

 แผนกบริการสว่นหน้า  
 แผนกสนบัสนนุ 

ส านักงาน
ส่งเสริมการจัด
ประชุมและ
นิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) 

 

ความพร้อม       
ด้านบุคลากร                     

ของศูนย์ประชุม                          
ในเขต

กรุงเทพมหานคร               
และปริมณฑล 

ต่อการรองรับงาน                        
ในอุตสาหกรรมไมซ์  

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการจัดกิจกรรม
ไมซ์จากต่างประเทศ    
และ Event Organizer 

 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 การวเิคราะห์และออกแบบงาน  
 การสรรหา  

 การคดัเลอืก  

 การฝึกอบรมและพฒันา 
 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

 การบริหารคา่ตอบแทน  

 สขุภาพและความปลอดภยั  
 แรงงานสมัพนัธ์และสหภาพแรงงาน  

คุณสมบัตขิองบุคลากรด้านการบริการ 

 ความนา่เช่ือถือ (ความเป็นมืออาชีพ) 
 การตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจ

ให้บริการ (Service Mind) 

 ความความสามารถด้านวชิาการ                       

และการบริการ (Expert) 

 ความสภุาพออ่นโยน 

 การสือ่สารท่ีถกูต้อง ชดัเจน  
 ความซื่อสตัย์  
 ความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใส่

ผู้ใช้บริการ 
 การสร้างสิง่จบัต้องได้เพื่ออ านวย                     

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (Creativity) 

 ทศันคติ (Attitude) 

 ความพร้อมของทีมงาน (Team Work) 

 ความยืดหยุ่น (Compromise) 

 ความกร้าว (Tough) 

 

 

สถาบัน 
การศึกษา 

สมาคมวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมไมซ์
เช่น TICA, TEA,  

EMA, UFI 

 

 

ศูนย์ประชุม 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศกึษาเร่ืองความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้ วิจัยได้น าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลตามค าถามวิจยัท่ีก าหนดไว้ และน าทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการอภิปราย
ผลการวิจยั พบประเดน็ท่ีนา่สนใจ ดงันี ้

1.กกคุณสมบัตขิองบุคลากรด้านการบริการในศูนย์ประชุม 
จากผลการวิจยัประเดน็คณุสมบตัขิองบคุลากรด้านการบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ

พร้อมด้านบุคลากรในศูนย์ประชุม พบว่าคุณสมบัติทัง้ 8                                
         ของบุคลากรในศูนย์ประชุมทัง้สิน้ โดยมีระดับความส าคัญและมีความสัมพันธ์ใน
ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะคณุสมบตัิ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองคณุสมบตัิของ
บคุลากรด้านการบริการท่ีดี ซึ่งประกอบด้วยความน่าเช่ือถือในการให้บริการท่ีสม ่าเสมอและพึ่งพา
ได้ (Reliability) มีการตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้บริการ (Responsiveness) มี
ความสามารถด้านวิชาการ การส่ือสาร และการบริการ (Competency) มีการเข้าถึงบริการได้
สะดวก รวดเร็ว และไมยุ่ง่ยาก (Access) มีความสภุาพออ่นโยน มีบคุลิกภาพท่ีดีและให้การต้อนรับ
ท่ีเหมาะสม (Courtesy) มีทกัษะด้านการส่ือสาร สามารถอธิบายขัน้ตอนและขอบเขตการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างชัดเจน (Communication) มีความซ่ือสัตย์ ซึ่งจะสะท้อนถึงความเท่ียงตรงและ
น่าเช่ือถือได้เป็นอย่างดี (Credibility) นอกจากนีย้ังประกอบด้วย ความมั่นคงและปลอดภัยทาง
กายภาพ (Security) ความเข้าใจในการเรียนรู้และการเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ(Understanding) และ
การสร้างสิ่งท่ีจบัต้องได้ด้วยการเตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และจดัเตรียมสถานท่ีให้สวยงามเหมาะสม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการด้วย (Tangibility) (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 
1990) กล่าวคือ บุคลากรในศูนย์ประชุมซึ่งมีหน้าท่ีในการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ ใช้บริการจัด
กิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชมุจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีคณุสมบตัิเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานเพ่ือส่งมอบการ
บริการท่ีสร้างความพึงพอใจสูงสดุแก่ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณุสมบตัิท่ีมีความส าคญั
และมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรในมุมมองของผู้ ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คุณสมบัติด้านการ
ตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ (Responsiveness) โดยเทียบได้กับความมี
จิตส านึกแห่งการบริการ (Service Mind) ซึ่งส าคญัท่ีสุด และยงัเป็นพืน้ฐานของคณุสมบตัิอ่ืน ๆ 
เช่น ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ความซ่ือสตัย์ (Credibility) และความเข้าใจในการเรียนรู้
และเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ                                                 ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ซึ่งหมายถึงการให้บริการอย่างมืออาชีพ (Professional) โดยมีความสัมพันธ์กับ
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คณุสมบตัิเร่ืองความสามารถด้านวิชาการและการบริการ (Competency) และคุณสมบตัิด้าน
ทักษะการ ส่ือสาร  (Communication) กล่าวคือ บุคลากร ท่ี มีความ รู้ เ ก่ียวกับงาน ท่ีท า  มี
ความสามารถในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ และมีทกัษะการส่ือสารท่ีดี จะสามารถให้บริการแก่ลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้ามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังแสดงถึงความ
พร้อมในการให้บริการของบคุลากรในศนูย์ประชมุได้เป็นอย่างดีด้วย 

นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัพบว่าคณุสมบตัิของบคุลากรด้านการบริการบางข้อสอดคล้อง
กบัทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการบริการด้วย
การบริหารคณุภาพการให้บริการ (Managing Service Quality) ท่ีท าให้ลกูค้ารับรู้ได้ถึงการบริการ
ท่ีเหนือกว่าความคาดหวงั ซึ่งมีตวัก าหนดคณุภาพของบริการท่ีมีความส าคญั ได้แก่ 1) Reliability 
ความน่าเช่ือถือ 2) Responsiveness ความเต็มใจและความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือลกูค้าและเตรียม
ความพร้อมในการบริการ 3) Assurance การรับประกนัความรู้และความสภุาพของลกูจ้างในการ
ถ่ายทอดความเช่ือถือและความเช่ือมัน่ไปถึงลกูค้า 4) Empathy การเอาใจใส่ คือ การจดัหา ดแูล 
เอาใจใส่เฉพาะรายแก่ลกูค้าทุกราย 5) Tangibles การสมัผสัได้ หมายถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางวตัถ ุ เคร่ืองมือ บคุลากร วตัถทุางการส่ือสารตา่ง ๆ ท่ีลกูค้าได้พบเจอขณะรับบริการ (Philip 
Kotler, 2000, p. 435)  

คณุสมบตัิเด่นท่ี ผู้ ให้ข้อมูลหลักหลายท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือเร่ือง
ทศันคติ (Attitude) หรือความคิดในด้านบวก (Positive Thinking) ซึ่งถือเป็นคณุสมบตัิพืน้ฐาน
ส าคัญอันดับแรกส าหรับบุคลากรด้านการบริการ ส่วนคุณสมบัติด้านความพร้อมของทีมงาน 
(Team Work) แสดงถึงความสามารถในการท างานร่วมกนัของบคุลากรในศนูย์ประชมุโดยมีการ
บริหารจัดการก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และคุณสมบัติ ด้านความยืดหยุ่น 
(Compromise) ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของคนไทยท่ีมีการท างานแบบถ้อยทีถ้อยอาศยัและมี
ความอะลุ้มอล่วยกับผู้ ใช้บริการ และคณุสมบตัิสดุท้ายคือความกร้าว  (Tough) ซึ่งเป็นคณุสมบตัิ
เด่นของบุคลากรในประเทศตะวนัตกท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งเตม็ก าลงั 

การศกึษาประเด็นด้านคณุสมบตัิท่ีดีของบคุลากรในศนูย์ประชุม ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีมี
คณุคา่มากท่ีสดุในอตุสากรรมการบริการ จงึมีประโยชน์ตอ่การเตรียมความพร้อมให้กบับคุลากรใน
ศนูย์ประชุมในทุก ๆ ด้านท่ีตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์มากท่ีสุด 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิเร่ืองการบริการท่ีกลา่ววา่สิ่งท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนษุย์ ได้แก่ 
ทรัพยากร (Resources) หรือ สิ่งเร้า (Stimuli) ซึง่การวิเคราะห์ระบบความพอใจ หมายถึงการศกึษา
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วา่ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งท่ีต้องการท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจและความสขุแก่มนษุย์  
ความพอใจจะเกิดได้มากท่ีใดเม่ือมีทรัพยากรทุกอย่างท่ีเป็นท่ีต้องการครบถ้วน (Shally, 1975) 
ดงันัน้เม่ือเรารู้ว่าลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในบุคลากร (ทรัพยากร) ท่ีมีคุณสมบัติ
อย่างไรแล้วนัน้ก็จะสามารถจดัหาหรือฝึกอบรมให้บุคลากรในศนูย์ประชุมมีคณุสมบตัิตรงตามท่ี
ลกูค้าต้องการเพ่ือให้บริการท่ีดีท่ีสดุและสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้านัน่เอง 

2.กกกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
จากผลการวิจัยประเด็นกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความพร้อมของบุคลากรในศูนย์ประชุม พบว่าศูนย์ประชุมทุกแห่งมีกระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) ทัง้ 8                        การวิเคราะห์และการออกแบบ
งาน (Job Analysis) การสรรหา (Recruitment) การคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรมและพฒันา 
(Training and Development) การประเมินการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) การบริหาร
คา่ตอบแทน (Compensation) การจดัการด้านสขุภาพและความปลอดภยั (Health and Safety) 
และแรงงานสมัพนัธ์ (Labor Relations) (สุทธินนัทน์ พรหมสวุรรณ 2552) โดยมีแนวทางในการ
บริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าทุกองค์การจ าเป็นต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Planning) ซึง่เป็นกระบวนการทบทวนความต้องการด้านทรัพยากรมนษุย์ของ
องค์การอย่างเป็นระบบ (Mondy R, Wayne, 1940) และเป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้องค์การมี
ทรัพยากรบคุคลเพียงพอทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ ส าหรับปฏิบตัิภารกิจขององค์การให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในอนาคต (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2550) ซึ่งหากศนูย์ประชมุมีกระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรบคุคลในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลแต่ละขัน้ตอนกับความพร้อมของบุคลากรในศนูย์ประชุมแล้ว จะเป็นแนวทางใน
การสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้ามาเป็นบคุลากรและพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมใน
ทกุ ๆ ด้านเพ่ือรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุด้วย 

ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการด้านสขุภาพและความปลอดภยั กระบวนการด้านแรงงาน
สมัพันธ์ และกระบวนการบริหารค่าตอบแทนในศูนย์ประชุมเป็นกระบวนการท่ีมีผลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิภาพการท างานและความพร้อมของบคุลากร โดยเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และก าลงัใจ
ให้กบับคุลากรอีกทัง้ยงัสง่เสริมความสมัพนัธ์ของบคุลากรในองค์กรให้เรียนรู้การท างานร่วมกนัผ่าน
กิจกรรมชมรมต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะ
ให้ความส าคญักบัเร่ืองของการสร้างสมัพนัธภาพของคนในองค์กร เพราะการท่ีจะท าให้องค์กรมีผล
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ประกอบการท่ีดีขึน้ องค์กรจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กรให้
เหมาะสม และเม่ือบุคลากรได้รับการตอบสนองท่ีดีก็จะเกิดแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท าให้องค์การเกิด
ภาวะอยูดี่มีสขุทางสงัคมขึน้ภายในองค์การ อนัจะน าไปสูค่ณุภาพและปริมาณงานท่ีดีขึน้ (Michael 
Armstrong, 2006) อีกทัง้ยังสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ ท่ีได้รับบริการอีกด้วย นอกจากนีส้ิ่ง
ส าคญัท่ีเป็นพืน้ฐานในการท างานท่ีบคุลากรต้องการ คือ รายได้ท่ีเหมาะสม (Salary or Benefit) 
บรรยากาศในท่ีท างาน (Atmosphere) และการมอบหมายอ านาจ (Empowerment) ซึ่งแสดงถึง
ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วย หากสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้รับการ
ตอบสนองอย่างครบถ้วน ย่อมก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานขององค์การและเกิดเป็น
องค์การแห่งปัญญา (Intellectual Organization) ได้อย่างแน่นอน (พฒันะ มรกตสินธุ์ , 2551) 
กล่าวคือ เม่ือบคุลากรในศนูย์ประชุมมีสวสัดิการและสวสัดิภาพท่ีดี ได้รับการดแูลจากองค์กรเป็น
อย่างดีแล้ว จะเกิดความรู้สึกมั่นใจในการปฏิบตัิหน้าท่ี เกิดความรักความภักดีต่อองค์กร และมี
ความสขุในการสง่มอบการบริการท่ีดีให้กบัลกูค้าด้วยเชน่กนั 

ประเด็นด้านกระบวนการในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในศนูย์ประชุม ซึ่งถือเป็น
ขัน้ตอนส าคญัในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศกัยภาพให้กบับคุลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผลการวิจยัในประเด็นนีส้อดคล้องกับแนวคิดท่ีว่ากระบวนการ
ฝึกอบรมเป็นอีกหนึ่งขัน้ตอนของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
แนวทางในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้มกัจะมองใน 3 ระดบั คือ ความจ าเป็น
ระดบัองค์กร ความจ าเป็นระดบัต าแหนง่งาน ซึ่งต้องพิจารณาจากเอกสารใบพรรณนาลกัษณะงาน 
(Job Description) ในแตล่ะต าแหน่ง ทัง้นีใ้นปัจจุบนัได้มีแนวคิดสมยัใหม่ในเร่ือง Competency 
Base เข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยไม่ได้มองเฉพาะท่ีตวังานเป็นหลกั แตม่องกว้าง
ขึน้ในเร่ืองความรู้ พฤติกรรม และทักษะท่ีบุคคลต้องมีเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นัน่เอง (ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์, 2550) ซึ่งทุกศนูย์ประชุมจะให้ความส าคญักับกระบวนการนี ้
คอ่นข้างมาก โดยมีเป้าหมายให้บคุลากรเกิดความเช่ียวชาญในงานท่ีท าและมีทกัษะท่ีหลากหลาย
เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมีความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไปได้อยา่งเหมาะสมและมีคณุภาพ 
ซึง่จะสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้นัน่เอง 

3.กกบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศูนย์ประชุม 
จากผลการวิจยัประเด็นบทบาทหน้าท่ีของบคุลากรในศนูย์ประชุมท่ีมีผลต่อการประเมิน

ความพร้อมด้านบุคลากรของผู้ ใช้บริการ พบว่าบุคลากรในแผนกบริการส่วนหน้า (Front of the 
House) ซึ่งมีโอกาสพบเจอและให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการมากกว่าบุคลากรในแผนก
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สนบัสนุน (Back of the House) โดยเฉพาะบุคลากรในฝ่ายขาย (Sales) และฝ่ายปฏิบตัิการ 
(Operation) ท่ีประกอบด้วยบุคลากรอีกหลายต าแหน่ง เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ี     
(Set up) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิค (Technician) พนกังานรักษาความสะอาด พนกังานรักษาความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีจราจร เป็นต้น และบางแห่งอาจรวมฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and 
Beverage) ไว้ในสว่นนีด้้วย กลา่วคือบคุลากรทัง้สองฝ่ายนีมี้บทบาทและหน้าท่ีส าคญัในการติดตอ่
ประสานงานและให้บริการแก่ลกูค้าตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนกระทัง่จบงานเสมือนเป็นตวัแทนของบคุลากร
ทัง้ศูนย์ประชุม ดังนัน้ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการมักจะประเมินความพร้อมจากบริการท่ีได้รับจาก
บุคลากรกลุ่มนีเ้ป็นส าคญั อย่างไรก็ตามผลการวิจยัยงัพบว่าทัง้ศนูย์ประชุมและกลุ่มผู้ ใช้บริการ
ยงัคงให้ความส าคญักับบุคลากรในแผนกสนบัสนุนในฐานะท่ีเป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริมการท างานให้กบัแผนกบริการส่วนหน้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุด้วยเช่นกนั ซึ่ง
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าลกัษณะการท างานในศนูย์ประชุมเป็นการให้บริการท่ีมีเก่ียวข้องกับการ
อ านวยความสะดวกทัง้ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ เวลา และบุคลากร ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือของ
บคุลากรทกุฝ่ายและท างานประสานกนัเป็นทีม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ ใช้บริการให้
เกิดความพงึพอใจสงูสดุตอ่ไป  

นอกจากนีบุ้คลากรท่ีท างานในศนูย์ประชุมยงัประกอบด้วยพนกังานประจ าภายในศนูย์
ประชมุและลกูจ้างชัว่คราวท่ีจดัจ้างจากภายนอก (Outsource) ซึง่ทกุคนมีโอกาสเป็นผู้ ให้บริการแก่
ลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการได้เสมอในทกุสถานท่ีและทกุเวลาในศนูย์ประชมุ  (Touch Point) จะโดยตัง้ใจ
หรือไมต่ัง้ใจก็ได้ ดงันัน้บคุลากรทกุคนจงึจ าเป็นต้องมีความพร้อมในการเป็นผู้ ให้บริการอยู่เสมอ ใน
ขณะเดียวกันองค์กรควรมีการฝึกอบรมและจดัเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านให้กับบุคลากรใน
องค์กรด้วยเช่นกัน โดยบุคลากรประจ าของศนูย์ประชุมมกัจะได้รับการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมออยู่แล้ว ในขณะท่ีบคุลากรท่ีจดัจ้าง
จากภายนอก (Outsource) ศูนย์ประชุมจ าเป็นต้องตรวจสอบและคดัเลือกบริษัทท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานและมีการฝึกอบรมให้กบับคุลากรก่อนจะส่งมาปฏิบตัิงานในศนูย์ประชมุด้วยเช่นกนั เพ่ือ
ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากการให้บริการท่ีไมพ่ร้อมของบคุลากรกลุ่มนี ้พร้อมทัง้คอยตรวจสอบ
และประเมินผลการท างานกลบัไปยงับริษัทท่ีจดัจ้างมาอย่างสม ่าเสมอด้วย บคุลากรทกุคนท่ีอยู่ใน
ศนูย์ประชุมถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ขององค์กรและสะท้อนถึงภาพลกัษณ์ขององค์กรตลอดจน
ความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการจะใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเลือก
สถานท่ีเพ่ือจดักิจกรรมไมซ์หรือมีผลตอ่การตดัสินใจกลบัมาใช้บริการในครัง้ตอ่ไปด้วยเชน่กนั 
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4.กกแนวทางการพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
จากผลการวิจยัพบวา่แนวทางการพฒันาระดบัขีดความสามารถของบคุลากรจ าเป็นต้อง

พิจารณาให้เหมาะสมกับระดบัของบคุลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารงานทรัพยากร
บคุคลท่ีแบง่ระดบัขีดความสามารถของบคุลากรในองค์กรออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 ขีดความ 
สามารถด้านงานปฏิบตัิการ (Operation) ระดบัท่ี 2 คือ ขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
(Apply) และระดบัท่ี 3 ขีดความสามารถในการก าหนดกลยทุธ์ (Strategy) ซึ่งบคุลากรในระดบั
ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความสามารถทางด้านการก าหนดกลยทุธ์ขององค์กรคอ่นข้างสงู  เพราะเป็น
เสมือนผู้ ขับเคล่ือนองค์กร ส่วนระดับผู้ จัดการหรือหัวหน้าต้องมีความสามารถในการประยุกต์
แนวคิดจากผู้ บริหารเพ่ือถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสุดท้ายระดับ
ปฏิบตัิการ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้แนวคิดต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายนัน้ ประสบผลส าเร็จด้วย
การลงมือปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องรู้จักการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน 
(พฒันะ มรกตสินธุ์, 2551) 

นอกจากนีย้ังพบว่าแนวทางการพัฒนาบุคลากรในศูนย์ประชุม ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งใน
อุตสาหกรรมไมซ์นัน้มีแนวทางท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ท่ี        
สสปน. ร่วมกบัภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดมความคิดเพ่ือขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมไมซ์
ให้ผา่นพ้นวิกฤต โดยได้ข้อสรุปของกรอบแนวทางจดัท าโรดแมป (Road Map) แผนการท างานเพ่ือ
ฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์และมุ่งผลักดนัและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เป็นวาระแห่งชาติ สามารถ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชาติอย่างมั่นคงต่อไป ใน ข้อท่ี 6 ท่ีกล่าวถึงการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนา
อตุสาหกรรมไมซ์ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลกัการท่ีว่าการพฒันาคนให้เป็นคนดีซึ่ง
หมายถึงคนท่ีมีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ มีความรู้ มีคณุธรรม มีจริยธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริตเป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญัท่ีสดุในการพฒันาประเทศ หากได้คนส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนดีแล้ว การพฒันาใน
ด้านอ่ืน ๆ ก็จะเป็นไปในทางท่ีดีได้ การพฒันาอุตสาหกรรมไมซ์ก็เช่นกันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องสร้างคนดีท่ีจะพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่ง เอือ้ตอ่การพฒันาประเทศ
โดยรวมในระยะยาว ส าหรับแนวทางในการด าเนินงานประกอบด้วย 5 แนวทาง ดงันี ้(ส านกังาน
สง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2553) 

1.กกทุกงานท่ี สสปน. สนบัสนุนในการย่ืนประมูลสิทธ์ิ ตลอดจนงานท่ีชนะการประมูล
สิทธ์ิควรต้องส่งคณะกรรมการหรือผู้ จัดการประชุมนานาชาติ (Professional Conference 
Organizer – PCO) เข้าร่วมหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีจดัขึน้โดย สสปน. เพ่ือให้ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์
อย่างมืออาชีพและมีมาตรฐาน นอกจากนีย้งัควรให้ความรู้ท่ีถกูต้องในธุรกิจไมซ์ โดยการจดัอบรม
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สมัมนาทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิให้กับผู้สนใจรายใหม่ทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดัอย่างมีระบบ
และตอ่เน่ืองโดยได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ 

2.กกสง่เสริมภาคเอกชนทัง้ท่ีมีประสบการณ์ และท่ียงัขาดความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดไมซ์ 
พฒันาให้มีความรู้อย่างถกูต้อง ทัง้อตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดบัให้
เป็นสากลเทียบเทา่นานาชาต ิ 

3.กกบรรจุไว้ในแบบเรียนท าการอบรม และแนะน าให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ฝึกอบรมอาชีพท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ ให้มีความรู้ความช านาญให้มากขึน้ รวมทัง้ให้ความรู้ด้าน
ภาษาตา่งประเทศกบัหลาย ๆ อาชีพในสาขาท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ   

4.กกส่งเสริมสถาบนัการศกึษาให้มีหลกัสตูร การเรียน การสอน และการฝึกอบรมในการ
พฒันาบคุลากรทางด้านอตุสาหกรรรมไมซ์ให้มีคณุภาพได้มาตรฐานสากล มีจิตส านกึสาธารณะท่ีดี
และมีความรู้เทา่ทนัการปรับเปล่ียนในด้านธุรกิจไมซ์  

5.กกพฒันาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ แตย่งัคงให้ความส าคญัในเร่ืองใจ
รักในการให้บริการของคนไทย ซึง่เป็นเสนห์่ของคนไทยและเป็นจดุขายของประเทศไทย 

6.กกส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินค้าและนิทรรศการ ควรริเร่ิมแนวคิดด้านการศกึษาท่ี
เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการหาแนวทางเพ่ือพฒันาทรัพยากรบุคคลส าหรับ
อตุสาหกรรมการจดันิทรรศการและงานแสดงสินค้า รวมทัง้จดัท าหลกัสตูรการอบรมในระดบัตา่ง ๆ
เพ่ือสนองความต้องการในธุรกิจนี ้ควบคูก่บัการวางกลยทุธ์ในการดงึดดูบคุลากรผู้ มีความสามารถ
จากตา่งประเทศเพ่ือสนบัสนนุการเจริญเตบิโตของอตุสาหกรรมในระยะยาว 

7.กกสนบัสนุนให้จดัท าแผนพฒันาบุคลากรและความก้าวหน้าในอาชีพเพ่ือให้เห็นแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างชัดเจนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้ มีความรู้
ความสามารถเข้ามาท างานให้กบัองค์กรทัง้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจไมซ์ 
รวมถึงธุรกิจสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

แนวทางการพฒันาดงักลา่วควรเป็นการบรูณาการความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้ภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อนัได้แก่ สสปน. สถาบนัการศึกษา องค์กร
ธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งรวมถึงศูนย์ประชุมด้วย โดยมี สสปน. ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุด้านงบประมาณ ตลอดจนจดัหาวิทยากร
ในการอบรมและพฒันาศกัยภาพให้กบับคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ของไทย ซึ่งในภาคธุรกิจนัน้จะ
เน้นการสร้างความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ฝึกอบรมและพัฒนาศกัยภาพของ
บคุลากร เพ่ือยกระดบัและเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัในตลาดโลก ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมไมซ์ระดบันานาชาติให้กบับุคลากรในองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความช านาญในการให้บริการอยา่งมืออาชีพและมีมาตรฐานระดบัสากลทดัเทียมนานาชาต ิ
อีกทัง้ยงัสามารถตอ่ยอดทางธุรกิจเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าอยา่งมัน่คงตอ่ไป 

ส่วนในภาคการศึกษาควรมีการจัดท าหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ให้เป็นรูปธรรมในสถาบนัการศึกษาทัง้ระดบัอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กบันกัศกึษาท่ีจะก้าวเข้าสู่อตุสาหกรรมไมซ์ในฐานะบคุลากรท่ีมีคณุภาพตอ่ไป ซึ่งปัจจบุนั
มีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งท่ีเปิดสอนหลกัสูตรการจดัการธุรกิจไมซ์ เช่น มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นต้น นอกจากนี  ้สสปน. ยงัคงเดินหน้า
สานต่อโครงการ MICE Education ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสปน.กับสถาบัน 
การศึกษาในการปูพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับนกัศึกษา 
โดยในปี 2553 มีสถาบนัท่ีเข้าร่วมโครงการแล้วทัง้สิน้ 27 สถาบนั และมีนิสิต นกัศึกษาท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมจ านวน 1,554 คน จากพืน้ท่ีหลกัท่ีเป็นยทุธศาสตร์ไมซ์ ได้แก่ เชียงใหม่ พทัยา ขอนแก่น 
หาดใหญ่ และกรุงเทพมหานคร (TCEB Annual Report, 2009) ขณะเดียวกัน สสปน. ยงัได้
เดินหน้าโครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ 10 สถาบนัการศึกษาชัน้น าในประเทศไทยเปิด
หลักสูตรการศึกษาเร่ืองไมซ์ในระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทต่อไป ทัง้นีเ้พ่ือส่งเสริมให้
นกัศกึษารู้จกัและเห็นความส าคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ พร้อมกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เกิดความสนใจ
ในสายอาชีพนีแ้ละพร้อมจะพฒันาตนเองสู่การเป็นบคุลากรไมซ์ท่ีคณุภาพของประเทศตอ่ไป โดย
สิ่งส าคญัท่ีทกุองค์กรในอตุสาหกรรมไมซ์เน้นย า้และต้องการปลกูฝังให้กบันกัศกึษารวมถึงบคุลากร
ในองค์กร คือ จิตส านึกแห่งการบริการ (Service Mind) ซึ่งเป็นเสน่ห์ของคนไทยและเป็นจดุขาย
ของประเทศไทยด้วย 

ในอุตสาหกรรมไมซ์นัน้ บุคลากรถือเป็นหัวใจของงานบริการ ดังนัน้ความพร้อมด้าน
บคุลากรซึง่มีผลตอ่ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลกูค้าในอตุสาหกรรมไมซ์ ซึ่งลกูค้าแตล่ะรายจะมี
ความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไป หากบคุลากรของศนูย์ประชมุทกุคนมีความพร้อมในทกุ ๆ ด้าน ย่อม
สามารถให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ลลุว่งไปได้ด้วยดี ซึง่จะท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจสงูสดุด้วย ในขณะเดียวกนัความพึงพอใจของ
ลกูค้าก็สง่ผลสะท้อนกลบัมาท่ีองค์กรและตวับคุลากรได้เช่นกนั ซึ่งการสะท้อนกลบันีอ้าจเป็นไปใน
รูปแบบของค าติชมด้วยวาจา การประเมินจากแบบประเมินท่ีบริษัทส่งให้ หรือการบอกเล่าความ
ประทบัใจหรือความไมพ่อใจของตนเองแก่ลกูค้าในอนาคต ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลดี ท าให้มีลกูค้าเพิ่ม
มากขึน้ หรือส่งผลเสีย ท าให้ลูกค้าไม่กล้ามาใช้บริการท่ีศนูย์ประชุมแห่งนัน้อีกก็ได้เช่นกัน ดงันัน้
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การให้ความส าคญักบัความคิดเห็นของลกูค้าจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  ไม่เพียงแตอ่งค์กรจะได้รับทราบถึง
ข้อดี ข้อเสียของการให้บริการและความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาให้ดีขึน้ได้เท่านัน้ แต่ยังได้รับทราบถึงความคาดหวังและข้อเสนอแนะของลูกค้าต่อการ
ให้บริการขององค์กรอีกด้วย ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผนเพ่ือพฒันาธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่าง
มัน่คงได้ 
 แม้ว่าปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรจะไม่ใช่ตวัแปรส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการจดักิจกรรมไมซ์ในศนูย์ประชุมแต่ละแห่ง แต่ก็ถือเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนให้การ
ท างานหรือการให้บริการแก่ลกูค้าด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหลงัจากผ่านขัน้ตอนเลือกศนูย์
ประชมุเพ่ือจดังานไมซ์แล้ว 
 จากผลการวิจยัท าให้ทราบถึงคณุสมบตัิท่ีดีของบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์และแนวทาง
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของศูนย์ประชุมเพ่ือรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ตลอดจนการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในศนูย์ประชมุท่ีมีผลตอ่การประเมินความพร้อม
ของผู้ใช้บริการ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากรในศนูย์ประชมุให้สามารถรองรับงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงแรมขนาดใหญ่และศูนย์
ประชุมท่ีมีความพร้อมในด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ หลายแห่ง โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศนูย์นิทรรศการนานาชาติและการประชมุไบเทค รอยลั พารากอน 
ฮอลล์ และ เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น 
นอกจากนีย้ังมีโรงแรมและศูนย์ประชุมในจังหวัดท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีพร้อมส าหรับรองรับงานใน
อตุสาหกรรมไมซ์อีกหลายแห่ง เช่น ศนูย์ประชมุพีช (Pattaya Exhibition And Convention Hall - 
PEACH) โรงแรมโรยลัคลิป บีช รีสอร์ท พทัยา ศนูย์ประชมุนานาชาติฉลองศิริราชสมบตัิครบ 60 ปี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัภูเก็ต รวมถึงโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นต้น สถานท่ีเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพของประเทศไทยใน
การรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งก าลังเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสามารถสร้างรายได้เข้า
ประเทศเป็นจ านวนมาก ช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วย แต่ใน
ขณะเดียวกนัการพฒันาความพร้อมด้านบคุลากรก็เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการควบคูไ่ปกบัการ
ส่งเสริมอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศ โดยจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
อนัได้แก่ ส านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สถาบนั 
การศึกษา ศูนย์ประชุม และองค์กรความร่วมมือของภาคธุรกิจไมซ์ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือ

http://www.newswit.com/news/ss/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.newswit.com/news/ss/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%99.
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ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงแรมและศนูย์ประชุมในประเทศไทย ตลอดจนจดัท า
หลกัสตูรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้กับนกัศกึษาและผู้ ท่ีสนใจในอตุสาหกรรมไมซ์ เพ่ือ
ผลิตบคุลากรคณุภาพส าหรับรองรับการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมนีใ้นอนาคตด้วย 
 อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยได้
เช่นกัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ตลอดจนเหตกุารณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อ
ความเช่ือมัน่ของนานาประเทศตอ่ภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภยัและความมัน่คงของประเทศไทย 
ท าให้นักท่องเท่ียวไม่กล้าเดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ท่ี
ลดลงซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงด้วยเช่นกัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีศกัยภาพในการรองรับงานใน
อตุสาหกรรมไมซ์มากเพียงใด บคุลากรจะมีความพร้อมในการให้บริการมากแคไ่หน แตห่ากรัฐบาล
ไม่สามารถป้องกันปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนีไ้ด้แล้ว ศกัยภาพดงักล่าว
ทัง้หมดก็จะไมไ่ด้ถกูใช้ให้เกิดประโยชน์กบัประเทศชาตไิด้เลย 
 
ข้อจ ากัดของงานวิจัย  
 งานวิจยัชิน้นีมี้ข้อจ ากดัดงัตอ่ไปนี ้

1.กกด้านความเท่ียงตรงภายใน สามารถแยกอธิบายเป็นประเดน็ได้ดงันี ้
1.1กกประเดน็ค าถามในการสมัภาษณ์บางประเด็นไม่อยู่ในขอบเขตท่ีผู้ ให้ข้อมลูหลกั

บางทา่นจะสามารถตอบได้ ท าให้ไมส่ามารถเก็บข้อมลูเชิงลกึได้ในทกุประเดน็ท่ีต้องการศกึษา 
1.2กกผู้ ให้ข้อมูลหลกัส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารซึ่งการติดต่อขอสมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล

นัน้ท าได้ยากและไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัในเร่ืองการเปล่ียนตวัผู้ ให้
ข้อมูลหลักกระทันหันท าให้ผู้ วิจัยต้องปรับเปล่ียนค าถามสัมภาษณ์ให้เหมาะสมและข้อมูลบาง
ประเดน็ไมส่ามารถเก็บได้จากผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีเปล่ียนมาแทนด้วย 

1.3กกการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มผู้บริหารศูนย์
ประชมุซึง่มีค าถามจ านวนมากภายในระยะเวลาจ ากดั ท าให้การสมัภาษณ์ต้องท าอย่างรวดเร็วและ
ไมส่ามารถถามในประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจเพิ่มเตมิได้มากเทา่ท่ีควร  
 2.กกด้านความเท่ียงตรงภายนอก 

2.1กกเน่ืองจากงานวิจัยนีไ้ม่ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) แต่ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ท าให้ระดบัความ
เท่ียงตรงภายนอกอยู่ในเกณฑ์ต ่าและไม่สามารถอ้างอิงผลวิจยักบักลุ่มประชากรทัง้หมดได้ ดงันัน้
การขยายผลจงึควรท าด้วยความระมดัระวงั 



147 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ืองความพร้อมด้านบคุลากรของศนูย์ประชมุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในการรองรับงานในอตุสาหกรรมไมซ์ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนี ้
 1.กกข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.1กกการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในศูนย์ประชุมเพ่ือรองรับงานใน
อตุสาหกรรมไมซ์จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างจิตส านึกในการบริการ (Service Mind) มาเป็น
อันดับแรก ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญของบุคลากรด้านการบริการ และควรปลูกฝังค่านิยมนีใ้ห้กับ
นักศึกษาตัง้แต่ระดับสถาบนัการศึกษา โดยให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะงานและความส าคัญของงานในอุตสาหกรรมไมซ์ก่อนท่ีจะเข้าสู่
ระบบงาน นอกจากนีย้ังจ าเป็นต้องส่งเสริมค่านิยมนีใ้ห้กับบุคลากรขององค์กรต่อไปอย่าง
สม ่าเสมอด้วย เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการให้บริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

1.2กกศนูย์ประชมุควรให้ความส าคญักบักระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล
โดยเฉพาะการคดัเลือกบคุคลเข้ามาเป็นบคุลากรในองค์กร โดยเน้นการคดัเลือกคนท่ีมีความพร้อม
ตรงตามคณุสมบตัิท่ีหน่วยงานต้องการมากท่ีสดุ เพ่ือประหยดัเวลาและงบประมาณในการสรรหา 
และคดัเลือกบุคลากรใหม่ทดแทนบุคลากรท่ีไม่สามารถท างานหรือปรับตวัให้เข้ากับลกัษณะงาน
ของศนูย์ประชมุได้ ตลอดจนสามารถลดคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมบคุลากรลงได้ด้วย 

1.3กกศนูย์ประชุมหรือโรงแรมท่ีต้องการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับงานไมซ์เพิ่มมากขึน้
ควรมีการตัง้แผนกหรือฝ่ายงานท่ีดแูลรับผิดชอบเก่ียวกับงานไมซ์โดยเฉพาะ เน่ืองจากงานไมซ์มี
รายละเอียดบางอย่างท่ีแตกต่างจากงานอีเว้นท์ทั่วไปและมีการติดต่อส่ือสารกับหลายฝ่าย
โดยเฉพาะชาวต่างประเทศซึ่งมีวิธีการท างานท่ีค่อนข้างแตกต่างจากคนไทย ดงันัน้การจดัเตรียม
บคุลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มลกูค้าไมซ์โดยเฉพาะ
จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้ากลุม่นีไ้ด้ดียิ่งขึน้ 

1.4กกรัฐบาลควรให้ความส าคญักบัการส่งเสริมและพฒันาบคุลากรไมซ์เพิ่มมากขึน้
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต โดยร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาเปิด
หลกัสตูรเก่ียวกบัไมซ์เพ่ือผลิตบคุลากรท่ีมีคณุภาพเข้าสู่อตุสาหกรรม และแก้ปัญหาการขาดแคลน
บคุลากรท่ีมีคณุภาพ นอกจากนีย้งัควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัประชาชนเห็นความส าคญั
ของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการ
ก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) ตอ่ไป 
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 2.กกข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป  
2.1กกควรท าการวิจยัในรูปแบบผสม (Mixed Method Research) โดยในเชิง

คณุภาพเลือกใช้การสมัภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บข้อมลูกบับคุลากรระดบัผู้บริหาร
และระดับปฏิบัติการเพ่ือเปรียบเทียบมุมมองจากทัง้สองฝ่าย และในเชิงปริมาณควรใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากบคุลากรในศนูย์ประชมุด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น
เพ่ือน าผลวิจยัท่ีได้มาวิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันาบุคลากรในศนูย์ประชุมให้มีความพร้อม
สูงสุดในการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์โดยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงกับกลุ่ม
ประชากรตอ่ไปได้ด้วย 

2.2กกควรศึกษาประเด็นความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ ท่ีมีต่อการ
ให้บริการของบุคลากรในศูนย์ประชุมเพิ่มเติมด้วย เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับการบริการจาก
บุคลากรโดยตรงจึงสามารถประเมินความพร้อมด้านบุคลากรในการให้บริการได้อย่างถูกต้อง
ชดัเจน โดยน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับการประเมินบุคลากรภายในศนูย์ประชมุเองด้วย เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาบคุลากรในศนูย์ประชมุตอ่ไป 

2.3กกควรศึกษาความพร้อมด้านบุคลากรของศนูย์ประชุมท่ีตัง้อยู่ในแหล่งท่องเท่ียว
ตามภูมิภาคร่วมด้วย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของศูนย์ประชุมทั่ว
ประเทศในการรองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมไมซ์ไปยงัภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศในอนาคต 

2.4กกควรศกึษาประเด็นความพร้อมด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการของศนูย์
ประชมุในการรองรับงานในอตุสาหกรรมเพิ่มเติม นอกเหนือจากประเด็นความพร้อมด้านบุคลากร 
เช่น ความพร้อมด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ ความพร้อมด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุจากภาคส่วนตา่ง ๆ 
ความพร้อมของประชาชนภายในประเทศต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นต้น ความ
พร้อมต่าง ๆ เหล่านีล้้วนเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายในการ
เลือกประเทศไทยเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมไมซ์ด้วยเช่นกนั หากเราสามารถค้นหาค าตอบท่ีเก่ียวข้อง
กบัประเดน็ความพร้อมในด้านตา่ง ๆ เหล่านีไ้ด้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศให้ก้าวสู่การ
เป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมไมซ์ (MICE Center) ได้ในท่ีสดุ 

 
 
 
 


