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บทคัดย่อภาษาไทย 
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นางสาว นุช สัทธาฉัตรมงคล: แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
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วิศาล 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการของ

อุตสาหกรรมไมช์ทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  2) ศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน  3) ศึกษาสมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ  4) วิเคราะห์สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ของบุคลากรระดับ
การปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ และ5) น าเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 450 ราย และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 18 ราย 

ผลการวิจัย พบว่า 1) อุตสาหกรรมไมซ์ต้องการแรงงานระดับปฏิบัติการในเชิงคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ  2) ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับสมรรถนะหลัก  โดยเห็นว่า หากบุคลากรมี
สมรรถนะหลัก ทั้ง 3  ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการก็จะสามารถ
ท างานได้ในทุกธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์   ทั้งนี้  สมรรถนะหลักปัจจุบันของบุคลากรระดับปฎิบัติ
การในอุตสาหกรรมไมซ์มีระดับปานกลางทุกด้าน  และสมรรถนะหลักที่ต้องการมีระดับสูงถึงสูง
มาก  3) การวิเคราะห์สมรรถนะ สมรรถนะที่มีช่องว่างสูงสุด  คือ  ด้านความรู้  รองลงมา คือ  ด้าน
คุณลักษณะ และด้านทักษะ  ตามล าดับ  และ4) แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ  คือ การพัฒนาจากการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน  ซึ่งในช่วงที่ก าลังศึกษาอยู่นั้น ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนท าให้ เกิดการพัฒนาระดั บสูงมาก    ส่วนด้านเนื้อหาหลักสูตรมี
ระดับสูง   และการพัฒนาเมื่อเข้าสู่การท างานนั้น  ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างานและ
การฝึกอบรมนอกสถานที่ท าให้เกิดการพัฒนาระดับสูง  ส่วนด้านการศึกษาต่อหลังจากเข้าสู่การ
ท างานมีระดับปานกลาง   
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56604805 : Major (Management) 
Keyword : DEVELOPMENT GUIDELINES, HUMAN CAPITAL, COMPETENCY, OPERATIONAL 
LEVEL STAFF, MICE INDUSTRY 

MISS NUCH SATTACHATMONGKOK : THE DEVELOPMENT GUIDELINES FOR 
HUMAN CAPITAL OF OPERATION LEVEL STAFF  IN MICE INDUSTRY  THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR KERDSIRI JAROENWISAN, Ph.D. 

The purposes of this research were :  1) to study the need for manpower 
at the operational level of the MICE industry in both quantity and quality  2) to study 
the competencies  of operational  level staffs  in the MICE industry  by focusing on 
current competencies  3) to study the competencies  of  operation  level staffs on 
required competencies in the industry  4) to analyze the competencies  based 
on knowledge, skills and characteristics  and 5) 
exhibiting  developing  path  for  these operational level staffs  as noteworthy 
human resources . This research used a combination of quantitative and qualitative 
methods. The instruments used questionnaire of 450 sent to sample groups with 
stratified sampling method. For statistics : percentage, average and standard 
deviation, were used. The other instrument was a set of semi-structured questions 
for 18 MICE industry specialists in-depth  interview verified by content analysis. 

The results of the research were as follows: 1) The MICE industry 
has  inadequate staffs at the operational level in term of quality rather than quantity. 
2) Entrepreneurs  importance on core competencies and require at high to very high 
levels but the current staffs in the industry have only moderate level in all 
aspects.  3) The highest disagreement of competencies  is  knowledge, followed by 
attributes and skill  and 4) Human resource development guidelines show that the 
development of education, especially teaching process, and the development while 
working , such as on-the-job-training and seminars are very important. However 
further study while working is moderate.      
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วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท
หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ที่ได้คอยดูแลให้ค าปรึกษา  ให้ข้อแนะน า  ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ  และ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จันทนา แสนสุข  และ อาจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อท าให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์และส าเร็จออกมาได้ด้วยดี  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทั้ง 5 ท่าน
เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ สมาคม หน่วยงาน ผู้บริหารองค์การ ผู้ประกอบการ  หัวหน้าหน่วยงาน และ
นักวิชาการทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์  ที่มี
ประโยชน์เป็นพื้นฐานที่ดีในการวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกท่านที่ได้ให้โอกาส  
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในคณะบริหารธุรกิจทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนท าให้
ผู้วิจัยสามารถท าวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ญาติ พี่น้อง และผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่าน ที่มอบ
โอกาสทางการศึกษาและให้ความช่วยเหลือทุก ๆ อย่างตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นทุกคนที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่ร่วมเรียนด้วยกัน รวมถึงเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ทุกคนที่คอยส่งก าลังใจ
ให้เสมอมา  และเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี  อาจารย์อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และ อาจารย์ดร.พวงชมพู  
โจนส์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ และค าแนะน า จนงานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จออกมาได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
อุตสาหกรรมไมซ์ได้รับการยอมรับในฐานะกลไกส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่

มีความส าคัญต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ประเทศ  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์มีการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง  เช่น  โรงแรมที่พัก  สายการบิน ธุรกิจน าเที่ยว ร้านอาหาร ของ
ที่ระลึก ฯลฯ  (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , 2554) และจาก
การคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ  คาดว่าในปี พ .ศ. 2573   จ านวน
นักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มเป็น 1,800 ล้านคน  ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวและที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด  คาดการณ์ว่า ในปี พ .ศ. 2573 จะมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 535 ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) อีกทั้งทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจโลกจะมีการเคลื่อนตัวจากสิ่งที่เรียกว่า อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) ซึ่งใช้
วัตถุดิบและเงินทุนจ านวนมากไปสู่ธุรกิจที่มีต้นทุนของการผลิตอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวมถึงการให้บริการและการอ านวยความสะดวก (Soft Industry)  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วน
หนึ่งใน Soft Industry  จึงเป็นเหตุท าให้อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจโลก (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2557)  

ในปี 2561  มีจ านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศรวม 
34,267,307 ราย สร้างรายได้ให้ประเทศไทยรวม 212,924 ล้านบาท  (ส านักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561) และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีธุรกิจ
ต่าง ๆ ของไมซ์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จในครั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าของอุตสาหกรรมไมซ์มี
ทั้งเดินทางเพื่อธุรกิจและมาท่องเที่ยวด้วย  จึงมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  มีการใช้
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวร่วมกัน  เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดึงดูดให้เกิดการจัด
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวร่วมกับการประชุม การสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงาน
แสดงสินค้านิทรรศการ (เกิดศิริ เจริญวิศาล, 2552)  

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)  ย่อมาจากค าว่า การจัดการประชุมขององค์การ (Meetings) 

การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel)  การประชุมนานาชาติ (Conventions หรือ Conferences)  

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions)  และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)   ไมซ์เป็น
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องค์ประกอบส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) ที่เกิดขึ้นได้หลาย

รูปแบบ อาทิ การเดินทางที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การฝึกอบรม  การจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการ 

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นต้น (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน), 2552) โดยนักเดินทางกลุ่มไมซ์นั้น มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง มีอ านาจ

ซื้อสูง มีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี เป็นลูกค้ากลุ่มที่มีคุณภาพ (Quality Visitors)  

สร้างรายได้ต่อหัวต่อทริปเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนทั่วไปกว่า  2 -3  เท่าตัว (ส านักงาน

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , 2554) ประเทศไทยในฐานะประเทศ

เป้าหมายในการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนและเชิงธุรกิจ จึงถูกผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม 

สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (กานต์ชนก ดาบ

สมเด็จ, 2555) มีอัตราการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องทุกปี (วิมล ปั้นคง, 2559) แสดงได้ตามตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมของอุตสาหกรรมไมซ์จากต่างประเทศ 
 

 2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวน (คน) 919,164 1,095,995 1,273,465 1,276,411 1,255,985 
รายได้ (ล้านบาท) 80,800 95,875 103,114 106,905 119,200 

 

ที่มา: สถิติการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สัมมนาและการจัดนิทรรศการ(ไมซ์), สสปน. 

 

จากสถานการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมไมซ์ ภาครัฐจึงมีการก่อตั้ง
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในปี  2547 เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย เน้นการบริการส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์  
ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน มาตรการส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว  ส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยขยายตัวอย่างมากทั้ง
ในและต่างประเทศ  ท าให้ธุรกิจไมซ์และธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นรองรับการ
เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ แต่จากการศึกษากลับพบว่า ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะพนักงานระดับเทคนิคและ
ระดับปฏบิัติการ (วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2555) ความไม่สอดคล้องระหว่างอุป
สงค์และอุปทานของแรงงานนั้น เกิดจากระบบการศึกษา ค่านิยม และคุณภาพของผู้ เรียนที่ไม่
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ  ส่งผลให้จ านวนผู้ว่างงานมีสัดส่วนมากกว่าจ านวนที่
ขาดแคลนในทุกระดับการศึกษา (ยงยุทธ แฉล้มวงษ,์ 2557)  

ประเทศไทยมีปัญหาความยากในการจ้างแรงงานที่มีทักษะอยู่ในอันดับที่ 5 ในอาเซียน  
มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้อยกว่าสิงคโปร์ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย   ซึ่งเป็นผลพวงมาจากระบบการศึกษาของไทยยังขาดความเชื่อมโยงในด้าน
การเรียนการสอน การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , 2558) 
ทั้งนี้ พบว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานรุนแรงที่สุดอยู่ในกลุ่มแรงงานสายอาชีวศึกษา (ศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจ, 2558) เนื่องจากผู้ที่เรียนระดับปวช.ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าผู้เรียนมัธยมปลาย และ
ส่วนใหญ่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านค่านิยมในการเรียนสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ  ความต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้น  สาเหตุจากค่าจ้างของแรงงานในระดับปริญญาตรีสูง
กว่าค่าจ้างของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา (กรวิทย์ ตันศรี และสิรีธร จารุธัญลักษณ์, 2555)  (ยงยุทธ 
แฉล้มวงษ์, 2557) อีกทั้งที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมบริการที่เชื่อมโยงกับไมซ์ ในการสร้างขีดความ 
สามารถทางการแข่งขันและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการไมซ์ที่มีการเติบโตอย่างเป็นพลวัต 

วิกฤติการขาดแคลนปริมาณแรงงานในระดับปฏิบัติการที่มีศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ 
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่สะท้อนถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก  
ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดก็สามารถรับรู้  สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง  จึงเป็นแรงผลักดันส าคัญให้ทุกภาคส่วนต้องลุก
ขึ้นมาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้สามารถก้าวทันโลกยุคใหม่ (นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล 
ธรรมไพบูลย์, 2559) จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)  
ยังคงจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-11 ที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” มีการเตรียมความพร้อมของคนและ
ระบบให้มีภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว  คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  การให้ความส าคัญกับ “ทุนมนุษย์” จึงเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา ด้วยการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่ม ปฏิรูประบบการศึกษา 
ปรับหลักสูตร และผลิตก าลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ ความรู้ และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน เร่งผลักดันให้มีการใช้
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
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ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2559) 

จากความต้องการแรงงานที่มีศักยภาพ  ส่งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์โดยใช้สมรรถนะ
เป็นฐานคือเรื่องที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาให้ความตระหนักอย่างมาก   เนื่องจาก “ทุน
มนุษย์” เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และอุตสาหกรรมไมซ์ใช้การ
บริการเป็นสินค้า (Service as a Product)  ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าทั่ว ๆ ไป คือ  การ
บริการจับต้องไม่ได้ มีความหลากหลาย การบริการแบ่งแยกไม่ได้ การผลิต การส่งมอบ และการ
บริโภคของการบริการจะเกิดขึ้นพร้อมกัน  คุณภาพในการบริการมักจะเกิดขึ้นระหว่างการส่งต่อ
บริการ  ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้  ไม่สามารถก าหนดค่าใช้จ่ายที่แน่นอนในการให้บริการ  เนื่องจาก
ผู้รับบริการแต่ละคนมีความแตกต่างกัน (Parasuraman, 1990) (Alastair M. Morrison, 1989) 
ประกอบกับอุตสาหกรรมไมซ์มีความเป็นสากล มีนัยเชิงลึก   จึงต้องการบุคลากรที่ทรงคุณค่า มี
ศักยภาพเฉพาะ ดังนั้น ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่อยู่ในตัวคนนั้น ๆ  ทั้งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 
(Innate)  หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน  เป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถ  คุณลักษณะเหล่านี้มีคุณค่าในการสร้างศักยภาพให้แก่องค์การ 
(Bateman, 2009) (Schultz, 1961) การได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์ อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีมูลค่าและยกระดับความรู้ความสามารถให้เพิ่มพูนขึ้น การพัฒนานี้
สามารถท าได้ด้วยการฝึกอบรม การปฏิบัติจนเชี่ยวชาญจนเกิดเป็นทักษะความช านาญ (เติมพงศ์ สุนทโร
ทก, 2553) (ประไพทิพย์ ลือพงษ์ , 2556) ครอบคลุมใน  4 ประเด็นด้วยกัน คือ  การฝึกอบรม  
การศึกษา  การพัฒนา  และการเรียนรู้ (Nadler, 1990) (Swanson, 1995) (Mondy, 2005)  

ในการพัฒนาก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีศักยภาพเหมาะสมตรงตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ  จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างเร่งด่วน   โดยสมรรถนะ (Competency)  คือ ความ 
สามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวบุคคลน าไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 
(Self – concept) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) และแรงจูงใจ  (Motives)  (R. E. 
Boyatizis, 1982) (McClelland, 1975) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สังเกตเห็นและพัฒนาได้ง่าย 
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และส่วนที่สังเกต  มองเห็น และพัฒนาได้ยาก  ได้แก่ บทบาท
ทางสังคม ภาพลักษณ์ภายใน อุปนิสัย แรงจูงใจ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547) 
สมรรถนะทั้ง 2 ส่วนนี้ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี หรือปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด น าไปสู่การปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพ  
เนื่องจากงานบริการเป็นงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้รับบริการและความพยายามในการขาย
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บริการที่ไม่ใช่ตัวสินค้า (Shariff  N.M. et al., 2014)  ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความสามารถทักษะที่มีอยู่เป็น
ตัวขับเคลื่อนการส่งมอบบริการ  หากก าลังคนกลุ่มนี้ขาดสมรรถนะที่ดีอาจถูกแรงงานต่างชาติที่มี
สมรรถนะที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนแรงงานไทยได้  ดังนั้น การพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ  มีสมรรถนะ 
และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือสอดคล้องกับการสร้างสมรรถนะของ
คนในองค์การให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน  สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน ความรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม  จะท าให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  เป็นที่รู้จัก เชื่อถือ และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล (ประไพทิพย์ ลือพงษ,์ 2556)  

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลไทยให้ความส าคัญการพัฒนาระบบการศึกษา
โดยเฉพาะสายวิชาชีพ และมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนหันมาสนใจศึกษาสายวิชาชีพให้มากขึ้น เพื่อ
มุ่งเน้นการผลิตคนอาชีวะให้ตรงความต้องการและทิศทางการพัฒนา  เช่น  กระทรวงศึกษาธิการมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  สนับสนุนการ
ท างานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  กลุ่ม
อาชีพไมซ์  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) รวมถึงมีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (Thailand 
Qualifications Framework)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ควบคุมการ
จัดการเรียนการสอน  เป็นการรับรองสมรรถนะความรู้  ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาในทุก
ระดับ  ทุกประเภทในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยคาดหวัง
ว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้  ความ 
สามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2556)  

จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาในประเด็นของการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มาตรฐานสมรรถนะร่วม
วิชาชีพส าหรับการท่องเที่ยวอาเซียน เช่น  (ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ , 2556) ศึกษามาตรฐาน
สมรรถนะร่วมวิชาชีพส าหรับการท่องเที่ยวอาเซียน  บ าเพ็ญ ไมตรีโสภณ และคณะ (2556) ศึกษา 
เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกเพื่อการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และคณะ, 2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ จังหวัดสงขลา (Shariff  N.M. et al., 2014)  ศึกษาเรื่อง สมรรถนะ
ของผู้ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านท่องเที่ยวและการโรงแรม : การรับรู้และความคาดหวังในมุมมองของ
มาเลเซีย  (Nolan, 2010) ศึกษาถึงความต้องการสมรรถนะในธุรกิจโรงแรมของชาวไอริสในมุมมอง
ของผู้ว่าจ้างและผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งนี้ เมื่อน างานวิจัยที่ศึกษามาพิจารณา  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุสาหกรรมไมซ์แล้ว  พบว่า  ยังไม่เพียงพอต่อการ
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดเป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์  หรือ
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ช่วยลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนก าลังคนคุณภาพที่ประสบอยู่ในปัจจุบันได้ และพบว่า  การจัดท า
หลักสูตรและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  รวมถึงหลักสูตร
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถผลิต
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการแรงงาน และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ยั่งยืน (Hiseh, 2013) (Hui-Wen, 2014) ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาถึงความต้องการก าลังคน
ระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์  ให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมไมซ์  และน าเสนอแนวทางการ
พัฒนามนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
และพร้อมปฏิบัติงานสู่สถานประกอบการ     
 

ค าถามการวิจยั 
1. ความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพเป็นอย่างไร  
2  สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ปัจจุบันในมุมมองของ

ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอย่างไร  
3  สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ตามความต้องการใน

มุมมองของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอย่างไร  
4. แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ที่

เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ควรเป็น
อย่างไร   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมไมช์ทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ  
2.  เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติ 

การในอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน   
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติ 

การในอุตสาหกรรมไมซ์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
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4. เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

5. เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ ให้มีสมรรถนะทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตรงตามความต้องการผู้ประกอบการ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ไมซ์  มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็นการก าหนดสมรรถนะของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ใน  3 ระดับ คือ  1) สมรรถนะหลักในอุตสาหกรรมไมซ์     
2) สมรรถนะเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์  จ านวน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการประชุมองค์การและ
การประชุมนานาชาติ  ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและแสดงสินค้า  
และธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  3) สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจ  จ านวน  4  
ต าแหน่งงาน  คือ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  พนักงานขาย  และ
กราฟฟิกดีไซน์  ครอบคลุมสมรรถนะ 3 ด้าน  คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ โดย
ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง และสมรรถนะจากคู่มือสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน และผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย)  
โดยกองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ  (CPF) ร่วมมือกับองค์กรรัฐและหน่วยงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์(Nuttapong Jotikasthira, 2014)  

2. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา  ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาจากสถานที่จัดประชุมและแสดง
นิทรรศการ (Exhibition & Convention Center)  บริษัทจัดงานประชุมวิชาชีพ (Professional Convention 
Organizer : PCOs)  บริษัทรับจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Professional Exhibition 
Organizer : PEOs)  บริษัทรับจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล   (Destination Management Company : 
DMCs)  บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษ/จัดงานอีเวนท์ (Event Management Company : EMCs)  ภาครัฐ/
สมาคมการค้า หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล และสถาบันการศึกษาที่
มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับไมซ์ 

3. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 3.1  ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบการ ผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ 
หัวหน้างานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ในเขตกรุงเทพฯและ
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ปริมณฑล ตามบัญชีรายชื่อของส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน .) 
ประกอบด้วย  สถานที่จัดประชุมและแสดงนิทรรศการ จ านวน 9 แห่ง  บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษ/
จัดงานอีเวนท์ จ านวน 15 แห่ง   บริษัทจัดงานประชุมวิชาชีพ  จ านวน 6 แห่ง  บริษัทรับจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนานาชาติ  จ านวน 12 แห่ง  บริษัทรับจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  จ านวน 
36 แห่ง และภาครัฐ/สมาคมการค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกจ านวน 9 แห่ง   

 3.2  นักวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับไมซ์ หลักสูตรระดับอุดมศึกษา จ านวน 8 แห่ง และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จ านวน 1 แห่ง   

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยนี้ รวมทั้ งสิ้น 15 เดือน โดย

แบ่งเป็น 3  ช่วง ดังนี้   
 4.1  ช่วงเดือนที่ 1-5 เป็นการศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความหมายที่ชัดเจนของทุนมนุษย์ และสมรรถนะของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ ความต้องการก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์  เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  

 4.2 ช่วงเดือนที่ 6 - 14  ด าเนินการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูล  สรุปผลการวิจัย และพัฒนาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมไมซ์  

 4.3 ช่วงเดือนที่ 15 ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องในด้านต่าง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ก่อนน าเสนอผลงานวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์มีกรอบ
แนวคิดในการด าเนินการวิจัย  แสดงได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาทนุมนุษย์ใน
มุมมองของนักวิชาการ 
- ความต้องการก าลังคน
ระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
-สมรรถนะตามความ
ต้องการของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์  
- กระบวนการ/แนวทาง
พัฒนาทุนมนุษย์ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ี
เหมาะสมเพื่อให้มี
สมรรถนะตรงความ
ต้องการในอุตสาหกรรมไมซ์  
 

สมรรถนะตามต าแหน่ง
งาน (4ต าแหน่งงาน) 
-บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

-พนักงานขาย 
-กราฟฟิกดีไซน์ 

 

สมรรถนะตามต าแหน่ง
งาน (4ต าแหน่งงาน) 
-บริการอาหารและ 
เครื่องดื่ม 

 -เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

 -พนักงานขาย 
 -กราฟฟิกดีไซน์ 

 

สมรรถนะด้านความรู้  
(Knowledge : K) 

สมรรถนะด้านทักษะ 
 (Skill : S) 

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
 (Attribute : A) 

แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดบัปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ ์

การพัฒนาทนุมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมไมซ์มุมมอง
ขององค์การ 
- ความต้องการก าลังคนระดับ
ปฎิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ/
การแก้ไขปัญหา 
-สมรรถนะปัจจุบัน/สมรรถนะ
ที่ต้องการของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในมุมมองของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไมซ์  
- กระบวนการ/แนวทางพัฒนา
ทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์
ที่เหมาะสมเพื่อให้มีสมรรถนะ
ตรงความต้องการขององค์การ  
 

       สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

 

สมรรถนะเฉพาะธุรกิจใน
กลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ 
 (4 ธุรกิจย่อย ) 
-การประชุมองค์การและ
การประชุมนานาชาติ   
-การเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล  
 -การจัดงานนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า 

-การจัดกิจกรรมพิเศษ  
 

ปัจจุบัน ความต้องการ 

สมรรถนะหลักใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

 

สมรรถนะหลักใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

 

สมรรถนะเฉพาะธุรกิจใน
กลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ 
 (4 ธุรกิจย่อย ) 
-การประชุมองค์การและ
การประชุมนานาชาติ   
-การเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล  
 -การจัดงานนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า 

-การจัดกิจกรรมพิเศษ  
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ    
1. อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)  หมายถึง  ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการประชุมของ

องค์การ (Meeting : M) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive : I) ประชุมนานาชาติ  (Conventions : C) 
การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibitions: E)  และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special  Event : E) 
โดยมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความเป็นมืออาชีพ  ทั้งด้านการบริการ  ด้านสถานที่  ด้านการจัดประชุม 
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และการอ านวยความสะดวก  ฯลฯ    

2. ทุนมนุษย์ (Human Capital)  หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความ
ช านาญ และประสบการณ์ซึ่งติดตัวคนในองค์การ  เช่น ทักษะเชิงเทคนิค  นวัตกรรม  ความคิด
สร้างสรรค์  ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ค่านิยม พฤติกรรมที่แสดงออก และคุณลักษณะอื่น ๆ        
สามารถน ามาสร้างคุณค่าให้กับองค์การและท าให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน  

3. บุคลากรระดับปฏิบัติการ (Operation Level Staff) หมายถึง พนักงานที่จบ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรี  เป็นผู้ที่ใช้ฝีมือ
แรงงานหรือความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง  ในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต าแหน่งงานที่ใช้ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถทั้งทางสติปัญญา และทางกายภาพ ตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์    

4. สมรรถนะ  (Competency)  หมายถึง  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู้  (Knowledge)  ทักษะ (Skill)  ความสามารถและคุณลักษณะ (Attribute)  หรือพฤติกรรม
ของบุคลากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์  คุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้
บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายตามเกณฑ์หรือสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์และปรับใช้อย่างเหมาะสม 
สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน   สมรรถนะประกอบด้วย 3  กลุ่ม คือ    

      1)  สมรรถนะหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ (Core Competency)  หมายถึง  ความรู้  
ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็น ส าหรับการปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้กับทุก ๆ ต าแหน่ง
งานในอุตสาหกรรมไมซ์   

      2)  สรรถนะเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ (Industry Specific Competency) 
หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งงานต่าง ๆ ในแต่ละธุรกิจ  
ประกอบด้วย  4  ธุรกิจ  คือ  1) ธุรกิจการประชุมขององค์การและประชุมนานาชาติ  2) ธุรกิจการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล 3) ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า และ 4) ธรุกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  

    3) สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Job  Competency ) หมายถึง คุณลักษณะ 
สมรรถนะ ความสามารถในต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์  ซึ่งแตกต่างกันไปตาม
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ต าแหน่งงาน  ได้แก่  ความรู้ในการท างาน  ทักษะความช านาญที่เกิดจากการฝึกฝน  คุณลักษณะ 
อุปนิสัยความคิด ทัศนคติ   

5.  สมรรถนะด้านความรู้  หมายถึง  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจ  เป็น
ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์ และปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์  ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการฝูงชน  ความรู้เกี่ยวการโลจิสติกส์    

6. สมรรถนะด้านทักษะ  หมายถึง  สิ่งที่ต้องการให้พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  ทักษะการท างานเป็นทีม  ทักษะการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะเหล่านี้มาจากพื้นฐานทางความรู้ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเกิดจากการฝึกฝน หรือกระท าซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่อง จนท าให้เกิดความ
ช านาญในสิ่งนั้น จนสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 

7. สมรรถนะด้านคุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เป็นความคิด ทัศนคติ 
ค่านิยม แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัว  คุณลักษณะที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและ
ต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ เช่น การมีจิตบริการ บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน ความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
1. ผู้บริหารสถานที่จัดประชุมและจัดแสดงสินค้า ผู้ประกอบการและผู้บริหารอุตสาหกรรม

ไมซ์  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการใน
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมไมช์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

2.  ผู้บริหารสถานที่จัดประชุมและจัดแสดงสินค้า  ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมไมซ์ ทราบถึงสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมไมซ์ และน าไปการจัดแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและขีดความสามารถทางการแข่งขัน  

3. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรระดับการปฏิบัติการ ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ
และผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมไมซ์  และน าไปเป็นแนวทางในปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อ
ผลิตบุคลากรคุณภาพระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
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4. สถาบันการศึกษา ทราบถึงแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการ 
น าข้อมูลไปไปจัดท าหลักสูตร/วางแผนหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาครู/
อาจารย์ การสร้างความร่วมมือของสถานประกอบการ  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่มีผลต่อการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อรองรับภาวการณ์จ้างงานให้เพียงพอในอนาคต 

5. ผู้บริหารสถานที่จัดประชุมและจัดแสดงสินค้า ผู้ประกอบการและผู้บริหารอุตสาหกรรม
ไมซ์  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  น ากรอบสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรระดับการปฏิบัติการในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมไมซ์  ไปจัดท าเป็นแนวทางการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์การ  ภายนอกองค์การ   การจัดอบรมในภาคปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ ความช านาญ  การน าไป
พัฒนาเพื่อจัดท าเป็นเกณฑ์มาตรฐานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

6. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง
ความต้องการของหัวหน้างาน ผู้บริหาร และเจ้าของสถานประกอบการ  สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
งานวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงบุคคลภายนอก
หรือนักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้จะได้ทราบและเตรียมตัวในการสะสมความรู้ 
ทักษะ ความสามารถได้อย่างถูกต้อง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

งานวิจัย  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ไมซ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย  

ครอบคลุมหัวข้อต่าง  ๆ  ดังนี้  

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 

2.  สถานการณ์และยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมไมซ์ 

3.  เศรษฐศาสตร์แรงงานและสถานการณ์ความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมไมซ์ 

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย ์

5.  การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมช์ 

6 . แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

7.  สมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

8.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมไมซ์ 

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ย่อมาจากค าว่า การจัดการประชุมขององค์การ (Meetings 

การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel)  การประชุมนานาชาติ (Conventions หรือ Conferences)  

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions)  และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special  Event)   

ไมซ์เป็นองค์ประกอบส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ  

อาทิ การเดินทางที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การฝึกอบรม การจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการ การ

เดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการนานาชาติ  และงานแฟร์ (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน), 2554) ดังนั้น  การเข้าใจถึงอุตสาหกรรมไมซ์จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย โดยจากหนังสือที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของ Rob Davidson ตีพิมพ์

ในปี ค.ศ. 1994  ได้อธิบายการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจว่า  หมายถึง  การที่คนเดินทางด้วยจุดประสงค์ที่

เกี่ยวข้องกับงาน  ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 

เนื่องจากตั้งแต่อดีตมนุษย์รู้จักเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนค้าขายในที่ต่าง ๆ   John  warbrooke และ Susan Horner 
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กล่าวไว้ในหนังสือ  Business Travel and Tourism ว่า  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมักจะประกอบไป

ด้วยกิจกรรมโดยรวมดังต่อไปนี้ (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , 

2557)   

1. การเดินทางไปท างานในสถานที่นอกเหนือจากสถานที่พักหรือบ้าน 
2. การเดินทางเพื่อติดต่อธุระหรือธุรกิจของบุคคลนั้น ๆ 
3. พนักงานของรัฐหรือข้าราชการที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐ 
4. การน าส่งสินค้าต่าง ๆ ให้กับลูกค้า  
5. น าสินค้าและบริการไปยังตลาดเป้าหมาย 
6. การอพยพย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปปฏิบัติงานในระยะสัน้ 
7. การเข้าฝึกอบรม 
8. การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
9. การประชุมวิชาชีพและการประชุมสมาคมขนาดใหญ่ 
10. การประชุมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
11. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาต ิ
อุตสาหกรรมไมซ์เริ่มปรากฏเด่นชัดในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19  พบว่า มีการ

รวมกลุ่มธุรกิจการค้า สมาคมการค้าของสาขาวิชาชีพ  จึงเป็นเหตุให้มีการจัดตั้งองค์การที่ท าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการจัดประชุม  Convention Bureau หรือเรียกว่า Convention and Visitors 
Bureau (CVB) ขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกที่เมืองดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา น าไปสู่การเพิ่ม
จ านวนของสถานที่จัดประชุม สถานที่พักและโรงแรมต่าง ๆ รวมไปถึงบริษัทมืออาชีพที่ดูแลเรื่องการ
จัดการประชุม การรวมตัวกันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการประชุม งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ  ส าหรับประเทศไทย การจัดประชุมระดับนานาชาติ  เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วง พ.ศ. 2520  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้ก่อตั้งกองการประชุมนานาชาติ  ท าหน้าที่
รับผิดชอบส่งเสริมการจัดประชุม ให้ความรู้บุคลากรเพื่อให้มีทักษะในการประชุมนานาชาติ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ  และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การด้านการประชุมนานาชาติสากล ส่วน
ของภาคเอกชน ได้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย)  ขึ้นโดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการประชุมนานาชาติให้แก่ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาได้มี
การพัฒนาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการประชุม เช่น ศูนย์การประชุมนานาชาติ
สิ ริ กิ ติ์  (Queen Sirikit National Convention Center : QSNCC) ศู น ย์ นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทค (Bangkok International Trade  and  Exhibition  Centre : BITEC) ศูนย์การแสดงสินค้า
นานาชาติอิมแพค  (Impact  Exhibition  Centre) ศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมพัทยา (Pattaya  
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Exhibition and Convention  Hall : PEACH)  เป็นต้น  เพื่อรองรับการจัดประชุมทั้ งในประเทศและ
นานาชาต ิ(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2559)  

ดังนั้น  อุตสาหกรรมการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ
และการจัดนิทรรศการ หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า ไมซ์ (MICE)  จึงเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ และปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างมากในฐานะกลไกส าคัญของอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยง
กับธุรกิจการท่องเที่ยว  มีการเติบโตสูงและมีความส าคัญต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่
ประเทศ (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2552)  

ความหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ 

อุตสาหกรรรมไมซ์  (MICE)  หมายถึง  ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการประชุมของ
องค์การ (Meeting : M) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive : I) ประชุมนานาชาติ (Conventions : C) 
การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า  (Exhibitions: E)  และการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือการจัด
กิจกรรมทางธุรกิจ  (Special  Event or Business Events : E) โดยมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความ
เป็นมืออาชีพ  ทั้งด้านการบริการ  ด้านสถานที่  ด้านการจัดประชุม ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์และการอ านวยความสะดวก   

ความหมายขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์  ตามหนังสือวิชาการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (Introduction to MICE Industry)  ที่ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจ
สร้างสรรค์การจัดงาน และหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านการจัดการศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , 2557) ได้ร่วมกันจัดท าไว้มี
รายละเอียด  ดังต่อไปน้ี 

1.  การประชุมองค์การ  
 จากการจ ากัดความขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (World 

Travel Organization : UNWTO) สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ ( International  
Congress and Conferences Association : ICCA) และการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ (Meeting 
Professionals International : MPI)  สามารถสรุปความหมายของการประชุม ได้ว่า อุตสาหกรรม
การประชุม  ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์การ การส่งเสริมการขาย การขายสินค้าและบริการ
รวมถึงการด าเนินการจัดประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งการประชุมองค์การ การประชุม
วิชาชีพ การประชุมของหน่วยงานภาครัฐแรงจูงใจขององค์การผ่านทางการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
การสัมมนา  
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 การประชุมองค์การ หมายถึง การเข้ามารวมตัวกันของบุคคลในสถานที่แห่งหนึ่งเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วง โดยมุ่งไปที่การให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงานที่ก่อให้เกิดการอภิปราย การเข้าสังคม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่ถูกจัดขึ้น  ความถี่ของการจัดการประชุมอาจจะมีทั้งในรปูแบบของการจัดตามความต้องการเป็นครั้ง  ๆ  
หรือเป็นการจัดที่มีรูปแบบและระยะเวลาที่ตายตัว เช่น การประชุมประจ าปี   

 Goldblatt and Nelson  ได้ให้ค าจ ากัดความของการประชุมองค์การ ในหนังสือ 
The International  Dictionary of Event Management ว่าหมายถึง  งานประชุมที่จ าเป็นและเป็น
ทางการของพนักงานในองค์นั้น ๆ มักจะมีการเดินทางนอกสถานที่ และจ าเป็นที่จะต้องให้พนักงาน
เดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประชุมองค์การ ทาง
บริษัทหรือองค์การนั้น ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการประชุมองค์การมีความแตกต่างจากการประชุม
วิชาชีพตรงที่การประชุมองค์การนั้น  พนักงานขององค์การจ าเป็นจะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วย 

2.  การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  
 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ

บุคลากร เป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ถูกวางไว้  รวมไปถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ  
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะแตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนทั่ว ๆ ไป คือ การเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสากลที่ใช้ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากการท่องเที่ยวที่อื่น ๆ  มาเป็นแรงจูงใจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายขององค์การ 

3.  การประชุมวิชาชีพ  
 การประชุมวิชาชีพ อาจจะถูกใช้แทนด้วยค าศัพท์อื่น ๆ เช่น Conference หรือ 

Congress โดยค าทั้งสามค าจะมีความหมายที่ทับซ้อนกันบางส่วนที่ส่งผลให้ไม่สามารถแยกค าศัพท์ทั้ง
สามออกจากกันได้โดยสมบูรณ์ ในประเทศอังกฤษมีการแบ่งประเภทของการประชุมตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน โดยค าว่า Conference  ครอบคลุมถึงงานประชุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ในขณะ
ที่ค าว่า Convention ใช้ส าหรับการประชุมขนาดใหญ่ เท่านั้น ทางด้านสหรัฐอเมริกาใช้ค าว่า 
Conference ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานจ านวนที่แน่นอน  อย่างไรก็ดี ค าว่าการประชุมวิชาชีพหรือ 
Convention  สรุปได้ว่า หมายถึง  กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีกิจกรรมหลัก คือ การมุ่งไปที่การให้ความรู้
แก่ผู้เข้าร่วมงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงานที่ก่อให้เกิดการอภิปราย การเข้าสังคม หรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ถูกจัดขึ้น และเป้าหมายการแสดงสินค้าในกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมรอง 

4.  งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ  
 การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ จากหนังสือ Business Travel  

หมายถึง การน าเสนอสินค้าและบริการที่มีการเชิญผู้เข้าร่วมงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้เกิด



  17 

การขายแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้บริษัทหรือองค์การสามารถน าเสนอหรือโฆษณา
สินค้าที่ลูกค้าหรือผู้เข้าชมงานสามารถเห็นสัมผัส หรือประเมินสินค้านั้น ๆ ได้ และจากค าจ ากัดความ
ของสมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ  
(Global Association of the Exhibition Industry)  ได้สรุปลักษณะของอุตสาหกรรมงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนานาชาติ  ว่าคือกิจกรรมทางการตลาดที่ถูกจัดขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด มี
การจัดขึ้นเป็นประจ าโดยมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ านวนมากเพื่อน าเสนอสินค้าและ
บริการของอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยหวังที่จะขาย หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริม
การขาย งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ  ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสองกลุ่ม คือ ผู้
ออกงาน (Exhibitors) ซึ่งอาจจะเป็นองค์การหรือบริษัทที่ต้องการจะน าสินค้าและบริการน าเสนอ   
และผู้เข้าร่วมงาน (Visitors) โดยผู้เข้าร่วมงานอาจจะเป็นได้ทั้งผู้บริโภคเองหรือเป็นเจ้าของบริษัทที่
อยู่ในอุตสาหกรรมที่งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาตินั้น ๆ  

5.  การจัดกิจกรรมทางธุรกิจ  
 การจัดกิจกรรมทางธุรกิจ  เป็นหนึ่งในค าจ ากัดความของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งถูกใช้

โดยทั่วไปในทวีปออสเตรเลีย ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์  โดยค าว่า การจัด
กิจกรรมทางธุรกิจ  หมายถึง กิจกรรมทั้งที่เป็นของส่วนรวมหรือส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยคนอย่าง
น้อย 15 คนที่มีความสนใจร่วมกัน  หรือมีการพักผ่อนที่จัดขึ้นในสถานที่จัดงานโดยเฉพาะ หรือ
สถานที่อื่น ๆ และมีการจัดงานโดยบริษัทหรือผู้รับจัดงาน  ซึ่งเป็นได้ทั้งองค์การหรือบุคคล ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าว  เช่น การจัดการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ  รวมไปถึงการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลแบบเป็นกลุ่ม  กิจกรรมทางการตลาด การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ การสัมมนา  
หลักสูตรฝึกอบรม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติต่าง ๆ การเปิดตัวสินค้าใหม่ งานแสดง
สินค้าและนิทรรศการนานาชาติ การประชุมองค์การโดยทั่วไป การน าพนักงานขององค์การไปท่องเที่ยว
พักผ่อน การศึกษาดูงาน และการเข้าฝึกอบรม 

 ธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์ล้วนแต่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
เช่น เมื่อมีการจัดประชุมไม่ว่าจะเป็นแบบการจัดการประชุมองค์การหรือการประชุมวิชาชีพ มักมีการ
จัดการแสดงสินค้าควบคู่ไปด้วยเพื่อลดต้นทุนในการจัดประชุม และให้ผู้เข้าร่วมจะมีการพบปะกัน  
ร่วมชมงานแสดงสินค้าหลังประชุมเสร็จ หรืออาจจัดให้มีการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และประสบการณ์ใน
สถานที่จัดประชุม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2559)  
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หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ ์

อุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบไปด้วยธุรกิจย่อย คือ ธุรกิจการประชุมองค์การ ธุรกิจการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล  ธุรกิจการประชุมวิชาชีพ ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ  
และธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  ทุกธุรกิจย่อยของไมซ์นั้นเกี่ยวข้องกับการบริการโดยตรงเพื่อสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน จ าเป็นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานหลากหลายฝ่าย ที่มีความ
เชี่ยวชาญและความช านาญที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น อุตสาหกรรมไมซ์จึงประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหลากหลายบทบาทหน้าที่  ดังนี้  

1. Travel Management Company (TMC)  คือ องค์การมืออาชีพที่ด าเนินงานการ
จัดการเรื่องที่การเดินทางแบบธุรกิจ มีบทบาทหน้าที่คล้ายคลึงกับผู้ให้บริการท่องเที่ยวทั่วไป แต่จะ
แตกต่างกับบริษัทท่องเที่ยวทั่วไป  คือ  TMC นั้นมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์การ
หรือบริษัทนั้น ๆ ทั้งในเรื่องของจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรครวมถึงความเป็นไปของ
อุตสาหกรรมที่ลูกค้าของ TMC ด าเนินงานอยู่  และช่วยกันพัฒนารูปแบบของการเดินทางและการจัด
ประชุมที่จะช่วยให้องค์การรวมถึงบุคลากรขององค์การที่เข้าประชุมนั้นๆ สามารถด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ TMC ยังมุ่งเน้นไปที่การให้บริการเดินทางของนักเดินทางธุรกิจ 
และองค์การที่ต้องการจะจัดงานประชุมองค์การเป็นหลัก และคอยประสานเพื่อเจรจาต่อรองให้กับ
องค์การที่เป็นลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด 

2.  Destination Management Company (DMC)  คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมการประชุมองค์การและการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล  DMC  เป็นบริษัทที่
มีความเชี่ยวชาญความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดงานไมซ์ในพื้นที่นั้น ๆ 
ที่ DMC ตั้งอยู่ และให้บริการในการวางแผนรับจัดงานประชุมให้กับบริษัทหรือองค์การต่าง ๆ  โดย
บริการต่าง ๆ นี้ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสถานที่ที่จะใช้จัดงาน การจองตั๋วเครื่องบินและพาหนะการ
เดินทางต่าง ๆ การจัดหาสถานที่พัก การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว การจัดหาสถานที่จัดประชุม  รวมถึง
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน  

3.  Incentive Organization หรือ Incentive House  คือ ผู้ที่ด าเนินการควบคู่กับ

ทางองค์การที่มีการจูงใจพนักงานหรือลูกจ้างในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อ

ช่วยกันก าหนดรูปแบบของรางวัลที่ตอบโจทย์และสามารถกระตุ้นให้พนักงานขององค์การหรือบริษัท

สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งรูปแบบของรางวัลดังกล่าวจะต้องถูกก าหนดตั้งแต่

เริ่มต้นว่าพนักงานที่มีผลการประเมินการด าเนินงานได้ถึงระดับใดจะได้รับรางวัลประเภทใด และเมื่อ

ได้รับรางวัลนั้น ๆ แล้วทางบริษัทคาดหวังว่าพนักงานจะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นในอนาคต  
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4.  Professional Exhibition Organizer (PEO) คือ ผู้ที่ให้บริการในการจัดการและ
ด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ  สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ 
Association Ownership  และ Entrepreneurial Ownership ซึ่งจะมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติที่แตกต่างกันออกไป โดย PEO ที่เป็น 
Association  Ownership ไม่ได้มีเป้าหมายหลักในการแสวงหาก าไร แต่จะด าเนินการจัดงานเพ่ือเป็น
การสร้างโอกาสทางธุรกิจและความรู้ต่าง ๆ แก่สมาชิกที่ออกงานในขณะที่ PEO ที่เป็น Entrepreneurial 
Ownership จะด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติเพื่อจุดประสงค์ในการสร้าง
รายได้ผ่านการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติและท าการขายพื้นที่ในการจัด
งานดังกล่าวให้กับผู้ออกร้านแสดงสินค้าต่าง ๆ  

5.  Convention and Visitors Bureau (CVB) คือ หน่วยงานหรือองค์การที่ท าหน้าที่
ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์  โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการอ านวยความสะดวกให้กับนัก
เดินทางไมซ์และสนับสนุน รวมทั้งยกระดับผู้จัดงานไมซ์ในประเทศหรือพื้นที่ที่  CVB น้ันรับผิดชอบ 
ทั้งนี้หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น CVB สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ  และ
องค์การต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)
(สสปน.) สมาคมส่งเสริมการประชุมและแสดงสินค้าแห่งประเทศไทย (TICA)  สมาคมการแสดงสินค้า
ไทย (TEA)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กรมส่งเสริมการลงทุน  สมาคมโรงแรมไทย  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น  นอกจากผู้ที่มีส่วนสนับสนุนหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ดังที่
กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ให้บริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆที่ช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไมซ์
และงานไมซ์สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น   ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย บริษัทโฆษณา บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการเช่าอุปกรณ์ บริษัทขนส่ง เป็นต้น  จึงเห็น
ได้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์และงานที่เกี่ยวข้องกับไมซ์นั้น  เชื่อมโยงกับธุรกิจที่หลากหลายจ านวนมาก และ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล 

จรรยาบรรณของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

ทุกสาขาวิชาชีพล้วนมีข้อก าหนดทางจรรยาบรรณไว้  ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ
เพื่อให้การประพฤติตนในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เป็นไปอย่างถูกท านองคลองธรรม  อุตสาหกรรมไมซ์
เป็นอุตสาหกรรมการให้บริการ ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้รับบริการ  การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
อย่างเป็นมืออาชีพ  จึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากการตัดสินใจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ในอุตสาหกรรมไมซ์ล้วนส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าของสถานที่จัดงาน  ผู้ประสานงานลูกค้าของสถานที่จัดงานไมซ์  
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(Venue Owner/Venue Coordinator) หรือประธานบริษัทที่ก าลังคัดเลือกสถานที่ แม้กระทั่งผู้เข้าร่วมงาน 
ประชาชนทั่วไป และชุมชนรอบ ๆ สถานที่จัดงาน การมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็น จรรยาบรรณเป็นเหมือนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น โดยการมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่นั้นประกอบด้วย  

1.  ความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นการสร้างคุณค่าให้ตนเอง 
2.  การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ  
3.  ยึดถือตามหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่จะก่อให้เกิดค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้กับองค์การ ซึ่งจะท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ นโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานและการบริหารงานขององค์การสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคหรอืลูกค้าขององค์การนั้น ๆ    

ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ยังขาดซึ่งมาตรฐานหรือประมวลจรรยาบรรณ   (Code of 
Ethics)  ที่เป็นหลักจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานที่แต่ละองค์การหรือบริษัทก าหนดขึ้นอย่างเป็นสากลในการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์  ส่งผลให้จรรยาบรรณของแต่ละองค์การอาจจะมีความแตกต่างกัน
ออกไป  จากการศึกษาถึงประมวลจรรยาบรรณขององค์การในอุตสาหกรรมไมซ์ต่าง ๆ ทั้งจากของ 
International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) Professional 
Convention Management Association(PCMA)  และGlobal Association of the ExhibitionIndustry 
(UFI)  สามารถสรุปภาพรวมของประมวลจรรยาบรรณของผู้ที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ได้
ออกมาเป็น 7 ประเด็น ดังนี้    

1.  การประพฤติตนในการประกอบอาชีพ ประกอบไปด้วยศีลธรรม จรรยาบรรณ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความน่าเชื่อถือ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การและกรอบในการด าเนินงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู ่

2.  การเจรจาต่อรอง  ต้องด าเนินการอย่างยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และเคารพใน
สิทธิของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.  การปฏิเสธไม่รับสินบนหรือแรงจูงใจอื่น ๆ  รวมถึงสิ่งของ  เงินทอง สิทธิพิเศษ ซึ่ง
ถือเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้รับไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  

4.  การด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์การไม่กระท าการใดที่จะ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและความน่าเช่ือถือขององค์การที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ 

5. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดสถาน การณ์
ดังกล่าวขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือบุคคลที่ตนรู้จักด้วยเช่นกัน 

6.  การปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ ประเทศ ศาสนา หรือชาติพันธุ์ 
รวมถึงความพิการทางร่างกาย 
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7. การค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 
อุตสาหกรรมไมซ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดในประเทศ

ไทย  และเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนส าคัญต่อการสร้างมูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศ  สามารถน านักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทย และสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล  โดยมีอัตราการเติบโตอย่างน้อยร้อยละสิบต่อปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2553 – 
2556 จ านวนนักเดินทางไมซ์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 679,585 คน เป็นจ านวน 1,013,502 คน  
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 49.14 และมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์เติบโตจาก 53,515 ล้านบาท ปี 2557 พบว่า
ไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 24,779,768 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว รวม 1,147,654 
ล้านบาท  เป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งสิ้น 919,164 คน สร้างรายได้จ านวน 80,800 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยประมาณ 88,000 บาทต่อคน ซึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วไปถึง 2-3 เท่า จะเห็นได้
ว่าสัดส่วนนักเดินทางไมซ์เพียงร้อยละ 3.71 ต่อนักท่องเที่ยวทั้งหมด สามารถสร้างรายได้รวมคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.04  ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ค านวณได้ว่ารายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว
ทั่วไปในปี 2557 เท่ากับ 46,314 บาทต่อคน เปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากนักเดินทางไมซ์ ในปี
เดียวกัน 87,906 บาทต่อคน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  ปี 2558 อุตสาหกรรมไมซ์
ก่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศรวมประมาณ  222,712 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงานประมาณ 
164,427 คน ค่าตอบแทนจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการ
ท างานของแรงงานโดยทั่วไป ดังนั้น นักเดินทางไมซ์จึงจัดเป็นกลุ่มนักเดินทางชาวต่างประเทศที่มี
คุณภาพ (Quality Visitors) และอุตสาหกรรมไมซ์จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (Potential 
Industry) ส าหรับภาคการท่องเที่ยวของไทย (วิมล ปั้นคง, 2559)  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ ซึ่ งมีอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นกลไกส่วนส าคัญต่อการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจของทั้ ง
ระดับประเทศและระดับโลก  อาจสรุปได้ว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการจัด
งานไมซ์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  ได้แก่ 

1.  ผลกระทบทางตรง  คือ รายได้ทางตรงจากการจัดงานไมซ์  (Direct- Revenue)  
และยังมีส่วนช่วยในการลดความผันผวนเรื่องอัตราการจ้างงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม
ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้วย โดยพิจารณาจากตัวเลขและข้อมูลทางสถิติ พบว่า 
อุตสาหกรรมไมซ์มักจะมีการจัดงานช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนโดยทั่วไป  

2.  ผลกระทบทางอ้อม   คือ อุตสาหกรรมไมซ์ก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่นั้น ๆ ได้แก่ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ หรือที่เรียกกันว่า Foreign Direct Investment (FDI) การสร้างความ
ร่วมมือ  สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าน าสมัย  และการกระจายความรู้ลงสู่ชุมชน 
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จากประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับจากการดึงงานไมซ์เข้าสู่ประเทศ ส่งผลให้
เกิดการแข่งขันเพื่อดึงงานต่าง ๆ เข้ามา ดังนั้นประเทศใดก็ตามที่อยากจะดึงดูดงานไมซ์เข้ ามาใน
ประเทศตนเอง ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีที่เพียบ 
พร้อมในระดับสากลพอที่จะดึงดูดให้ผู้จัดงานต่าง ๆ สนใจที่จะเข้ามาจัดงานไมซ์ในประเทศนั้น 
(ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2555) 

อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เนื่องจากประเทศ
ไทยมีทรัพยากรที่เพียบพร้อมในการสนับสนุนธุรกิจไมซ์  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านสถานที่จัด
งาน  สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
และงดงาม สาธารณูปโภคสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   นโยบายการเปิดการค้าเสรี และการที่
รัฐบาลส่งเสริมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมไมซ์  ได้แก่  ศูนย์ประชุมแห่งใหม่ที่
จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และในอนาคตจะสร้างอีกหลายแห่งในภูมิภาค ส่งผลให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการระดับนานาชาติ
มากยิ่งขึ้น  ถือเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สามารถขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไมซ์ก้าวหน้าไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

แผนยุทธศาสตร์ของ สสปน. ได้ให้ความส าคัญกับตลาดหลัก  2  กลุ่มนักธุรกิจ  คือ กลุ่ม
ธุรกิจการประชุมสัมมนา และกลุ่มธุรกิจแสดงสินค้า  ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขยายตัวสูงและประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันได้ดี โดยในส่วนของกลุ่มการประชุมสัมมนา  สสปน. ได้ด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อ
ค้นหาโอกาสประมูลงาน  รวมทั้งร่วมมือและท าอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมวิชาชีพ
ภายในประเทศ เพื่อร่วมในกระบวนการจัดเตรียมการประมูล  ในกลุ่มธุรกิจการจัดแสดงสินค้า  สสปน. 
ได้ด าเนินแผนงานตลาดเพื่อน าเสนองานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ส่งเสริมและเกื้อหนุนจากรัฐบาล เช่น สินค้าแฟชั่น ยานยนต์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์   พร้อมกับได้
ก าหนดแผนกลยุทธ์ คือ  1) การสร้างงาน (Build)  ซึ่งหมายถึง การสร้างงานใหม่ให้ได้ระดับมาตรฐาน
นานาชาติ เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายจากต่างประเทศ   2) การยกระดับ (Up-Grade) คือ การ
ยกระดับงานที่จัดภายในประเทศให้มีสัดส่วน ผู้เข้าชม ผู้ซื้อ และผู้ขายจากต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น  
และ 3) การจ าลองงาน (Clone)  คือ การจ าลองงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติให้
มาจัดในประเทศไทย เช่น การน างาน  Automechanika  มาจัดในประเทศไทย (กานต์ชนก ดาบสมเด็จ, 
ม.ป.ป.)  

การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายใหม่ ๆ  เช่น 
การรักษาอันดับ 1 ของไมซ์ในอาเซียน  การผลักดันให้ไทยเป็นอันดับต้น ๆ ของการประชุม และการ
แสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชีย  สสปน.จึงต้องเร่งส่งเสริมการดึงงานและเพิ่มพื้นที่การขายของการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทย รวมถึงการปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์โลก การ
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สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานไมซ์  การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมงานการสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งได้ประมาณการว่ามูลค่ารายได้ธุรกิจไมซ์  ในปี 2562 จะมีนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์ต่างประเทศประมาณ  1,419,890 คน สร้างรายได้ให้ประเทศได้ประมาณ  130,200 ล้าน
บาท และมีการคาดการณ์ว่าปี 2565  นักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศจะสร้างรายได้  316 ,000 ถึง 
405,000 ล้านบาท  (อรรชกา สีบุญเรือง, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 มูลคา่ธุรกิจไมซ์จากนักเดินทางชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2014-2019. 
ที่มา:  MICE Intelligence Center, Thailand MICE Forum, 2018. 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  อุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งปัจจุบันมีการเจริญเติบโตและมีแนวโน้มว่า
จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจและสังคม  คือ รายได้ทางตรง
จากการจัดงานไมซ์รายได้ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนต่างชาติ การสร้าง
ความร่วมมือด้านต่างๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าน าสมัย  ดังนั้น ภาครัฐ หน่วยงานและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับไมซ์  จึงให้ความส าคัญ  ศึกษา และท าความเข้าใจถึงสถานการณ์ของประเทศ 
สถานการณ์โลกและทิศทางการขยายตัว รวมทั้งแผนการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน 
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สถานการณ์และยุทธศาสตรข์องอุตสาหกรรมไมซ ์

สถานการณ์และทศิทางการท่องเที่ยว   

สถานการณ์การท่องเที่ยวในตลาดโลกยังคงมีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  โดยพบว่าการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซียได้รับความนิยมมากขึ้น  จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNWTO)  ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก จ านวน1,200 
ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558  คิดเป็นร้อยละ 4  ทั้งนี้ UNWTO  คาดการณ์ว่า ในปี ค .ศ. 2030 
จ านวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มเป็น 1,800 ล้าน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะได้รับความนิยมมาก
ที่สุด  เป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มทวีปยุโรป กลุ่มประเทศ BRIC ซึ่งประกอบด้วยประเทศบราซิล 
รัสเซีย อินเดีย และจีน จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีการ
ขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งจ านวนและรายได้  กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็น จีน มาเลเซีย  อินเดีย 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส  ในปี  2556 
ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.20 ล้านล้านบาท  สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)  ในปี 2558  มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวมากถึง 
29.88 ล้านคน   สร้างรายได้ 1.44 ล้านล้านบาท  ในปี 2559  มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ้นถึง 32.58 ล้านคน  สร้างรายได้ 1.64 ล้านล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
ในปี 25560 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย  35.38 ล้านคน และสร้างรายได้กว่า 
1.82  ล้านล้านบาท โดยเป้าหมายด้านจ านวนนักท่องเที่ยวยังคงเน้นจะเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
เพิ่มขึ้น (กรมการท่องเที่ยว, 2560; กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)  
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ภาพที่ 3 ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปี ค.ศ. 2030 
ที่มา: องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) 

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวข้างต้น เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้นในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศในอนาคต จึงควรน าปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณา ได้แก่    

1.  กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) การเชื่อมโยงของโลกได้ส่งผลกระทบถึงกัน
หมดส่งผลต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนมุมมองพัฒนาตัวเอง เพื่อรับกับคู่แข่งคู่ค้าและลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลง  

2.  การก้าวสู่สังคมสูงวัย (Aging society)  โดยคาดการณ์ว่าผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น 
กระทบต่อแรงงานที่อาจจะขาดแคลนในบางสาขา โครงสร้างประชากรและวัยแรงงานที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป และตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุจะมีขนาดใหญ่ขึ้น  

3.  การเพ่ิมขึ้นของเมืองใหญ่ทั่วโลกน ามาซึ่งความเจริญและโอกาสทางธุรกิจ  
4.  ชีวิตดิจิตอล (Digital lifestyle) มีผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางด้วยตนเองและตัดสินใจ

ก่อนการเดินทาง (Last minute) เพิ่มขึ้น   
5.  นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การสื่อสารที่สะดวก

รวดเร็วมีส่วนในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ เช่น 
โรคระบาด การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง  
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6.  การเปิดให้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) และการแข่งขันที่สูงใน
ธุรกิจการบิน ส่งผลให้ค่าโดยสารมีราคาถูกลง โดยเฉพาะบัตรโดยสารราคาพิเศษส าหรับการเดินทาง
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเพิ่มการกระจายตัวของการเดินทาง
ท่องเที่ยวนอกฤดูกาล  

7.  กระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment) ท าให้นักท่องเที่ยวเริ่ม
ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช้เรื่องของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

8.  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics Community : AEC) จะ
ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

9.  นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวแบบพิเศษ (Special Interest Tourism) 
มากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยว
เพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีตตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8  (พ.ศ. 2540-2544)  จนถึงปัจจุบันพบว่า การวางแผนพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให ้ “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549)  ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ  ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม โดยมี  “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา”  เน้นการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน  สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550-
2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลาย
บริบท จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นในมิติต่างๆให้แก่ 
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับทุนของประเทศ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยว จึงเน้นแนวทางในการพัฒนาปรับ
โครงสร้างภาคบริการ สร้างศักยภาพและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการของประเทศ 

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  ซึ่งยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  จากการเปิดเสรีทางการค้า  ความท้าทาย
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ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวมอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้น การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงยังยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8-11 ดังนี้ 1) การ
น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม 3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศ คือ ให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญ  ดังนี้  

1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
โดยการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิ จัย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการเร่งพัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ มีการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย พัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลาง
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ ในประเทศและต่างประเทศ การปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรและภาคบริการ  ปรับโครงสร้างภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้
เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาด
ใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการทางการศึกษาปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา พัฒนาครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการ
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ผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง ปฏิรูประบบการเรียนรู้ พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับ
หลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การพัฒนา
ด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสั งคม
ผู้สูงอายุ  ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูง  

3.  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อน
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

4.  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
โดยค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)  ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน 
และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5.  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การ
รักษาทุนทางธรรมชาติ  ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปาทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/ Green Value Chain) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  

6.  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ ให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้
มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 12 จะพบว่ารัฐบาลให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคน  โดยให ้“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ซึ่งสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  6 ด้าน  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ให้

ความส าคัญการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ  มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบ 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง สร้างความมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมไมซ์  

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม 
สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ภาครัฐก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน
กิจกรรมไมซ์ที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย สนับสนุนการจัดงานให้มีความคล่องตัว  เน้นการบริการส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์และนักท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์ สสปน. จึงได้เริ่มต้นแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์เชิงรุก และ
จัดท าแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยได้ร่วมหารือร่วมกับภาคเอกชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง   สอดคล้องกับโรดแมปพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ : เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ที่จัดท าขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2555) 

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย มีกรอบแนวทางการด าเนินงานใน  10 แนวทาง 

ได้แก ่

1.  กระตุ้นให้เกิดการจัดประชุม สัมมนาและการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าองค์การและกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือเชิงอารมณ์  

2.  เพิ่มศักยภาพทางการตลาดและสร้างโอกาสการขายแก่อุตสาหกรรมไมซ์ 
3.  รักษางานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าเพื่อ

กระตุ้นการตัดสินใจ 

4.  ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์จากภายในประเทศสู่ระดับ
นานาชาต ิ
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5.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์กับบุคลากรรัฐ ท้องถิ่นและองค์การที่
เกี่ยวข้อง 

6.  พัฒนาคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  ให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการแสดงความจ านงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

โดยการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเป็นเอกภาพและ
เป็นรูปธรรม และปรับกระบวนการให้คล่องตัว 

8.  เสนอให้รัฐเป็นผู้ผลักดันการสร้างงานด้านอีเว้นท์ โดยเฉพาะอีเวนท์ที่เป็นรายได้หลัก 
( Flagship Event ) ทั้งในและจากต่างประเทศ 

9.  ให้น าเสนอการจัดตั้งกองทุนสมทบของรัฐและเอกชนเพื่อการสนับสนุนการเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพ (Bidding Fund) 

10. ปรับปรุงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

สสปน . ได้น าแผนพัฒนานี้ต่อยอดสู่การจัดท าแผนแม่บทระยะยาว  เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะ 5 ปี  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  วางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ คือ ผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย  มีพันธกิจเพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ และ
สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่ตลาดโลก  โดยมียุทธศาสตร์การด าเนิน 
งานภายใต้กลยุทธ์หลัก  3 กลยุทธ์  คือ 1)  กลยุทธ์การดึงงานเข้าประเทศ  เป็นการด าเนินงานเชิงรุก
มุ่งเน้นที่การเข้าร่วมประมูลสิทธิ์  และการดึงงานไมซ์เข้าประเทศ  2) กลยุทธ์การส่งเสริม  โดยเสริม 
สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางไมซ์ในเอเชีย 3) กลยุทธ์การพัฒนา 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์  เพิ่มขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร  ก าหนดมาตรฐาน ระบบฐานข้อมูล  และการปรับปรุง
กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ    

สสปน.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดท า 
“แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการแสดงสินค้า ระยะ 5 ปี” มุ่งเน้นสร้างการเติบโตและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่สร้างสรรค์และคุ้มค่า  

แผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ จึงด าเนินงานภายใต้  3  กลยุทธ์หลัก 8 ยุทธศาสตร์  ซึ่ง
เป็นกรอบในการด าเนินงานของ สสปน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559  ดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 1  การดึงงานเข้าประเทศ     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ควบรวมตลาดเดิมและขยายไปยังตลาดเป้าหมายใหม่  
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กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการ จัดงานไมซ์  

โดย “เป็นตัวเลือกแรก” ในเอเชีย 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: กระตุ้นการเติบโตของตลาดไมซ์ในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาจังหวัดที่เหมาะส าหรับการจัดงานไมซ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศ

ไทยกลายเป็นผู้น าอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างความแตกต่างให้กับตลาดไมซ์ของประเทศไทย และเพิ่มมูลค่า

จากความคิดสร้างสรรค์และความคิดแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดงานไมซ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อคง

ความได้เปรียทางการแข่งขันในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  7: สร้างเครือข่ายบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ให้แข็งแกร่ง ทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : เพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ สสปน. ทั้งภายใน  และนอก 

ประเทศ 
ในปี 2559 สสปน. เปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ

ไทยสู่ศูนย์กลางไมซ์แห่งภูมิภาคจุดเชื่อมโยงธุรกิจสู่ความส าเร็จระดับสากล และยังคงการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ผ่านจุดเด่นของประเทศไทยทั้ง 3 ด้านอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2558)  คือ   

1.  ด้านจุดหมายปลายทาง น าเสนอความพร้อมที่ตอบโจทย์ทุกความต้อง การของผู้จัด
งานและเชื่อมต่อได้ทุกมิติ  สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจ าด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 7 รูปแบบ พร้อมทั้ง
มีเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่งที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด มีระบบสาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐานระดับสากล  โดยมีสนามบินนานาชาติระดับโลกเป็นศูนย์กลางสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับธุรกิจไมซ์สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบด้วยเครือข่ายดิจิตอล  

2.  ด้านโอกาสทางธุรกิจ  ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่ส าคัญของโลกในการ
สร้างผลประโยชน์จากธุรกิจต่าง ๆ ที่มาจากทั่วโลก เป็นศูนย์กลางตลาดเกิดใหม่ของโลก เป็นตลาดที่มี
ศักยภาพสูงส าหรับตลาดไมซ์ทั่วโลก เป็นประตูเปิดไปสู่ทุกภาคพื้นทวีป    

3.  ด้านบุคลากรมืออาชีพ มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเอกลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมระดับโลก มีความเป็นมิตรและให้การต้อนรับด้วยความยินดี ประเทศไทยมีความเป็นผู้น า
อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน  มีบุคลากรมากความสามารถในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ า มีบุคลากรชาวไทยที่พร้อมต้อนรับและให้บริการอย่างดีเยี่ยม   โดยจุดขายที่ส าคัญ
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ของ “ความเป็นไทย” คือ การให้บริการจากหัวใจของคนไทย 70 ล้านคน พร้อมให้การต้อนรับด้วย
รอยยิ้มที่อบอุ่น  

จากการด าเนินการตามภายใต้กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ให้เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้  
ส่งผลให้จ านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ และน ารายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมของอุตสาหกรรมไมซ์ต่างจากประเทศ  
 

 2557 2558 2559 2560 

จ านวน 
(คน) 

รายได้ 
(ล้าน
บาท) 

จ านวน 
(คน) 

รายได้ 
(ล้าน
บาท) 

จ านวน 
(คน) 

รายได้ 
(ล้าน
บาท) 

จ านวน 
(คน) 

รายได้ 
(ล้าน
บาท) 

การประชุม
นานาชาติ(M) 

232,736 25,173 262,538 28,397 258,483 23,444 259,901 26,749 

การเดินทาง
เพื่อเป็น
รางวัล (I) 

240,546 15,274 254,125 16,136 263,556 16,217 271,793 16,695 

อุตสาหกรรม
การประชุม
องค์การ (C) 

287,886 26,737 294,371 27,339 298,564 25,789 300,273 26,144 

แสดงสินค้า
นานาชาติ(E) 

157,996 13,616 174,652 15,214 180,480 15,865 215,992 18,868 

*กิจกรรม
พิเศษ (G) 

- - 110,309 8,789 272,382 21,799 228,452 18,452 

รวม 919,164 80,800 1,095,995 95,875 1,273,465 103,114 1,276,411 106,905 

 
* กิจกรรมพิเศษ (Mega Event) เริ่มมีข้อมลูในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก 
ที่มา: สถิติการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล สัมมนาและการจัดนิทรรศการ(ไมซ์) : สสปน. 

 

แผนพัฒนาธุรกิจไมซ์  

ในปี 2560  สสปน. ประกาศแผนธุรกิจไมซ์ ซึ่งสอดรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ชู 3 
กลยุทธ์หลัก คือ การสร้างรายได้ การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการสร้างความเจริญเพื่อมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันไมซ์ให้เป็นอุตสาหกรรมหลักใน
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การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ  กระจายความเจริญและรายได้สู่ทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน  โดยท าการ
พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 2560  จากการศึกษา 5 แนวทาง ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐโดย
การน าศาสตร์พระราชาเป็นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน โดยน า “หลักการทรงงาน” ที่มี
วิธีคิดอย่าง “องค์รวม”  และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงแนวโน้มตลาดไมซ์โลก มาเป็น
พื้นฐานในการวางแผนและด าเนินกลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 2560 มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับ
พันธมิตรในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ทุกระดับทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อผลักดันให้เกิด
การสร้างงานใหม่และเพิ่มการดึงงานไมซ์คุณภาพให้เข้ามาในประเทศไทย  ภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน 
มีรายละเอียดดังนี้  

ด้านกลยุทธ์ที่ 1 การสร้างรายได้ เพื่อความมั่งคั่ง มุ่งเจาะตลาดหลักไมซ์ต่างประเทศ มุ่ง
ขยายระยะเวลาการพ านักในประเทศไทยและกระจายรายได้ในการเดินทางต่อเนื่องไปยังภูมิภาคต่าง 
ๆ ส่งเสริมสถานที่จัดงานทั่วประเทศให้มีมาตรฐานและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ตลอดจนสร้าง
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเป็นจุดหมายของการจัดงานไมซ์ ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
พื้นที่ ผ่านการตลาดเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ชูสถานที่จัดงาน  มุ่งเน้น  “การดึงงานและส่งเสริมธุรกิจไมซ์” 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก  คือ 

กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งและรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่เดิม ประกอบ 
ด้วย  1) อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร 2) อุตสาหกรรมยานยนต์  3) อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ
และความงาม 4) อุตสาหกรรมพลังงานและ  5) อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน  

กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหาร 
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 4) กลุ่มดิจิทัล 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

ด้านกลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม  สร้างประสบการณ์นักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์ด้วยนวัตกรรมผ่านการตลาดไมซ์ดิจิตอล  ใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือการพัฒนา
ตลาดไมซ์ และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรม
ไมซ์ของไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการงานไมซ์ที่สร้างประสบการณ์
น่าประทับใจ ทั้งก่อนงาน ระหว่างงานและหลังงาน ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เข้า 
ร่วมงาน เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยดึงดูดและเพิ่มความน่าสนใจในการแสดงงาน เทคโนโลยีเสมือน
จริงจอภาพที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน (Virtual Reality)  การใช้เทคโนโลยีบีคอน (Beacon)  ที่
สามารถสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่การส่งข้อมูลรายชื่อ ตรวจสอบผู้เข้าร่วมงาน แสดงข้อมูล
สินค้าให้กับผู้เข้างานในบริเวณบูธ รวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้างาน เช่น  การ
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ใช้แอปพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้สวมใส่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเก็บข้อมูล
แล้วน าไปประมวลผล (Wearable) เพื่อช่วยในการลงทะเบียนเข้างาน  

ด้านกลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเจริญ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อความยั่งยืน โดยชูแนวทางหลัก การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ การพัฒนามาตรฐานเชิง
พื้นที่และสถานที่ การสร้างงานใหม่และการยกระดับงานเดิม การพัฒนาสินค้าและบริการผ่านการ
สร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรไมซ์มืออาชีพ เพื่อการสร้างโอกาสการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์กระจายสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้ สสปน. ยังเสริมแนวทางการพัฒนาพันธกิจขององค์การอีก 3 ด้านหลัก ได้แก่  
1. การส่งเสริมบทบาทของสสปน. ในการเป็นผู้ประสานงานและอ านวยความสะดวก 

ส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการลดอุปสรรคและพัฒนาปัจจัยเอื้อ เช่น จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากฎระเบียบผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อ
อ านวยความสะดวกด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์  

2.  การพัฒนาส านักงานภายใต้แนวทางการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลด
การก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น การพัฒนาระบบ E-meeting  การใช้ระบบ E-document เพื่อ
ลดปริมาณการใช้กระดาษ  

3.  การส่งเสริมการด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายการประเมินผลด้านความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) โดยตั้งเป้าให้ สสปน. อยู่ในอันดับที่ 20  
จากหน่วยงานรัฐทั้งหมดในประเทศไทย (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน), 2559)  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   แผนยุทธศาสตร์ไมซ์  การ
พัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ที่มีความสอดรับกันในประเด็นส าคัญ คือ การสร้างรายได้ การพัฒนา
ศักยภาพของคน การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม มีการตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันไมซ์ให้เป็น
อุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ  กระจายความเจริญและรายได้สู่ทุกภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน  การพัฒนาก าลังให้เกิดความสมดุลทั้งอุปสงค์และอุปาทานในอุตสาหกรรมไมซ์มีความสอดรับ
กับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นเรื่องส าคัญ  ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
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เศรษฐศาสตรแ์รงงานและสถานการณ์ความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมไมซ์ 

ในการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปาทานด้านก าลังคน เพื่อเตรียมความ
พร้อมก าลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ
พัฒนาก าลังคนและทิศทางการท่องเที่ยว ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้อง คือ เศรษฐศาสตร์แรงงาน ซึ่ง
เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ หรือแรงงาน เพื่อใช้ในการด าเนินงานในการ
ผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เศรษฐศาสตร์แรงงาน เน้นศึกษาในเรื่อง 
การจ้างงาน  การท างาน การว่างงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง  ปัญหาทางด้านแรงงาน
และการขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง องค์ประกอบของเศรษฐศาสตร์แรงงานจึงเกี่ยวข้องกับบุคคล  
3  ฝ่ายด้วยกัน คือ 1) ลูกจ้างหรือคนงาน ซึ่งรวมกันเป็นสหภาพแรงงานมีพลังที่จะบังคับนายจ้างได้
พอสมควรท าหน้าที่เจรจาร่วมต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง  2) นายจ้างหรือฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นผู้บริหารงานของ
บริษัทรวมทั้งฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนงานแต่อยู่คนละฝ่ายกับคนงานฝ่ายนี้จะคอย
ด าเนินเรื่องเกี่ยวกับคนงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีสวัสดิการเหมาะสมพยายามไม่ให้เกิดข้อ
ขัดแย้งหรือถ้าเกิดก็หาทางระงับข้อขัดแย้งนั้นเสีย และ 3)  รัฐบาลเป็นคนกลางคอยให้ความยุติธรรมของ
ทั้ง 2 ฝ่าย  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ออกกฎหมายระเบียบข้อบังคับ คอยตรวจตราให้เป็นไปตาม
กฎหมายในกรณีที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ,์ 2558)  (นงนุช สุนทรชวกานต,์ 2555)  

การวิเคราะห์ปัญหาแรงงานในตลาดแรงงาน จึงเป็นการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ร่วมของพลังอุปสงค์และพลังอุปาทาน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่แสดงออกโดยนายจ้างและ
ปัจเจกชนผู้ขายแรงงานในตลาด  การท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด 
แรงงาน เพื่อประโยชน์ ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะที่ เปลี่ยนไปของปัจเจกชน และ 
พฤติกรรมอื่น ๆ ของแรงงาน เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตและการบริการ ที่มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากปัจจัยการผลิตประเภทอื่น เพราะแรงงานมีความรู้สึกนึกคิด มีชีวิตจิตใจแรงงานเป็น
เจ้าของตัวแรงงานเอง ดังนั้น แรงงานจึงมีสิทธิตัดสินใจว่าจะท างาน จะไม่ท างาน หรือจะศึกษาต่อ
เพื่อให้ได้รายได้สูงขึ้นในอนาคต (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2558)  

ความหมายของก าลังแรงงาน 

แรงงาน (Labor)  หมายถึง พลังมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยก าลังกายก าลังความคิดฝีมือและ

ความรู้ความสามารถ รวมทั้งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงคนท างานทั้งหมดใน

วัยแรงงานแต่ในบางกรณีอาจหมายถึงเฉพาะผู้ท างานด้วยก าลังกายเท่านั้นแรงงาน โดยทั่วไปอาจแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
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1.  แรงงานฝีมือ (Skilled Labor) หมายถึง ผู้มีความรู้ทางทฤษฎีแลปฏิบัติทั้งนี้ความ
ช านาญในงานอาชีพสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานด้วยตนเองได้ เช่น 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ วิศวกร แพทย์ และนักวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 

2.  แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled Labor) หมายถึง ผู้มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติหรือ
มีความช านาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพเป็นผู้ที่อยู่ในระดับกลางระหว่างแรงงานฝีมือและแรงงานไม่
มีฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างเทคนิค พนักงานเสมียน ช่างเทคนิคคุมเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น 

3.  แรงงานไม่มีฝีมือ (Unskilled Labor)  หมายถึง ผู้ท างานโดยใช้ก าลังกาย ไม่
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญเพียงได้รับค าแนะน าเล็กน้อยก็สามารถท างานได้ เช่น กรรมกรใช้แรง 
นักการภารโรง เป็นต้นแรงงานมีความส าคัญในฐานะที่ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการผลิตสินค้าและ
บริการ ซึ่งทรัพยากรทุกอย่างในโลก ไม่ว่าจะเป็นทุน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงก าลังแรงงาน
ล้วนมีอยู่อย่างจ ากัด   

ก าลังคน (Manpower) ประกอบด้วยประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานและที่ไม่อยู่ในก าลัง
แรงงานประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงาน  ได้แก่ประชากรวัยท างานทั้งที่มีงานท าและที่ว่างงาน ส่วน
ประชากรที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ไม่มีงานท า ผู้ที่ไม่ประสงค์จะท างาน และผู้ที่ไม่อยู่ในก าลัง
แรงงาน 

ก าลังแรงงาน (Labor Force) ประกอบด้วยประชากรวัยท างานที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถท างานได้  ซึ่งประเทศต่าง ๆ ก าหนดอายุประชากรวัยท างานของตนตามสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม  โดยค านึงถึงอายุที่ควรพ้นวัยการศึกษาภาคบังคับแล้ว   ประเทศส่วนใหญ่มักก าหนดอายุ
วัยท างานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  แต่บางประเทศอาจก าหนดอายุสูงหรือต่ ากว่านี้ก็ได้  แต่ไม่รวมประชากร
ที่อยู่ในวัยท างานที่ไม่มีงานท าที่ไม่ประสงค์จะท างาน  และไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 

งาน (Work) หมายถึง งานที่ท าแล้วได้รับค่าจ้างเงินเดือนหรือสิ่งตอบแทนโดยไม่ค านึงถึง
ว่าจะได้รับในรูปเงินสดหรือสิ่งของ และงานที่ท าโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลก าไรในธุรกิจของหัวหน้า
ครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติหรือโดยการสมรสหรือโดยการอุปถัมภ์
เลี้ยงดูในฐานะบุตรธิดา 

ความส าคัญของก าลังแรงงาน 

เนื่องจากแรงงานมีความส าคัญต่อประเทศในหลาย ๆ ด้าน อาจพิจารณาออกเป็น  3 
ด้าน ดังนี้  

1.  ด้านเศรษฐกิจ  แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและ
บริการเพื่อสนองความต้องการของสังคม ดังนั้น ในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับแรงงานจึงต้องกระท า
อย่างรอบคอบ  เพราะถ้าใช้แรงงานไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพดี
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เท่าที่ควรแล้วจะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   ในทางตรงข้ามถ้าแรงงานได้รับการ
จัดสรรอย่างถูกต้อง และมีการพัฒนาแรงงานอย่างดีแล้ว แรงงานก็จะกลายมาเป็นแรงงานฝีมือ มี
ทักษะ ความสามารถ ที่จะท าให้ผลผลิตของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งบทบาทที่ส าคัญของ
แรงงานนอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้ว แรงงานยังเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการอีกด้วย  

2.  ทางด้านการเมือง จากการที่แรงงานรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานท าให้แรงงาน
อาจรวมตัวกันจนมีพลังบีบบังคับรัฐบาลและรัฐสภาให้ออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่คนงานได้ เช่น 
กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ากฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายก าหนดชั่วโมงท างานและสวัสดิการต่าง ๆ  
นอกจากนี้ยังอาจสร้างอิทธิพลทางการเมือง โดยการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นมิตรกับคนงาน
ให้เป็นสมาชิกรัฐสภาโดยการรณรงค์หาเสียงให้  สิ่งต่างเหล่านี้เป็นนโยบายทั่วไปของสหภาพแรงงาน
ในสหรัฐอเมริกาส่วนในประเทศอังกฤษได้มีการจัดตั้งเป็นพรรคแรงงาน เพื่อให้คนงานได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนและได้จัดต้ังรัฐบาลเพ่ือจะได้หาผลประโยชน์ให้แก่แรงงานอย่างเต็มที่ 

3.  ทางด้านสังคม การที่คนเราอยู่รวมกันเป็นสังคมมักจะท าให้เกิดกิจกรรมทางสังคม 
เช่น โรงเรียน  สนามเด็กเล่น  ที่พักผ่อนหย่อนใจ ในการอยู่รวมกันนี้ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้น 
คนงานจะเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยปัญหา
โรคภัยไข้เจ็บมีโรงพยาบาลไม่เพียงพอ   

จากความส าคัญของแรงงานดังกล่าวข้างต้นนั้น  จะเห็นว่าถ้าใช้แรงงานไปในทางที่ถูกที่
ควรไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองก็จะมีผลท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้า เนื่องจาก
แรงงานเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค และกระจายรายได้ผ่านการบริโภคของแรงงานและครอบครัว และยังเป็น
ผู้มีอิทธิพลทางสังคมและการเมืองด้วย  ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเข้าไปให้การส่งเสริมและดูแลเพื่อให้มี
การพัฒนาแรงงานอย่างมีคุณภาพ  

ตลาดแรงงาน 

ค าว่า “ตลาด”  เป็นสถานที่ซึ่งผู้ซื้อผู้ขายสินค้ามาพบกัน และท าความตกลงในเรื่อง
ประเภท และคุณภาพของสินค้า ตลอดจนราคาที่จะซื้อจะขายสินค้ากัน ดังนั้น ค าว่า “ตลาดแรงงาน” 
ก็คือ สถานที่ที่นายจ้างผู้ต้องการซื้อแรงงานมาพบปะท าความตกลงกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการ
ขายแรงงาน  เกี่ยวกับประเภทของแรงงาน จ านวนแรงงาน และคุณภาพของแรงงานที่ต้องการซื้อขาย
กันที่ระดับค่าจ้างที่เป็นเสมือนราคาในอัตราใดอัตราหนึ่ง   ซึ่งเป็นเพียงการมองตลาดในแง่ของพื้นที่
หรือสถานที่เท่าน้ัน แต่ค าว่า “ตลาด” ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แล้ว  มิได้ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะพื้นที่
หรือสถานที่เท่าน้ัน (ชวลิต สละ, 2551)   
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ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้คนงานไทยสามารถมีงานท าได้ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน  
อเมริกา ยุโรป และคนงานพม่า ลาว เขมร ฟิลิปปินส์ เข้ามาท างานในประเทศไทยจ านวนมาก สินค้า
อุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศหนึ่ง ก็สามารถส่งออกขายได้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น  ดังนั้น
ขอบเขตของตลาด จึงไม่ใช่เฉพาะเขตแดนทางภูมิศาสตร์ แต่จะรวมถึง เขตแดนทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ลักษณะวิชาชีพคุณภาพ ความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ของแรงงาน  

ตลาดแรงงานในเชิงพื้นที่  หมายถึง ศูนย์กลางการค้า ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเขต
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่หรือบริเวณซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายแรงงานท าความตกลงซื้อขายแรงงาน ด้วย
ความยินดีและเต็มใจที่จะรับจ้างการท างาน (Reynolds, 1982) (Richard G. Lipsey, 1996)  หาก
พิจารณาตลาดแรงงานในเชิงกระบวนการ หมายถึง การเจรจาหรือตกลงว่าจ้างระหว่างนายจ้างซึ่งเป็น
ผู้ซื้อแรงงาน และฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ขายแรงงาน เป็นกระบวนการซึ่งอุปสงค์และอุปาทานแรงงาน 
คุณภาพใดคุณภาพหนึ่งถูกน าเข้ามาท าให้เกิดความสมดุลกัน (Jakubauskas, 1973)  

ดังนั้น ในการศึกษาและการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน จึงสมควรที่จะท าความเข้าใจค าว่า 
ตลาดแรงงานเสียก่อน ซึ่งในที่นี้ หมายถึง พื้นที่และกระบวนการซึ่งผู้ประกอบการในฐานะนายจ้าง
และผู้ใช้แรงงานในฐานะลูกจ้างสามารถท าความตกลงกัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่อง
เกี่ยวกับจ านวนแรงงานที่ต้องการจ้างงานในเวลาใดเวลาหนึ่ง  ตลาดแรงงาน  จึงเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิด
อุปสงค์แรงงานและอุปาทานของแรงงาน 

1. อุปสงค์ส าหรับแรงงาน  (Demand for Labour)    
 แรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ  ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะจ้างงานหรือมีอุป

สงค์ส าหรับแรงงาน คือ ธุรกิจหรือนายจ้างที่ท าการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อจ าหน่ายในตลาดตาม
ราคาในท้องตลาด หากสภาพเศรษฐกิจดี ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ธุรกิจจะมีการขยาย
การผลิตและการบริการ  คือ ผลิตเพิ่มขึ้นโดยจ้างแรงงานและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
หรือกล่าวได้ว่าถ้าสินค้าที่ผลิตได้ราคาดี  เพราะมีผู้ต้องการซื้อจ านวนมาก ผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจก็
จะผลิตเพิ่มขึ้น โดยจ้างพนักงานและเพิ่มปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  มากขึ้น จึงเกิดอุปสงค์ส าหรับแรงงาน
และปัจจัยการผลิตขึ้น  

 บุญคง หันจางสิทธิ์ (2543)  ให้ความหมาย อุปสงค์ส าหรับแรงงานว่า หมายถึง 
จ านวนหรือปริมาณแรงงานที่ผู้ซื้อ หรือผู้เสนอซื้อ หรือผู้จ้างแรงงาน ณ ราคาค่าจ้างระดับต่าง ๆ  ถ้า
ราคาถูกผู้ซื้อจะเสนอซื้อเป็นจ านวนหรือปริมาณมาก ถ้าราคาแพงก็จะเสนอซื้อในปริมาณน้อยลง 
ส าหรับแรงงานนั้น ราคาของแรงงานก็คือค่าจ้างหรือเงินเดือน ถ้าค่าจ้างหรือเงินเดือนถูก หน่วยผลิต
สินค้าหรือบริการก็จะเสนอซื้อแรงงานเป็นจ านวนมาก ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาแพงก็จะเสนอซื้อ
เป็นจ านวนที่น้อยลง จ านวนแรงงานที่หน่วยผลิตซื้อ จึงผันแปรอย่างผกผันกับอัตราค่าจ้างเงินเดือน    
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 ศิวิไล ชยางกูร (2548 ) กล่าวว่าอุปสงค์แรงงาน คือ ความต้องการแรงงานของผู้ผลิต
ในหน่วยธุรกิจจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าหน่วยธุรกิจนั้น ต้องการจะผลิตสินค้าหรือบริการมากน้อย
เพียงใด ถ้าต้องการผลิตสินค้าหรือบริการมากก็จะมีความต้องการแรงงานหรือจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย 
แรงงานถือเป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง  และอุปสงค์ของแรงงานเป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง การเกิดขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไปในอุปสงค์แรงงานเป็นผลสืบเนื่องจากอุปสงค์อื่น หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับแรงงาน  กล่าวคือ อุปสงค์สินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้น หากผู้ผลิตเห็นโอกาสในการที่
จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นด้วย แต่ความสามารถในการผลิต
ของแรงงานคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือผลิตภาพของแรงงานคงที่  ดังนั้นการที่จะ
ผลิตสินค้าและบริการใหไ้ด้เพ่ิมขึ้นก็มีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น 

 สรุปได้ว่า  อุปสงค์แรงงาน  หมายถึง จ านวนหรือปริมาณของแรงงานที่ผู้เสนอซื้อ
แรงงานหรือนายจ้างต้องการจ้างแรงงาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ราคาค่าจ้างระดับต่าง ๆ  ปริมาณ
ความต้องการแรงงานหรือจ้างงานจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณต้องการผลิตสินค้าหรือบริการ  
ซึ่งลักษณะอุปสงค์ของแรงงานเป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง  การจ้างแรงงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการ 

2. อุปาทานแรงงาน ( Supply Of Labour )  
 อุปาทานแรงงาน  คือ แรงงานที่ประสงค์และเสนอที่จะท างานให้นายจ้างตามระดับ

อัตราค่าจ้างในระยะเวลาหนึ่ง ขนาดหรือจ านวนของอุปาทานแรงงานในเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ 
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดและส่วนประกอบของประชากร อัตราส่วนของประชากรที่ต้อง
ท างาน จ านวนวันเวลาท างาน ระดับรายได้ เป้าหมายของรายได้ที่ต้องการและระดับการศึกษา  โดย
ปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเสนอขายแรงงานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจใน ณ ระดับราคาค่าจ้าง/
รายได้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก าหนดให้  การเสนอขายแรงงานวัดเป็นจ านวนก าลังแรงงาน  
จ านวนแรงงานอาจวัดเป็นชั่วโมงท างาน หรือจ านวนคน หรือวัดจากแนวคิดอรรถประโยชน์ หรือความ
พอใจของผู้ใช้แรงงานว่าจะจัดสรรเวลา ระหว่างเวลาท างานและพักผ่อนอย่างไร (บุญคง หันจางสิทธิ์, 
2543)  (ศิวิไล ชยางกูร, 2548)   

การเสนอขายแรงงานส าหรับบุคคลในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ดังต่อไปนี้  (บุญคง หันจางสิทธิ,์ 2543)  

1) เส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve)  โดยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และ
คุณภาพเหมือน ๆ กัน อาจเสนอขายแรงงานแตกต่างกัน ทั้งที่มีเวลาเท่ากันทุกคน คือ 1 วันมี 24 ชั่วโมง  
บางคนอาจยินดีท างานถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าได้รับค่าจ้างที่คุ้มค่าหรือมากเท่ากับที่ต้องการ  แต่บางคน
อาจต้องการท างานแค่เพียงวันละ 8 ชั่วโมง  ขณะที่บางคนอาจต้องการท างานแค่บางวัน ดังนั้น การที่
บุคคลจะเสนอขายแรงงานในตลาดเสรีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับอัตราค่าจ้าง  ความพอใจ  หรือฐานะทาง
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การเงนิที่มีอยู่เดิม  รวมถึงลักษณะส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างกันไประหว่างบุคคล เช่น  ความชอบ  ความขยัน
ขันแข็ง เป็นต้น    

 ในการวัดความชอบหรือรสนิยมของบุคคล ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มักใช้เส้นความพอใจ
เท่ากันเป็นฐานในการวิเคราะห์ โดยมีสมมติฐานว่า บุคคลจะเสนอขายแรงงานกี่ชั่วโมงต่อวัน และใช้
เวลาที่เหลือส าหรับพักผ่อนหรือท ากิจกรรมที่มิได้ก่อให้เกิดรายได้จ านวนกี่ชั่วโมงต่อวัน จึงจะท าให้
บุคคลนั้นพึงพอใจหรือมีความสุขสูงสุด  

2) เส้นงบประมาณ (Budget Line)  ในการด าเนินการใด ๆ ก็ตาม ล้วนแต่จะมี
ทรัพยากรอย่างจ ากัด  เช่น เงินหรืองบประมาณ การเสนอขายแรงงานของบุคคลก็เช่นกัน  แรงงานมี
ข้อจ ากัดเรื่องเวลาการท างาน ซึ่งมีเพียงวันละ 24 ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ 168 ชั่วโมง เท่านั้น  ดังนั้น  
แรงงานจึงต้องเลือกว่าจะท างานกี่ชั่วโมงและพักผ่อนกี่ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้อัตราค่าจ้างที่ได้รับใน
ท้องตลาดก็ถูกจ ากัด แรงงานไม่สามารถก าหนดอัตราค่าจ้างเองได้ รายได้ที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับชั่วโมง
การท างานและอัตราค้าจ้างที่ตลาดเป็นผู้ก าหนด อย่างไรก็ตามผู้ขายแรงงานอาจมีรายได้จากแหล่งอื่น ๆ 
นอกเหนือจากค่าจ้างซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด  เช่น รายได้  ค่าเช่า ดอกเบี้ย  เป็นต้น ความสัมพันธ์เ ส้น
งบประมาณ คือ ถ้าอัตราค่าจ้างสูง เส้นงบประมาณก็จะสูงขึ้น แต่ถ้าอัตราค่าจ้างต่ า เส้นงบประมาณก็
จะลดลงด้วย 

3) จุดดุลยภาพของผู้ขายแรงงาน (Equilibrium Point)  หมายถึง  อัตราค่าจ้างระดับที่
ท าให้ปริมาณอุปสงค์เท่ากับปริมาณอุปาทานของแรงงาน โดยกรณีที่ไม่มีปริมาณแรงงานส่วนเกิน  คือ 
แรงงานที่เสนอขาย ณ ราคานั้นหรือค่าจ้างนั้นเท่ากับปริมาณแรงงานที่นายจ้างเสนอซื้อพอดี คือ 
สมดุลกัน  แต่ถ้าอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราดุลยภาพ  ปริมาณแรงงานที่เสนอขายจะมีมากกว่าปริมาณ
แรงงานที่นายจ้างเสนอซื้อ ท าให้เกิดแรงงานส่วนเกิน  หากปัจจัยอื่น ๆ คงที่ อัตราค่าจ้างจะปรับตัว
ต่ าลงไปสู่อัตราดุลยภาพ  ในทางตรงกันข้าม ถ้าอัตราค่าจ้างอยู่ต่ ากว่าอัตราดุลยภาพ ปริมาณเสนอซื้อ
แรงงานจะมีมากกว่าปริมาณเสนอขายแรงงาน  หากปัจจัยอื่น ๆ คงที่ อัตราค่าจ้างจะปรับตัวสูงขึ้น
เรื่อย ๆ จนเท่ากับอัตราดุลยภาพในที่สุด  

อุปสงค์และอุปาทานของแรงงาน  เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดอัตราค่าจ้าง “ค่าจ้าง” 
โดยอัตราค่าจ้างตลาดจะสูง เมื่อแรงงานมีน้อย และอัตราค่าจ้างจะต่ าเมื่อแรงงานมีจ านวนมาก   
อัตราค่าจ้างธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าประชากรมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น แต่ราคาของ
อาหารและสิ่งจ าเป็นต่างๆ มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเช่นกัน  ซึ่งท าให้อัตราค่าจ้างธรรมชาติของแรงงาน
สูงขึ้นด้วย (Ricardo, 1971)  (Smith, 2003)  นอกจากอุปสงค์และอุปาทานแรงงานแล้ว อัตรา
ค่าจ้างยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อม รวมถึงระดับ
การศึกษาและขีดความสามารถของแรงงานด้วย  แรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า  มีสมรรถนะดีกว่า 
มีคุณสมบัติความเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพนั้น ๆ  จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น หากไป
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ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถและระดับการศึกษา  ส่วนแรงงานที่มีระดับการศึกษาที่ต่ า
กว่าความเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพ  จะได้รับค่าตอบแทนที่ต่ าลงหากไปประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษา (E. Cohn, and Khan, S.P., 1995) (E. Cohn, and Ng, Y.C., 2000)  
(Allen, 2001) อุปาทานและอุปสงค์แรงงานรวมถึงคุณภาพแรงงาน  ส่งผลต่ออัตราค่าจ้างแรงงาน   
ดังนั้น การวางแผนเรื่องก าลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เนื่องจากคนงานแต่ละ
คนมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องในเรื่องของทักษะ  ประสบการณ์  สุขภาพอนามัย  คุณลักษณะ  ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ท าให้คุณภาพของแรงงานแตกต่างกัน ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างสั่งสม ซึ่งเปรียบเสมือน
ทุนที่ติดตัวแรงงานตลอดไป  และทุนเหล่านี้ไม่อาจแยกออกมาได้จากตัวผู้เป็นเจ้าของทุนได้ จึง
เรียกว่า ทุนมนุษย์  ผู้ใดมีทุนมนุษย์สะสมไว้ในตัวมาก เช่น มีทักษะสูง มีประสบการณ์ในการท างาน
มากหรือมีสุขภาพพลานามัยดี ก็ย่อมส่งผลต่อท าให้ประสิทธิภาพในการท างานที่ดีกว่าและได้รับ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่า (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2558)  

นโยบายและแผนพัฒนาก าลังคน 

ผู้รับผิดชอบนโยบายในการพัฒนาก าลังคน คือ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน  โดยนโยบายด้านก าลังคนจะถูกระบุไว้ในแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนเป็นอย่างมากด้วยการ
มุ่งเน้นการศึกษาและการฝึกอบรม   

แผนพัฒนาก าลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559  ประกอบด้วย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตและพัฒนาศักยภาพก าลังคนทุกระดับต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปาทานด้านก าลังคนทุกภาค

ส่วน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาดเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education Hub) ของอาเซียน จัดเตรียมก าลังคนในบางสาขาที่ขาดแคลน
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และให้แรงงานมีโอกาสเพิ่มเติมทักษะฝีมือแรงงาน                    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในระดับสากล 
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือและทักษะด้าน
ภาษาเพ่ิมขึ้น เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตที่จะเข้ามาในประเทศไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนาก าลังคน ด้วยการสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาก าลังคนอย่างเป็นรูปธรรม จัดระบบการวางแผนพัฒนาก าลังคน เสริม
ความรู้ด้านการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับทุกภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนให้ก าลังคนมีความมั่นคงและหลักประกันในชีวิต                        
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนให้ก าลังคนมีคุณธรรม ประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนา

คนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม กลยุทธ์การสร้าง
จิตส านึกของคนในทุกสาขาอาชีพให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และกลยุทธ์การสร้างเสริมความศรัทธา
ในสถาบันศาสนาเพื่อให้มีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมศีลธรรม และสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม 

การพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปาทานด้านก าลังคน การจัดเตรียม
ก าลังคนในที่ขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  จึงเป็นโจทย์ส าคัญที่ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
สถานศึกษาต้องช่วยกันหาค าตอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย   

ความไม่สอดคล้องของการผลิตแรงงานกับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมไมซ์                      

การก้าวเข้าสู่กระบวนการโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมีการจ้าง
แรงงานไร้ฝีมือ ราคาถูก สวัสดิการต่ าจ านวนมากมาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ไปสู่การเป็นสังคม
อุตสาหกรรมบริการและสารสนเทศที่ต้องการแรงงานมีความรู้และทักษะฝีมือ ความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (Bank, 2006) อุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของ
อุตสาหกรรมการบริการที่ต้องการแรงงานคุณภาพจ านวนมาก เนื่องจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เข้ามา
ประเทศไทย มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ  มีอ านาจการซื้อสูง มีความต้องการสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ  ซึ่งเชื่อมโยงไปยังธุรกิจบริการอื่นเป็นวงกว้าง เช่น อาหารและเครื่องดื่ม  โรงแรม การขนส่ง 
กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , 
2557) ประกอบประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีส าหรับการจัดงานประเภทธุรกิจไมซ์ เนื่องจาก
มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย มีธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่หลาย
หลาย มีสถานที่จัดงานประชุมและจัดแสดงนิทรรศการทุกรูปแบบและทุกขนาดรวม   จึงท าให้
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยเติบโตและมีนักเดินทางไมซ์มาเยือนจ านวนมาก  และมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการบุคลากรไมซ์ที่มีองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน 
สากลสอดคล้องความต้องการของอุตสาหกรรมจ านวนมาก   

ความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมไมซ์ หมายถึง ความต้ องการบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพของก าลังคน ซึ่งเกิดจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์ของอุปสงค์และอุปาทานก าลังคน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในอนาคต  
การวางแผนก าลังคนนอกจากคาดคะเนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในเชิงปริมาณตามระดับการ 
ศึกษาขั้นต่าง ๆ แล้ว คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรม
ก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน  การสร้างบุคลากรระดับปฏิบัติการที่มีคุณลักษณะโดดเด่น  มี
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สมรรถนะและศักยภาพสูง  ส าหรับเตรียมก าลังคนให้มีความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอุตสาหกรรม  ควรด าเนินการ
อย่างเป็นระบบโดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง  ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมจะทราบว่าก าลังคน
คุณภาพที่ต้องการเป็นอย่างไร  โดยการก าหนดคุณลักษณะสมรรถนะที่พึงประสงค์ของก าลังคน
คุณภาพ และการออกแบบรูปแบบการประเมิน ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการประเมินและคัดเลือก (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555)  

ในการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ  ระบบการศึกษาต้องเสริมสร้างความรู้ ความคิด 
ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคมให้แก่ผู้ศึกษาในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ (สุมาลี ปิตยานนท์, 
2539)   

1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมไทย สามารถวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ที่
จะต้องเผชิญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

2. ให้มีความเข้าใจในสังคมอื่นและเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปทั่วโลก เพื่อหาทาง
เลือกส าหรับอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3. ให้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดี สามารถใช้
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันได้  

4. ให้มีความรู้และการฝึกปฏิบัติในด้านการประกอบอาชีพ  
5. ให้มีหลักศาสนาประจ าใจ ตลอดจนจริยธรรมคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  
จากการศึกษา ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2557) นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI)  ได้แสดงความเห็นไว้ใน บทความเรื่อง “แรงงานไทยในบริบทใหม่ : การเรียน
สายอาชีพเพื่อชาติ”  ว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาอุปสงค์ส่วนเกินจนอยู่ในภาวะขาดแคลน
แรงงานต่อเนื่องกันมายาวนาน  เนื่องจากภาคเศรษฐกิจของไทยใช้แรงงานเกินกว่าขีดความสามารถ
ในการเพิ่มของก าลังแรงงานของไทย ดูได้จากจ านวนการจ้างงานที่สูงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ าอัตราการ
ว่างงานของไทยจะผันผวนไปบ้างเป็นรายไตรมาส  แต่ก็มีอัตราการจ้างค่อนข้างต่ าอยู่ในช่วง 0.5-
2.0% ของก าลังแรงงาน 

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า แม้อัตราการว่างงานโดยรวมแต่ละเดือน
ของปี 2557  สูงกว่าปี 2556 มาโดยตลอด แต่ยังไม่สูงพอที่จะท าให้การมีงานท าของประเทศไทยลด
จ านวนการจ้างงานลง   เช่น  ในเดือนมกราคม 2557  มีผู้มีงานท า 37.79 ล้านคน  เดือนสิงหาคมมีผู้
มีงานท าถึง 38.37 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 0.2% ต่อเดือน  แสดงว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานในเชิง
ปริมาณยังคงมีอยู่ เห็นได้จากความต้องการแรงงานในปี 2551  มีจ านวน 370,404 คนต่อปี  แต่ในปี 
2556 ลดลงเหลือ 306,148 คนต่อปี ขณะเดียวกันจ านวนที่ขาดแคลน (หาบรรจุไม่ได้ใน 6 เดือน)ก็

http://tdri.or.th/staff/yongyuth-chalamwong/
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ลดลงเช่นกัน  โดยในปี 2551 มีจ านวนที่ขาดแคลน  233,138 คน แต่ในปี2556 ลดลงเหลือ 181,827 
คน ปัญหาที่พบเกิดจากการผลิตบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในสาขาขาดแคลนนั้น  สังเกต
ได้จากจ านวนผู้ว่างงานที่มีสัดส่วนมากกว่าจ านวนที่ขาดแคลนในทุกระดับการศึกษา   เช่น ในปี 2556 
ระดับ ม.ปลาย และ ปวช. ว่างงานมากกว่าจ านวนที่ขาดแคลนถึง 2 เท่า ระดับ ปวส. ว่างงานมากกว่า
จ านวนที่ขาดแคลน 2.1 เท่า  และระดับ ป. ตรี ว่างงานมากกว่าจ านวนที่ขาดแคลนถึง 3.5 เท่า 

ในปี 2557 กรมการจัดหางานได้คาดการณ์ว่า ผู้ที่จบการศึกษาและจ านวนที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานของผู้ที่จบการศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับปฏิบัติการมีสัดส่วนที่น้อยมาก  เช่น  
มีผู้จบมัธยมต้นสูงถึง 741,931 คน   ถ้าคนกลุ่มนี้ไม่เรียนต่อ ต้องใช้เวลาอีก 4-5 ปีจึงจะเข้าสู่ตลาด 
แรงงานได้ ส่วนผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายสายสามัญทั้งหมดจะออกสู่ตลาดแรงงานน้อยมากคิด
ได้เพียงร้อยละ 4.2 เนื่องจากส่วนใหญ่เรียนต่อในระดับปริญญาตรี  ผู้ที่เรียนระดับ ปวช.ซึ่งปัจจุบันมี
จ านวนผู้จบการศึกษาน้อยกว่าผู้เรียนมัธยมปลายมาก  และยังออกสู่ตลาดแรงงานไม่มาก  โดยผู้จบ
การศึกษาระดับ ปวช. จะเข้าสู่ตลาดเพียงร้อยละ 8.9  ผู้ที่จบ ปวช. ส่วนใหญ่จะเรียนต่อในระดับ 
ปวส. มากถึงร้อยละ 70 และจ านวนผู้จบ ปวส. เข้าสู่ตลาดแรงงานเพียงร้อยละ 13.6 เท่านั้น  แม้จะ
รวมผู้จบสายอาชีพทั้ง 2 ระดับเข้าด้วยกัน ก็ยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17.8 ของผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
เท่านั้น เมื่อเทียบกับผู้จบระดับปริญญาตรีจะมีสัดส่วนของผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานสูงถึงร้อยละ 61.5 ของ
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งหมด  ที่กล่าวมาเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน
ระดับล่างและระดับกลางอย่างมาก 

การศึกษาของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์  พบว่า ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานรุนแรงที่สุด  จะอยู่ในกลุ่มแรงงานสายอาชีวศึกษาซึ่งเกิดจากสาเหตุ 3 ปัจจัย
หลัก ได้แก่  1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  2) การลงทุนระดับต่ าใน
ภาคอุตสาหกรรมและการเน้นนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรที่บิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งส่งผลให้แรงงาน
กลับเข้าสู่ภาคเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีการพัฒนาทักษะต่ า  และ 3) ทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ  ซึ่งเกิดจากปัญหาคุณภาพของการศึกษาไทยและความไม่สมดุลของระบบการศึกษา
ในมิติต่าง ๆ  นอกจากนี้การผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความต้องการก าลังคนทุกระดับมี
ปัญหาในเรื่องของสมรรถนะ  เนื่องจากการจัดการศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตามความต้องการของ
สถานศึกษามากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2558)  

การศึกษาของอเด็คโก้กรุ๊ป พบว่าในกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมถึงประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติของแรงงานกับความต้อง 
การของนายจ้างในอันดับต้น ๆ รวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน (อเด็คโก้
กรุ๊ป (ประเทศไทย), 2557) อีกทั้งยังพบว่า คุณลักษณะทั้งด้านการศึกษาและด้านอายุของแรงงานยัง
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ไม่สอดคล้องของกับความต้องการแรงงานของนายจ้างด้วย เนื่องจากจ านวนแรงงานในระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะ เป็นกลุ่มที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากที่สุด  แต่จ านวนผู้เข้า
ศึกษากลับมีแนวโน้มลดลง เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่าสาย
อาชีพ  ความต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้นเนื่องจากค่าจ้างของแรงงานในระดับปริญญาตรีสูงกว่าค่าจ้างของ
แรงงานในระดับอาชีวศึกษา  ในขณะเดียวกันพบว่าช่วงอายุของแรงงานที่มีการจ้างงานในภาคธุรกิจ
มากที่สุด คือ  ช่วงอายุ 20 – 39 ปี  โดยพบว่า แรงงานในภาคการผลิตส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน 34 ปี 
และจ านวนแรงงานที่มีอายุมากกว่า 34 ปี มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจ านวนแรงงานที่
ลดลงส่วนนี้ออกไปท างานนอกระบบหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว (กรวิทย์ ตันศรี และสิรีธร จารุธัญ
ลักษณ์, 2555) 

การผลิตก าลังคนระดับอาชวีศึกษา  

จากความไม่สอดคล้องของการผลิตแรงงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์กับ
ความต้องการแรงงานคุณภาพ  รัฐบาลไทยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน และการศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะสายวิชาชีพ มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนหันมาสนใจศึกษาสายวิชาชีพ เพ่ือลดความ
เสี่ยงของการว่างงานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญา  เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ทักษะของแรงงานและความต้องการของนายจ้าง  
(ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด, 2557) เพื่อให้การจัดการทรัพยากรและการพัฒนาทุนมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมไมซ์ มีทักษะ ความรู้ คุณลักษณะ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์การส าคัญที่มีภารกิจโดยตรงในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
โดยที่ผ่านมาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการ
จัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การก าหนดหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการ
ผลิตก าลังคนที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ (ส านักงาน
รัฐมนตรี, 2557) และในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ยังนับเป็นห้วงเวลาที่
ส าคัญ ในการเตรียมก าลังคนให้พร้อมกับสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน 
ตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จึงได้เสนอให้สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานเสรี  โดยการ
ให้ความส าคัญกับการผลิตก าลังคนระดับปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนภาคบริการของ
ประเทศ และจัดระบบเพื่อเตรียมการรับคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและคนไทยที่จะออกไป
ต่างประเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับคนกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงจัดท าฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะฝีมือ
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และแรงงานกึ่งฝีมือของไทยและต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยในสาขาอาชีพส าคัญต่าง ๆ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  

จากรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการก าลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ   ท าการศึกษาถึงสาเหตุปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการอาชีวศึกษา ใน  2 มิติ 
คือ  มิติของความต้องการก าลังคน และ มิติของการผลิตก าลังคน พบประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  ดังนี ้

1. การผลิตก าลังคนส่วนใหญ่ไม่ได้อิงความต้องการของประเทศ (Demand Driven) 
สถาบันหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เลือกผลิตก าลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง 
(Supply Driven) ท าให้เกิดปัญหาคนว่างงานไปพร้อม ๆ กับปัญหาการขาดแคลนก าลังคน 

2. ผลการศึกษาจ านวนก าลังคนที่ขาดแคลน ในปี 2551 พบว่าแรงงานที่ขาดแคลนมากที่สุด 
คือ แรงงานในด้านการผลิต/แรงงานทั่วไปและส่วนใหญ่จะอยู่ในสายอาชีพการผลิตและการบริการ 

3. โครงสร้างตลาดแรงงานที่ เป็นอยู่มีลักษณะแหว่งกลาง คือ มีการใช้แรงงานที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมต้นหรือต่ ากว่าสูงมาก รองลงมาคือมัธยมปลาย ส่วนตรงกลางซึ่งเว้าไปอยู่ฐาน
รากมีการใช้น้อยที่สุด คือ ปวช., ปวส. จากนั้นก็ขยับขึ้นไปที่ปริญญาตรีปริญญาโท ตลาดแรงงานใน
ระดับ ปวช. เป็นตลาดแรงงานที่เล็กมาก มีก าลังการผลิตแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงาน เฉลี่ยปี
ละ 2-3 หมื่นคน 

4. ผู้ที่เรียนจบสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประมาณ 75% จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากต้องการเรียนต่อ 
เพื่อให้ได้เงินเดือนที่สูงขึ้น และมีเพียง 25% เข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงท าให้เกิดสภาพความขาดแคลน
แรงงานในระดับกลางรุนแรงมาก 

5. ผู้ที่เรียนในสายวิชาชีพ อาทิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรีจ านวนหนึ่ง  ยอมใช้ ปวช. และ ปวส. เพื่อสมัครเข้าท างาน 
เนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งไม่ต้องการจ้างงานระดับปริญญาตรี จึงยอมเข้าท างานโดยใช้
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าที่จบแล้ว ยังพบอีกว่า มีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วต้องเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้นต่าง ๆ เพื่อน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 

6. สถานศึกษาในสายสามัญศึกษา เพิ่มเป้าหมายการรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น โดยมีเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วน
ส าคัญที่ทุกสถานศึกษาเร่งเพิ่มปริมาณผู้เรียนเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้มี
ผู้สมัครเรียนอาชีวศึกษาลดลง 

7. ความไม่สอดคล้องกันอย่างมากของการผลิตผู้จบการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ
ในระดับ ปวช. ปวส. อุดมศึกษา (ป.ตรี/โท)  มีจ านวนมากเกินกว่าความต้องการในพื้นที่จะดู ดซับ
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เอาไว้ได้ ส่วนที่เกินนี้จึงต้องไปหางานนอกพื้นที่  มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่มีสาขาที่มีอุปาทาน
มากกว่าอุปสงค์  แต่โดยทั่วไปแล้วพบว่า  ความต้องการแรงงานมากกว่าจ านวนคนที่ผลิตได้จะเกิดขึ้น
ในกลุ่มแรงงานระดับมัธยมลงมา  แต่ที่ผลิตเกิน คือ แรงงานสายช่าง ปวช. ปวส. ขึ้นไป ซึ่งมีการใช้
น้อยในระดับกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาต่ า สิ่งที่ขัดแย้งกัน คือ หลาย
จังหวัดยังพบการขาดแคลนแรงงานระดับบนที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

8. ปัญหาความไม่สอดคล้องกันทั้งในเชิงปริมาณผู้ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้ง
สาขาและจ านวนเมื่อออกสู่ตลาดแรงงานก็ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการเชิงคุณภาพด้านสมรรถนะ
พื้นฐาน และระดับวิชาชีพ ที่จ าเป็นในการท างาน ความต้องการก าลังคนในเชิงคุณภาพ พบว่า ทุก
กลุ่มแรงงานยังมีช่วงห่างระหว่างระดับความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถาน
ประกอบการอยู่ โดยเฉพาะความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา 

9. คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ สาเหตุ
เนื่องจากสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งการ
ขาดความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และข้อจ ากัดของเงินอุดหนุนที่ได้รับ 

10. ครูที่สอนในระดับอาชีวศึกษามีปริมาณและคุณภาพไม่สอดคล้องกับภารกิจ ส่งผล
ต่อคุณภาพของนักเรียน ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
จ าเป็นตอ่การปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

11. ภาพลักษณ์ในการใช้ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาบาง
กลุ่ม ส่งผลต่อทัศนคติและการยอมรับของผู้ปกครองและสังคม 

จากสาเหคุดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา จึง
ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตก าลังคนทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพดังกล่าว แบ่ง
ออกเป็น  4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สนองความต้องการของ
ตลาด 2) ด้านการพัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาที่ขาดแคลน 3)  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และ 4) ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  การผลิต
และพัฒนาก าลังคนผ่านระบบการอาชีวศึกษานี้  จึงเป็นมาตรการอันส าคัญในยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552 -2561 ซึ่ง
ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อใช้ในการก าหนด
กรอบแนวทางการผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถให้
สามารถแข่งขันได้กับประเทศต่าง ๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์   ตามที่จะ
กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ความหมายของทุนมนุษย์และทรพัยากรมนุษย์ 

ค าว่า “ทุนมนุษย์” (Human Capital) เป็นที่นิยมน าที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง และมีค า
จ ากัดความที่ค่อนข้างหลากหลาย  ดังนี้   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปี พ.ศ. 2552  ได้
ให้ความหมายของค าว่า “ทุน”  คือ ของเดิม หรือเงินเดิมที่มีไว้ ลงไว้ ก าหนดไว้ จัดตั้งไว้ เพื่อ
ประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็นทุน มีเงินเป็นทุน เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ตั้งไว้ส าหรับด าเนิน
กิจการเพื่อหาผลประโยชน์ และได้ให้ความหมายของค าว่า “มนุษย์” คือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มี
จิตใจสูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ส่วนทุนมนุษย์  หมายถึง ความรู้ ทักษะความสามารถและ
พฤติกรรมการท างานของพนักงานที่สอดคล้อง และมีคุณค่าในการสร้างศักยภาพให้แก่องค์การ   
(Bateman, 2009) (กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์, 2552) ท าให้พนักงานมีสติปัญญา ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ซึ่งน ามาใช้ในการท างาน ทุนมนุษย์จึงเป็นทรัพย์สินส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ (Armstrong, 
2006) ธนาคารโลก  ให้ค าจ ากัดความทุนมนุษย์ไว้ว่า เป็นทักษะและความสามารถต่าง ๆ ที่อยู่ในตัว
บุคคลหรือก าลังแรงงาน  ทุนมนุษย์จะใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ (บุญคง หัน
จางสิทธิ์, 2543) ทุนมนุษย์นอกจากส่วนที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์  ยังถูกสะสมขึ้นมาจากหลายทาง 
เช่น ทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน การย้ายถิ่นฐาน ประสบการณ์ชีวิต การรักษาสุขภาพ 
รวมทั้งการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ (นิสดารก์ เวชยานนท,์ 2551)   

ความหมายของการพัฒนาทุนมนุษย์  
การพัฒนาทุนมนุษย์  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้บุคลากร มีความรู้ มีทักษะ มีความ 

สามารถ มีทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของปัจเจกบุคคลให้ดีขึ้น 
โดยกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ครอบคลุมไปด้วย 3 กิจกรรม คือ การฝึกอบรม (Training) 
การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) (เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, 2552)  (กิตติภูมิ 
วิเศษศักดิ์, 2552) โดยกิจกรรมการพัฒนาอาจแบ่งออกได้ 2 ระดับ คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับ 
มหภาค ให้เป็นบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถตามทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนา
ประเทศ  ใช้การศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ระดับจุลภาค เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคล 
กลุ่มและองค์การให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ น าภูมิปัญญาที่มีอยู่มาปรับปรุงและ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการเติบโตขององค์การ เสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขัน โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ (วรารัตน์ เขียวไพรี, 
2551) 

(Mondy, 2005) ให้ความเห็นว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน้าที่หลักของการบริหาร
ทุนมนุษย์  ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม พัฒนาการวางแผน พัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การและ
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การประเมินผล  โดยกิจกรรมการฝึกอบรมมีการออกแบบ ให้เกิดการความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ตามความต้องการส าหรับงานปัจจุบัน  ส่วนการพัฒนาเป็นการเรียนรู้โดยตั้งใจของพนักงานเพื่อ
น ามาใช้ในอนาคต  

มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งตามปกติแล้วไม่
สามารถวัดเทียบค่าทางธุรกิจ แต่ก็สามารถสร้างคุณค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัดเทียบคุณค่า
ออกมาได้ เมื่อเทียบคุณค่าออกมาได้ก็สามารถวัดได้  มนุษย์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานเมื่อได้รับความรู้จาก
การฝึกฝนและเรียนรู้ในสถานศึกษา   และมีการเพิ่มพูนทักษะจากการประสบการณ์ท างานซึ่งเป็นการ
สะสมทุนมนุษย์ ดังนั้น ทุนมนุษย์จึงประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะ
ประจ าตัวของแต่ละบุคคล  ดังภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 องค์ประกอบของทุนมนุษย ์
ที่มา: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2007. 

Gratton and Ghoshal (Gratton, 2003) ให้ค าจ ากัดความของทุนมนุษย์ ต่างจาก
นักวิชาการท่านอื่น โดยกล่าวว่าทุนมนุษย์ เกิดจากการผสมผสานระหว่าง 3 ทุน  คือ ทุนทางปัญญา  
(Intellectual Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital) และทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital)  
โดย 1) ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ประกอบไปด้วยความรู้ และความสามารถในการ
เรียนรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ ประสบการณ์ที่คนสะสมเอาไว้  2) ทุนทางสังคม (Social 
Capital) ประกอบไปด้วยเครือข่าย ความสัมพันธ์ ซึ่งสิ่งถือเป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญ โดยช่วยสร้างโอกาส
ที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น ความไว้วางใจ ความน่าเช่ือถือ  และ 3 ) ทุนทาง
อารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การรับรู้ตนเอง (Self Awareness) 
ความมีศักดิ์ศร ี(Integrity) การมีความยืดหยุ่น (Resilience) 

ความรู ้

ความสามารถ 

คุณลักษณะ 

ทุนมนุษย ์ทักษะ 
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จากความหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเห็นว่า นักวิชาการหลายท่านได้ พยายามที่จะให้ค า
จ ากัดความค าว่า “ทุนมนุษย์”  ในแง่มุมที่หลากหลาย  แต่ก็มีใจความหลักที่คล้ายคลึงกัน สรุปได้ว่า 
“ทุนมนุษย์” ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และคุณลักษณะอื่น ๆ ความสามารถที่มีอยู่
ในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน การฝึกอบรม ประสบการณ์ ทัศนคติ และ
แรงจูงใจ ที่สามารถพอกพูนได้และมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การหรือสังคมนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทุนมนุษย์จึงสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันขององค์การอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์การเป็นบุคคลที่หายาก 
องค์การอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือหาบุคคลอื่นมาทดแทนได้  

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จากแนวคิด “ทุนมนุษย์”  ซึ่งเปรียบเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์การ  การพัฒนาทุน

มนุษย์  จึงมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์การและเป็นเรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคัญ
อย่างมาก ท าให้เกิดแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  เพื่อสร้าง “ทุน
มนุษย”์  ในองค์การควบคู่ไปกับแนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  ซึ่งเป็นประเด็นที่
มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  และถูกน าไปใช้ในมุมมองที่หลากหลาย การให้ค าจ ากัดความหรือ
ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง กระบวนการพัฒนา การฝึกอบรมรายบุคคล การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญเติบโต ซึ่งประสบการณ์เรียนรู้ที่ถูกจัดขึ้นเป็นไปได้ในหลายรูปแบบทั้ง 
แบบที่ตั้งใจและแบบที่ไม่ตั้งใจ แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ เป็นการท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตทั้งในระดับองค์การและระดับตัวบุคคล (Nadler, 1990)  (Swanson, 1995) นโยบาย 
ระบบ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในสถานที่ท างาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ทัศนคติและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการได้มาของพนักงาน การ
ฝึกอบรม การประเมินผล การให้รางวัล การดูแลความปลอดภัย และการจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี   
โดยนโยบายและการปฏิบัติดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์งาน การวางแผนความต้องการ
แรงงาน การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศและการฝึกอบรอมพนักงานใหม่ 
การสื่อสาร การฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้งการสร้างความผูกพันขององค์การให้กับพนักงาน (Noe, 
2006) (Ivancevich, 2010) (Mondy, 2005)  

(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2547) ได้ให้ความหมายว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากรหรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บุคลากรขององค์การร่วมใช้ความรู้ ทักษะ และประการณ์ในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้เข้ากับการปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษา และพัฒนาให้
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บุคลากรขององค์การมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม 
ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันแก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การให้สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) ได้ให้ทรรศนะเพิ่มเติมว่า จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรภายในองค์การภายใต้
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  และ (อ านวย แสงสว่าง, 2544) ได้สรุปความหมายเพิ่มเติมจาก
นักวิชาการท่านอื่นๆ ว่า การจัดการทัพยากรมนุษย์ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้ร่วมงานอย่างเต็มความสามารถและด้วยความสมัครใจเป็นปัจจัยส าคัญ 

นอกจากนี้ สุจิตรา ธนานันท์ (สุจิตรา ธนานันท์, 2550)  ได้รวบรวมความหมายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังนี ้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง  การที่นายจ้างจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรของ
ตนในช่วงระยะเวลาใด  เวลาหนึ่ง   เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการท างาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของ
บุคลากร (Nadler, 1980) โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นหน้าที่หลักของฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้างให้บุคลากรเกิดศักยภาพที่พึงประสงค์ที่ไม่ใช่แค่เพียงการฝึกอบรมเท่านั้น  แต่ยัง
หมายความรวมไปถึงการวางแผนตามสายงานอาชีพของแต่ละบุคคล  การพัฒนากิจกรรม  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย (Mondy, 2005) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานในองค์การทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  และระดับ
องค์การ (Ellen Ernst Kossek & Richard N. Block, 2002)  

แนวคิดเกี่ยวกบัทุนมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

“มนุษย์” เป็นทุนประเภทหนึ่งที่ส าคัญ  เพราะองค์การคงไม่สามารถผลิตสินค้าและ
บริการได้โดยปราศจาก “มนุษย์” โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ต้องใช้  
“มนุษย”์ ในการให้บริการ  เช่น การจัดกิจกรรมการประชุม  โรงแรม  ร้านอาหาร (Goldfarb, 1995) 
งานด้านบริการมีความซับซ้อนและหลากหลาย ท าให้คนต้องใช้สมองคิดค้นมากขึ้น การใช้แรงกาย
ลดลง และการพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยี เครือข่ายการติดต่อสื่อสารท าให้ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ 
ถูกแบ่งปันและสื่อสารไปได้ทั่วโลก การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับความ 
สามารถของคนในการประยุกต์ใช้ความรู้ สติปัญญา และทักษะทางวิชาชีพสร้างความแตกต่างและ
ความหลากหลายของสินค้าและบริการ คนจึงถูกมองเป็นสินทรัพย์ ที่มีคุณค่าขององค์การ ส่งผลให้
องค์การต่าง ๆ มุ่งให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การทั้งระบบอย่างจริงจัง  ด้วยการให้คุณค่ ากับ
การพัฒนา  การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมุ่งสร้างให้คนในองค์การ
เกิดการน าความรู้ไปวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาและแก้ปัญหา  
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กล่าวได้ว่า  ทุนมนุษย์  คือ ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิด
มาพร้อมกับคนผู้นั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นความสามารถโดยธรรมชาติ  หรือใช้เวลาและเงินในการสั่งสม ที่
เกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว การศึกษาจากสถาบันการศึกษา  การฝึกอบรมที่เกิดขึ้น
หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท างาน  ประสบการณ์ในการท างาน การย้ายถิ่น
ฐาน การค้นคว้าและประสบการณ์ชีวิต โดยมนุษย์เป็นเจ้าของทุน เป็นผู้ลงทุน เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะ
ท างานที่ใด  เมื่อใด และอย่างไร เปรียบเสมือนผู้ลงทุนนี้จะน าเอาทุนของตนเองไปท างานกับองค์การที่
สามารถให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนของเขาเหล่านั้นอย่างคุ้มค่าที่สุด (Davenport, 1999  อ้างถึงใน 
(นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551) (ประไพทิพย์ ลือพงษ์, 2556) เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า “ทุนมนุษย์” ที่มี
ศักยภาพมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ตรงกับความต้องการขององค์การนั้น   ส่วนส าคัญมาจากกล
ยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี   องค์การจึงปรับรูปแบบและค้นหาวิธีการในการสร้างความ
แข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ด้วยกล
ยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัย (พิชิต เทพวรรณ,์ 2554) (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556)  

ปัจจุบันองค์การให้สัดส่วนความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกับสมัยอดีตอย่าง
สิ้นเชิง  โดยในอดีตองค์การจะให้ความส าคัญกับทรัพยากรทางการเงินมากกว่าทรัพยากรอื่นใด  
เนื่องจากเงินเป็นสิ่งที่หายาก  แสดงถึงความมั่นคงมั่งคั่ง  ปัจจุบันองค์การธุรกิจให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเท่ากับทรัพยากรอื่น ๆ ในอนาคตองค์การธุรกิจจะให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์มากกว่าทรัพยากรอื่น ๆ ในองค์การ (Schultz, 1961) (Sullivan, 2000) (Guthrie, 
2001) (Moon, 2006) (Thorne, 2007) (Hayami, 2009) สรุปได้ดังภาพที่ 5 

 F.R. = Financial Resource  คือ  ทรัพยากรทางการเงิน 
 P.R. = Physical Resource คือ  ทรัพยากรทางกายภาพอื่น ๆ 
 H.R = Human Resource คือ  ทรัพยากรมนุษย ์
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ภาพที่ 5 วิวัฒนาการองค์การธุรกิจให้ความส าคัญต่อทรพัยากรมนุษย์ 
ที่มา: Schultz,1961; Sullivan, 2000; Guthrie, 2001; Moon & Kym, 2006; Thorn & Pellant, 
2007; Hayami, Y., 2009. 
 

แนวคิดของทุนมนุษย์ได้ถูกแยกไว้ 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทักษะและความรู้ที่มีประโยชน์เฉพาะตัวบุคคลคนหนึ่ง ๆ  2) ลักษณะทั่วไป ซึ่งมีประโยชน์ต่อทุกคน 
สาระส าคัญของการด าเนินการด้านทุนมนุษย์ คือ การเพิ่มคุณค่าน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล เพื่อ
เพิ่มคุณค่าทางผลผลิต การลงทุนหรือเพิ่มศักยภาพของทุนมนุษย์  โดยการศึกษา การฝึกอบรม การให้
ความรู้ และการดูแลสุขภาพให้เกิดศักยภาพที่มีคุณภาพ  ก่อนจะก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตแก่องค์การ 
(กิตติภูมิ วิเศษศักดิ,์ 2552: 246)  

แนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เป็นตามแนวคิดการบริหารของ 
(Frederic W. Taylor, 1991) ที่เรียกว่า Taylorism เป็นการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์เน้นการ
บริหารงานโดยมีสายบังคับบัญชา มีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ ก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์
เพื่อให้เกิดแบบแผนการปฏิบัติแบบเดียวกัน การบริหารคนจะเน้นที่กระบวนการและกิจกรรม ตั้งแต่
การสรรหา คัดเลือก บรรจุ การฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน จนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ต่อมาใน
ระหว่างทศวรรษที่ 1930-1940  การบริหารได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์  การ
เปลี่ยนแปลงมาให้ความสนใจในด้านมนุษยสัมพันธ์  การบริหารคนต้องมีปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยา  
องค์การต่าง ๆ มีลักษณะพึ่งพาความรู้ของคนมากขึ้น (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551: 12)  คนจึงถูกมองเป็น
สินทรัพย์ที่มีคุณค่าขององค์การ  

จากความส าคัญของทุนมนุษย์ องค์การจึงต้องหาวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เหมาะสมกับ
องค์การนั้น ๆ ซึ่งปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทุนมนุษย์ในองค์การ จะประกอบด้วย 3 
ปัจจัย คือ 

F.R. 

 

F.R. F.R. 

P.R. P.R. 
P.R. 

H.R 

 

H.R 
H.R 
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1. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยคนในองค์การใช้
ความรู้ และความสามารถเป็นทุนของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานให้
ส าเร็จลุล่วง และท างานประสานกับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งต่างคนก็ใช้ทุนที่มีอยู่เพื่อท าให้บรรลุเป้าหมายได 

2. ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยทุนมนุษย์ที่มีอยู่มีความรู้ ความ 
สามารถ ความช านาญ สามารถน ามาใช้เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างให้กับองค์การท าให้เกิดความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 

3. ปัจจัยต่อการพัฒนาองค์การโดยสร้างความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน  
(จีระ หงส์ลดารมภ์, 2555) เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้

รวบรวมแนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ไว้ในหนังสือ 8K’s+5K’s : ทุนมนุษย์คนไทยรองรับ
ประชาคมอาเซียน เสนอมุมมองการพัฒนาคุณภาพของคนให้สามารถน ามาปรับใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คนไทยเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างยั่นยืน  ดังนี ้

ทฤษฎีทุน 8 ประการ (8K’s) เป็นทุนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) คือ ทุนเริ่มต้นของคนแต่ละคนที่เกิดมามีร่างกาย  

รูปร่างหน้าตา สติปัญญาที่แตกต่างกัน 
2. ทุนทางปัญญา ( Intellectual Capital) คือ ทุนที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ที่ท าให้คน

คิดเป็น วิเคราะห์เป็น และสามารถน าความรู้ที่มีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได ้  
3. ทุนทางจริยธรรม  (Ethical Capital) คือ ทุนภายในส่วนลึกหรือสามัญส านึกของ

จิตใจคน ซึ่งจะส่งผลต่อทุนทางปัญญาที่จะคิดวิเคราะห์ด้วยความดี มีศีลธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก 

4. ทุนแห่งความสุข  (Happiness Capital) คือ ทุนที่อยู่ภายในจิตใจของคนในการลง
มือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากแรงบันดาลใจ ที่จะส่งผลให้เกิดความสุขความอิ่มเอมใจในการกระท าสิ่ง
เหล่านั้น เป็นแรงผลักดันให้การท างานมีเป้าหมายที่ชัดเจน  

5. ทุนทางสังคม  (Social Capital) คือ ทุนที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัว 
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือสังคมภายนอกในการหล่อหลอมตัวตนของแต่ละบุคคลให้เป็นไปในทางดี
หรือทางเสื่อมขึ้นอยู่กับทุนทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลที่จะมุ่งสร้างคุณงามความดี หรือจะกระท า
ความเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้างและสังคม 

6. ทุนแห่งความยั่งยืน  (Sustainability Capital) คือ ทุนที่เกิดจากการกระท าของคนที่ 
มุ่งหวังผลในระยะยาวโดยเริ่มต้นจากการกระท าความดีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 

7. ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Capital) คือ ทุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สามารถน าเครื่องมือเครื่องใช้ด้านไอทีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
โดยรวมได ้
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8. ทุนทางความสามารถพิเศษ (Talented Capital) คือ ทุนที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์
ทักษะความรู้ บ่มเพาะจนเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความช านาญในด้านต่าง ๆ ตามแต่ความถนัดและทัศนคติของ 
แต่ละบุคคล 

ทฤษฏีทุนใหม่ 5 ประการ (5K’s New) เป็นทุนที่ส าคัญส าหรับการบริหารทุนมนุษย์ใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย 

1.  ทุนทางความรู้ (Knowledge Capital)  คือ ทุนในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
เจาะลึกความรู้ทั่วไปภายใต้มิติเดียว ไปสู่การรอบรู้อย่างลึกซึ้งในหลากหลายมิติ 

2. ทุนทางความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Capital) คือ ทุนในการคิดดัดแปลง คิด
ประยุกต์ใช้ คิดขึ้นใหม่ และคิดพัฒนาโดยมุ่งให้เกิดความเจริญในทางบวก 

3.  ทุนทางนวัตกรรม (Innovation Capital)  คือ ทุนในการพัฒนาต่อยอดจากของเดิม
ไปสู่สิ่งใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น 

4.  ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital ) คือ ทุนในการเรียนรู้ ค่านิยม แนวคิดหรือ
ความเชื่อของคนที่เราติดต่อสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความคิดของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

5.  ทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital)  คือ การบริหารจัดการ EQ ซึ่งจะส่งผลถึงทุน
ในด้านต่าง ๆ ให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน 

จากแนวคิดและความความหมายดังกล่าวข้างต้น  ท าให้การบริหารงานบุคลากรกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนมุมมอง จากอดีตองค์การมองคนเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องควบคุมไปสู่การ
มองคนเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าในตัวบุคคลได้จากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
ช านาญ  ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งมีวิวัฒนาการ
จากที่มุ่งเน้นกระบวนการท างาน  เป็นมุ่งเน้นที่การบริการคน การเพิ่มมูลค่าของคน ดังภาพที่ 6   
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ภาพที่ 6 วิวัฒนาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555    
 

ประไพทิพย์ ลือพงษ์ (2556)  ให้ความเห็น ว่าองค์การต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือสอดคล้องกับการสร้างสมรรถนะความสามารถของคน
ในองค์การ จึงจะท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นที่รู้จักเชื่อถือได้ และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล การปรับแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์ ท าให้สามารถอธิบายแนวทางในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การได้หลายประการดังนี ้

1.  การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การจะต้องตอบสนองต่อกลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์การ เช่น ถ้าองค์การมีเป้าหมายจะต้องจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคนโดยระบุจ านวนครั้ง ในการ
เข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นตัวช้ีวัดศักยภาพของพนักงาน ก็จ าเป็นต้องจัดการฝึกอบรมให้พนักงานตามความ
จ าเป็น และตามจ านวนที่ก าหนด 

2. การเก็บรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การ โดยเน้นการท างานให้ตรง
ตามความสามารถ ตรงตามสาขาที่ได้ศึกษามา เป็นการพัฒนาตัวของพนักงานเอง 

3. การสร้างคุณค่าแก่ทุนมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างสมรรถนะความสามารถ
ให้แก่บุคลากรในองค์การ ด้วยการศึกษาหาความรู้ในงานที่ รับชอบ เกิดเป็นความรอบรู้ในการท างาน 
การอ่าน การฟัง เพื่อรับความรู้ใหม่ ๆ การสร้างทักษะโดยการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ความเชี่ยวชาญ

 

วิวัฒนาการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เน้นที่มูลค่าเพิ่ม 
ในการบริหารคน 

Human  Capital  Management 

Human Resource Management 

Personnel  Management 

เน้นที่กระบวนการ 
Personnel  Administration 
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ในการปฏิบัติงาน ความคล่องแคล่ว รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เกิด
ความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ที่จะท าให้เป็น
พนักงานที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับการสนับสนุนจากองค์การ 

4. การธ ารงรักษา ทุนมนุษย์ให้อยู่กับองค์การ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ น ามาปรับใช้ในการท างานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย  ท าให้ได้รับโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การ
งาน เลื่อนต าแหน่งตามความเหมาะสม เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรจงรักภักดีและธ ารงอยู่กับองค์การ
อย่างยาวนาน 

5. การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในทุนมนุษย์ โดยส ารวจความสามารถของ
พนักงาน และให้ท างานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพโดยการส่งไปฝึกอบรม เกิด
คุณค่าในตัวพนักงานจะท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่บรรลุเป้าหมายของทั้งพนักงานเอง 
และบรรลุเป้าหมายองค์การองค์การสามารถลดต้นทุนได้เนื่องจากพนักงานมีความสามารถท างานไม่
ผิดพลาด ได้ผลงานตามที่ก าหนด องค์การจึงได้รับผลก าไรเพิ่มขึ้น ถือเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ลงทุน
ไปกับการพัฒนา 

เติมพงศ์ สุนทโรทก (2553: 263) ได้ให้แนวคิดกับการพัฒนาทุนมนุษย์ไว้ดังต่อไปน้ี 
1. การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ยกระดับความรู้ความสามารถของ

บุคลากรภายในองค์การให้สูงขึ้น 
2. การพัฒนาทุนมนุษย์  เป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องมีขึ้นในกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมมีอยู่เสมอดังนั้นองค์การจะต้องพยายาม
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ซึ่งจะต้องพึ่งพาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นส าคัญ 

3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสารนับเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความ ส าคัญ
ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การ 

4. การฝึกอบรมเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานนับเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย ์

ดังนั้นการลงทุนในทุนมนุษย์จึงเป็นสิ่งส าคัญ  การลงทุนในทุนมนุษย์เป็นการลงทุนใน
ตัวบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลนั้น ๆ เมื่อศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น  
การลงทุนในทุนมนุษย์ที่นิยมปฏิบัติกัน คือ การฝึกฝนและการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอก
สถานที่ท างาน เช่น การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จากการท างาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ บุคคลที่มีทุน
มนุษย์มากถือว่าได้ว่ามีการลงทุนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
ย่อมได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าบุคคลที่มีทุนมนุษย์น้อย ดังนั้นการที่แรงงานยกระดับฝีมือของตนเอง 
โดยลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม เพิ่มประสบการณ์ จึงเป็นเพิ่มมูลค่าในทุนมนุษย์ให้สูงขึ้น  
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ความส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย ์

องค์การต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การทุกระดับ เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 (Desimone, 2002) ดังนี้  

1. การเปลี่ยนแปลงประชากรด้านแรงงาน (Changing Workforce Demographics) 
ปัจจุบันแรงงานมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและชาติพันธุ์ จะไม่มีความเป็นรูปแบบเดียวกัน  เมื่อ
แรงงานมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและมักมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจ านวนมากท าให้องค์การต่าง ๆ 
ต้องพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกับบุคลากรที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี 
ค่านิยม ความเช่ือและวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 

2.  การแข่งขันในเศรษฐกิจโลก (Global  Economy) องค์การมีความเป็นนานาชาติ  
ประชาคมโลกมีวิธีปฏิบัติและค่านิยมร่วมกัน มีความร่วมมือกันเพื่อสร้างแรงผลักดันด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง องค์การที่มีการเตรียมตัวส าหรับ
การแข่งขันในเศรษฐกิจโลก น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ต้องการให้พนักงานมีการศึกษาและการ
ฝึกอบรมมากขึ้น ส่วนมากจ้างพนักงานที่มีความรู้สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องจ้าง
พนักงานที่มีความรู้เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ส่วนพนักงานจ าเป็นต้องเรียนรู้และใส่ใจต่อ
วัฒนธรรม โดยการสื่อสารและปฏิบัติต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างระมัดระวัง 

3. ก าจัดช่องว่างของทักษะ (Eliminating the Skill Gap) ปัจจุบันมักพบปัญหาว่า
พนักงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่องค์การต้องการได้ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ มุ่งเน้นหรือให้
ความส าคัญแก่สิ่งที่ตนเองท าได้ดีที่สุด หรือสมรรถนะหลัก รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ความต้องการของลูกค้าที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ ความทันสมัย และรวดเร็ว
ของสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนวงจรชีวิตที่สั้นของผลิตภัณฑ์ สิ่ง
เหล่านี้ล้วนต้องการพนักงานที่มีความรู้และทักษะสูงเข้ามารับผิดชอบ ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างทักษะ
ที่องค์การต้องการกับทักษะที่พนักงานมีอยู่ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญ องค์การต่าง ๆ ต้องจัดให้มีการ
พัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบเพ่ือปิดช่องว่างระหว่างทักษะดังกล่าว 

4.  ความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (The Need for Lifelong Learning) การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว  พนักงานต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอาชีพของตน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย 
ความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตท าให้องค์การต้องมีการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์อยู่ตลอดเวลา  ซึ่ง
วิธีการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งท้าทายแก่องค์การในการจัดหาการ
เรียนรู้แก่พนักงานทุกประเภทอย่างเหมาะสม น าไปสู่บริการที่มีคุณภาพและความทันสมัย  

5. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Facilitating Organizational Learning) องค์การ
ต้องสามารถเรียนรู้ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มและระดับ
องค์การ โดยองค์การต้องอ านวยความสะดวกในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่ให้ความส าคัญต่อ
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หลักการเรียนรู้และกลวิธี การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้กับ
การเปลี่ยนแปลง  โดยสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  คือ ท าให้พนักงานมีความต้องการหรือมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้วยการการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก
ในองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ท าให้องค์การเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่งขันในการเปลี่ยนแปลงและ
ก่อนที่จะถูกกดดันให้เปลี่ยนแปลง  

กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย ์

ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Nadler, 1992)  ได้เสนอแนวคิดว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการศึกษาต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรม ต่อมาก็มุ่ง
ไปสู่การฝึกอบรมและพัฒนา เนื่องจากศักยภาพของมนุษย์มีการเปลี่ ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต แนวคิดของการพัฒนา
ทุนมนุษย์ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที ่3 กิจกรรมส าคัญคือ  

1.  กิจกรรมการฝึกอบรม (Training) เป็นการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเม้นการท างานในปัจจุบัน  
2.  กิจกรรมการศกึษา (Education) เป็นการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นการท างานในอนาคต  
3.  กิจกรรมการพัฒนา (Development) เป็นการเรียนรู้ที่มิได้มุ่งเน้นการท างาน แต่มุ่ง

ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ไปในทางที่ดีขึ้น 
สุจิตรา ธนานันท์ (2550: 28) กล่าวถึง กิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ว่า ประกอบไป

ด้วย  3 กิจกรรม   คือ  
1.  การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) เป็นกิจกรรมการพัฒนาให้

ได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติการที่ดีขึ้น เป็นการ
พัฒนาเฉพาะบุคคลและสามารถเห็นผลได้ในระยะสั้น ประกอบไปด้วย การฝึกอบรม  การศึกษา การ
พัฒนา ที่ได้รับการออกแบบให้เสริมสร้างความรู้และเกิดทักษะใหม่   

2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development) เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคคลไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ช่วยให้พนักงานประสบความส าเร็จในอาชีพ โดยผ่านกิจกรรมการ
วางแผนเส้นทางอาชีพ และกิจกรรมที่องค์การจัดขึ้น   

3.  การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างและหน้าที่ขององค์การตลอดจนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ จะช่วย
สร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วย  ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้ง 3 
กิจกรรม แสดงได้ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 องค์ประกอบกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์  
ที่มา: สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบริหาร
ศาสตร,์ 2550), 28. 
 

นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) เห็นว่าองค์การสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ โดยด าเนินการ
ให้บุคคลได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้เพื่อน ามาปรับปรุงความสามารถในการท างานในปัจจุบัน
และเพิ่มศักยภาพส าหรับงานในอนาคต ด้วยวิธีการ 3 ประการ ได้แก่  1) การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นงานที่ปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
พนักงาน โดยสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ได้ทันที  2) การศึกษา  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวทุก ๆ ด้านแก่พนักงาน มุ่งเน้นเพื่อ
เตรียมการส าหรับอนาคตให้พนักงานมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ  และ  3) การ
พัฒนาเป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้ที่มิได้มุ่งเน้นตัวงานแต่
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การ ซึ่งกระบวนการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทุนมนุษย์ 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดประเภทและระดับของความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่
พนักงานจ าเป็นจะต้องมีเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

2.  พัฒนาและสร้างการจัดการและบรรยากาศในองค์การที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
3.  สร้างและจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับการสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ 
4.  จัดให้มีโปรแกรมการเรียนรู้ทั้งในงานและการเรียนรู้นอกงาน  

 

  

การพัฒนาอาชีพ 

 

การพัฒนาองค์การ 

การพัฒนา 
ปัจเจคบุคคล 

 การพัฒนาทุนมนุษย์ 



  61 

5.  ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
6.  จัดหาบุคลากรที่จะเป็นตัวอย่าง ผู้สอนงาน หรือผู้ฝึกอบรม ซึ่งมีความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ส าคัญต่อองค์การ 
7.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ความสามารถและ

การท างานรวมถึงการด าเนินชีวิตด้วย 
(โชคชัย สุเวชวัฒนกูล และกนกกานต์ แก้วนุช, 2555) ได้อธิบายขั้นตอนการพัฒนาทุน

มนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการไว้ว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการมีความจ าเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการส่งต่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการจะด าเนินการโดยผ่านทุนมนุษย์ใน
องค์การไปสู่ผู้รับบริการ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์   
เป็นกระบวนการแรกของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ 

โดยมีเป้าหมายในการประเมินว่าพนักงานมีความจ าเป็นและต้องการการพัฒนาทักษะในด้านใด ซึ่งอาจ
พิจารณาแยกความต้องการในการพัฒนาออกเป็น  3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม  
กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมการพัฒนา  

1.  กิจกรรมการฝึกอบรม  
 กิจกรรมการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการท างานของ

ผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านความคิด การกระท าความรู้ ความช านาญ และหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นองค์ประกอบขององค์การให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยการฝึกอบรม
บุคลากรในองค์การ เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรู้ในตนเองของแต่ละบุคคล เพิ่มพูนทักษะการ
ท างาน  และสร้างแรงจูงใจของแต่ละบุคคลให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายขององค์การ (กรกนก ทิพรส และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, 
2552)  

 ศิลากร กุลเจริญ (2549: 53-64) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรม แบ่งได้เป็น 4 
ประเภท ได้แก่  1) การอภิปรายเป็นคณะ  การชุมนุมปาฐกถา  2) การฝึกอบรมที่ให้ผู้เข้าอบรมเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อย  การประชุมอภิปราย  การประชุมทั่วไป การประชุม
แบบซินดิเคท  การประชุมปฏิบัติการ  การอภิปรายเป็นกลุ่ม การระดมสมอง ) การสาธิต การแสดง
บทบาทสมมติ เกม และสถานการณ์ กรณีศึกษา เกมการบริหาร  ทัศนศึกษา การท าแบบฝึกหัด    
การท าโครงการจริง  การเข้ากลุ่มโดยมีผู้สังเกตการณ์  การฝึกอบรมที่ไว้ต่อความรู้สึก  วิธีการประสบ
เหตุการณ์  และการปฏิบัติงานในเวลาจ ากัด 3) การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การฝึกอบรมทางไปรษณีย์ และการฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมการสอนส าเร็จรูป และ 4) การ
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ฝึกอบรมโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การสอนโดยใช้ภาพยนตร์  โทรทัศน์
การสอน และการสอนโดยใช้สไลด/์เทป  

2.  กิจกรรมการศึกษา  
 กิจกรรมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเสริมความรู้  ความ

ช านาญ ค่านิยมทางศีลธรรม และความเข้าใจที่มีต่อการด ารงชีวิต เพื่อให้ผู้รับการศึกษาสามารถ
ด ารงชีวิตและท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (สุจิตรา ธนานันท์, 2550) การเสริมสร้างความรู้ 
พัฒนาความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตในสินค้าและบริการ จึงเป็นการลงทุน
ทางการศึกษาเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับทุนมนุษย์  ซึ่งเกิดจากการจากการเข้ารับการศึกษาสาขาวิชาที่สนใจ
และน ามาประกอบอาชีพ   ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความต้องการ/ขาดแคลน  การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น (เฉลิมพร เย็นเยือก, 2552)  

3.  กิจกรรมการพัฒนา  
 กิจกรรมการพัฒนา เป็นการกระท าที่ส่งผลบางสิ่งบางอย่างเจริญเติบโต หรือขยาย

ออกเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการพัฒนาความสามารถ และสมรรถภาพในการด าเนินชีวิต  
(สุจิตรา ธนานันท์, 2550) เป็นการพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
รูปแบบหรือวิธีการที่ใช้กันมาก ได้แก่ การมอบหมายงาน  (Delegation)  การหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) การสับเปลี่ยนโอนย้ายหน้าที่ (Transfer)  การสอนแนะ (Coaching) การใช้ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring)  การให้ท าหน้าที่ผู้ช่วย (Understudy)  การให้รักษาการแทน (Acting) การให้ท าหน้าที่
คณะกรรมการ (Committee) การให้ค าปรึกษา (Counseling) การพัฒนาตนเอง (Self-Development) 
(ศิลากร กุลเจริญ, 2549) 

ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบและด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์  
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความชัดเจนส าหรับกิจกรรมย่อยในแต่ละกิจกรรมแล้ว การ
ด าเนินการออกแบบและการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการต่อไป โดยแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรม  แบ่งได้เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ใช่จากสถานการณ์ท างานจริง เช่น การ
จัดสัมมนา การใช้กรณีศึกษา และการเรียนรู้จากสถานการณ์การท างาน เช่น การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง  
ในขั้นตอนนี้เริ่มจากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง  จากนั้นก าหนดเป็น
หัวข้อย่อยของการจัดกิจกรรม ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบที่จะใช้และองค์ประกอบอื่น ๆ 
เช่น วิทยากร สถานที่ ตลอดจนงบประมาณ โดยการเลือกรูปแบบกิจกรรมว่าจะใช้รูปแบบใด ควร
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น เนื้อหาของกิจกรรม และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ 3  การประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Evaluating  Human 
Capital Development Programs)   

เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ด าเนินกิจกรรมทุนมนุษย์  ทราบได้ถึงผลของการจัด
กิจกรรมที่องค์การได้ลงทุนไปกับการกิจกรรมว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ดังนั้นขอบข่ายของการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม  จึงไม่ใช่เพียงแต่การพิจารณาถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาย
หลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดเท่านั้น แต่รวมไปถึงกระบวนการติดตามว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้มากน้อยเพียงใดด้วย  ซึ่งกระบวนการประเมินผลการจัดกิจกรรม
แบ่งได้ออกเป็น  2 องค์ประกอบ ได้แก่  การประเมินภายหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดทันที  มุ่งเน้นไปที่
การวัดความพึงพอใจที่ได้รับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ใน
การจัดครั้งต่อไป และการติดตามไปถึงการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เน้นการประเมินไปที่
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งมี
ปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ โดยอาศัยความร่วมมือในการประเมินจาก
หัวหน้างานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 8 ขั้นตอนการพัฒนาทุนมนุษย ์
ที่มา: โชคชัย สุเวชวัฒนกูล และกนกกานต์ แก้วนุช , ดัดแปลงจากขั้นตอนการพัฒนาทุนมนุษย์ , 
(กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2555), 957. 
 

การประเมินความ
ต้องการในการพัฒนา

ทุนมนุษย์ 

การออกแบบการจัด
กิจกรรมการพัฒนา 

ทุนมนุษย์ 

การประเมินการจัด
กิจกรรมการพัฒนา 

ทุนมนุษย์ 

ความจ าเป็น/ความต้องการ

พัฒนา ความรู้ /ทักษะ/ คุณ 

ลักษณะ หาช่องว่างระหว่าง

มาตรฐานกับผลงานจริง 

การจัดกิจกรรมค านึงถึง

ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลการจัด

กิจกรรม แบ่งเป็นการฝึกอบรม

ขณะปฏิบัติงานและ ฝึกอบรม

นอกสถานที่ปฏิบัติงาน   

วิเคราะห์ความคุ้มค่า  ความ

พึงพอใจ รวมถึงการน า

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ไปปฏิบัติงานจริงได้หรือไม่ 

อย่างไร 
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โสภณ ภูเก้าล้วน (2552)  ได้กล่าวว่า การเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ ด้านความรู้และ
ความเข้าใจ ด้านความถนัด ด้านทักษะ และด้านความสามารถเฉพาะตัว ได้แบ่งกระบวนพัฒนา
ออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก  คือ  

1.  การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education)  คือ การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับพนักงานที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดขององค์การ  
ตลอดจนการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่าง ๆ   ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย  
บางต าราเรียกกิจกรรมนี้ว่าการศึกษาผู้ใหญ่  

2.  การพัฒนาอาชีพของพนักงานในองค์การ (Employee Career  Development)  
คือ การพัฒนาโดยวิเคราะห์สมรรถนะของพนักงาน  และการส ารวจความสนใจในการพัฒนาอาชีพของ
พนักงาน แล้วน ามาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล ( Individual  Career  Development  
Plan)  เพื่อเตรียมพัฒนาพนักงานขึ้นรองรับต าแหน่งระดับสูงที่จะต้องขยับตามกันขึ้นไป  พร้อมๆกับ
การวางผังทดแทน เพื่อเตรียมคนขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นไป  กิจกรรมการพัฒนาอาชีพของพนักงาน
มีหลายกิจกรรมย่อย  เช่น การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน การเป็นครูพี่เลี้ยง การแนะน างาน  การ
บริหารผลงาน และการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน            

3. การฝึกอบรม (Training)  คือ การฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ  ที่มุ่งเพิ่มความถนัด
และทักษะให้แก่พนักงานตามระดับของพนักงาน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตหน้าที่ที่
รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งแต่การฝึกอบรมทางเทคนิค  การฝึกอบรมทักษะเฉพาะทาง 
การฝึกอบรมการจัดการ และการพัฒนานักบริหาร  

วรารัตน์ เขียวไพรี (2551: 180-181)  ได้กล่าวว่า การพัฒนาความรู้ ทักษะความ สามารถ
ของบุคลากร กระบวนการพัฒนา 3 ลักษณะ คือ  การฝึกอบรม  การศึกษา และการพัฒนา  และได้อธิบาย
ถึงความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม  การศึกษาและการพัฒนา  สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 
 
องค์ประกอบ กิจกรรมการฝึกอบรม 

มุ่งเน้นงาน 
กิจกรรมการศึกษา 

มุ่งเน้นบคุคล 
กิจกรรมการพัฒนา 

มุ่งเน้นองค์การ 
วัตถุประสงค ์ เพิ่มความรู้ ทักษะ และ

ทัศนคติใหส้ามาร
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 

เพิ่มความรู้พื้นฐาน 
สติปัญญาและความ
เข้าใจให้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือ
สามารถเปลี่ยนสายงาน
อาชีพ 

เพิ่มสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา 
การปรับตัวให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและกิจกรรม
ขององค์การ 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

พนักงานทุกระดับ พนักงานระดับบริหาร 

ขอบเขต
เนื้อหา 

เน้นเน้ือหาการ
ปฏิบัติงานเฉพาะ 

ความรู้ในสาขาที่องค์การ
ต้องการ 

หลักการและแนวคิดการ
บริหาร 

วิธีการ ฝึกอบรมในและนอก
เวลาปฏิบัติงาน 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในสถาบันการศึกษา 

การฝึกอบรมและ
การศึกษา 

การลงทุน 
(ค่าใช้จ่าย) 

ลงทุนระยะสั้น ลงทุนระยะยาว ลงทุนระยะยาว สัมพันธ์
กับการพัฒนาองค์การ 

การประเมินผล วัดจากผลการ
ปฏิบัติงาน 

วัดจากการทดสอบ หรือ
วัดจากผลการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 

วัดจากประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในอนาคต หรือ
วัดจากผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ความสามารถและ
พฤติกรรมตามที่
องค์การคาดหวัง 

ความพร้อมปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การในอนาคต 

ความพร้อมปฏิบัติงานเมื่อ
องค์การมีการเปลี่ยนแปลง 

 
ที่มา: วรารัตน์ เขียวไพรี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร,ี 2551), 180-181. 
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กล่าวโดยสรุป การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นเรื่องของกลไกที่จะช่วยให้การด าเนินงานทั้งใน
ด้านองค์การและด้านบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อน ามาซึ่งความส าเร็จสู่องค์การหรือ
หน่วยงานโดยรวม   โดยการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์  ทั้งด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านความถนัด ด้านทักษะ และด้านความสามารถเฉพาะตัว ปัจจุบันการพัฒนาทุนมนุษย์ให้
ความส าคัญกับศักยภาพที่กล่าวข้างต้น เพราะสังคมและสภาพแวดล้อมในการด าเนินการของธุรกิจ
ก าลังเคลื่อนเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบการพัฒนาที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ขององค์การและควรท าการพัฒนาให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็นด้วยกัน คือ  
การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์นี้ ควรต้องศึกษาการพัฒนาในประเด็นของการศึกษา การ
ฝึกอบรม และการพัฒนา ทั้งการพัฒนาจากการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน (Before Workplace) 
การพัฒนาจากการศึกษาเมื่อเข้าสู่การท างาน (Workplace) การพัฒนาจากการการฝึกอบรมและ
แบบเรียนรู้จากการท างาน (On-the-Job- Training)  และการพัฒนาจากการฝึกอบรมและเรียนรู้
นอกสถานที่ท างาน (Off–the-Job- Training) โดยการพัฒนาจากการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษามีความส าคัญอย่างมาก  เนื่องจากเป็นการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานในทุกด้านตามสาขา
อาชีพของผู้เรียนก่อนที่จะออกมาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
การพัฒนาทนุมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมซ์  

การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถในการแข่งขัน ควรต้องพัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถ  ทั้งความรู  ทักษะ และทัศนคติ/แรงจูงใจ (Boyatzis, 1982: 58 ; 
David C. McClelland, 1973) สอดคล้องกับความต้องการของลักษณะงานให้มีความสามารถปฏิบัติ
ได้ตามความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับแรงงาน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  และจากการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือสมรรถนะที่ต้องการต่อการ
ปฏิบัติงาน พบความสอดคล้องกันระหว่างการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ กล่าวคือ 
สมรรถนะด้านค่านิยม และด้านทักษะ มีความจ าเป็นมากกว่าสมรรถนะด้านความรู้ มีการยืนยันว่า
สมรรถนะด้านต่าง ๆ นั้นสามารถพัฒนาได้ (R. E. Boyatizis, Leonard D., Rhee K. and Wheeler 
J., 1996) กลไกหลักเบื้องต้นที่ส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร คือ สะสมสมรรถนะผ่าน
การศึกษา การอบรม การเรียนรู้และการค้นคว้า และจากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ (เขมิกา สุภาษี, 2557) พบว่า  การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ต่อการพัฒนาของนักศึกษาท าให้เด็กเกิดความกระตือรือร้น การคิด
วิเคราะห์  การสืบหาข้อเท็จจริง การสรุปประเด็น การสื่อสารที่ดี มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ท างานเป็นทีม และความรับผิดชอบ รวมถึงคุณภาพและมุ่งมั่นตั้งใจจริงของอาจารย์ก็เป็นปัจจัยส าคัญ
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ในการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นการจัดหลักสูตร/จัดการศึกษาในสถานศึกษา ควรต้องเสริมสร้างความรู้ 
ความคิด ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม เพื่อผลิตบุคลากรที่สั่งสมสมรรถนะต่างๆให้
สอดคล้องกับต้องการของตลาดแรงงาน  

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของประเทศไทย  
ประเทศไทยได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยพิจารณาจาก พ .ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองและพลโลก : คนไทยเป็น คนเก่ง คนดี 
และมีความสุข  มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา ฯ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้สถานศึกษา
เป็นฐานการบริหาร มาตรฐานที่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้ สร้างวิถีการ
เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง โดยแบ่งมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนในประเทศ
ออกเป็น 4 ระดับ/มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (สพฐ) 2) มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 3) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (สอศ) 4) มาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ)  

นอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ก าหนดประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์
แล้ว  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์อย่าง
ยั่งยืนเช่นเดียวกัน  โดยมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และมี
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ระบุว่าการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ  

1. การศึกษาในระบบ   
2. การศึกษานอกระบบ   
3. การศึกษาตามอัธยาศัย   
การจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น  2  ระดับ คือ 
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และระดับมัธยม ศึกษา 

ในระดับมัธยมศึกษาแยกออกเป็น สายสามัญ  และสายอาชีวศึกษา 
2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญา 
แนวทางการจัดการศึกษายึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนทุกคนมีความรู้

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มที่ตามศักยภาพ ให้ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

นอกจากนี้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อประกันคุณภาพของผู้ที่จบ
การศึกษาในทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการ พัฒนาอาชีพ 
สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)  

1.1  มาตรฐานการศึกษาการอุดมศึกษา   
      มาตรฐานการศึกษาการอุดมศึกษา  รับผิดชอบโดยส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ) 

ได้แบ่งมาตรฐานการศึกษาฯ ออกเป็น 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย  1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  
2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ลักษณะคุณภาพที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษาทุก
ระดับและทุกสาขาวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ 2552  (TQF: 
Thailand Qualifications Framework for Higher Education ) นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ของตนเองที่ส าเร็จมาแล้ว บัณฑิตต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 5 ด้าน คือ   ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาการอุดมศึกษา  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2  
กลุ่ม ดังนี ้

1.  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2  แบบ ได้แก่  1) หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้าน
วิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  และ 2) หลักสูตร
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับ
ศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว 
และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

2.  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2  แบบ ได้แก่ 1) หลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและ
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
หรือสหกิจศึกษา  และ 2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
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หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
(4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ส่วนหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) ให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต  และหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  

1.2  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาต ิ
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  ถูกก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการระดับศึกษา โดยคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา  ต้องครอบคลุมอย่างน้อย  3 ด้าน คือ  1) ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  2) ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา  และ 3) ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่ว ๆ ไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ในส่วนของชื่อคุณวุฒิอาชีวศึกษา โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) แสดงได้ตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 

ระดับคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง 

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 

สมรรถนะตาม
สาขาอาชีพ 
 

สมรรถนะสาขาอาชีพ 
คิด วิเคราะห์แก้ปัญหา 
วางแผนด าเนินการ 
ตรวจสอบ บูรณาการ
ความรู้ระดับปฏิบัติงาน 
มีคุณธรรม จรยิธรรม
และกิจนิสัยทีด่ ี
 

สมรรถนะสาขาอาชีพ 
 คิด วิเคราะห์แก้ปัญหา
วางแผนจัดการตรวจสอบ
แนะน า สอนงานบูรณา
การความรู้ระดับผู้ควบคุม
งาน มีคุณธรรม จริยธรรม
และกิจนิสัยทีด่ ี

สมรรถนะระดบั
เทคโนโลยีตามสาขา
อาชีพออกแบบ จัดการ 
ตรวจสอบ แนะน า สอน
งาน พัฒนางานบูรณา
การความรู้ระดับนัก
เทคโนโลยีมีคณุธรรม 
จริยธรรมและกิจนิสัยที่ด ี

โครงสร้าง
หลักสูตร 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 21 นก. 
2. หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 69 นก. 
3.หมวดวิชาเลือกเสรีไม่
น้อยกว่า10 นก. 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 18 นก. 
2. หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า54 นก. 
3.หมวดวิชาเลือกเสรีไม่
น้อยกว่า6 นก. 

1.หมวดวิชาทักษะชีวิตไม่
น้อยกว่า 15 นก. 
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51 นก. 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่
น้อยกว่า6 นก. 

จ านวนหน่วยกิต 100-120 78-90 72-78 
เงื่อนไขการ
จัดการเรียนรู ้

อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพปวช. 
ทฤษฎี : ปฏิบัติ  = 20 : 80   
ปวส. ป.ตรี ทฤษฎี : ปฏิบัติ  = 40 : 60 

การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ให้มีการประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อยทุก 5 ปีและทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  การบริหาร
หลักสูตร  ทรพัยากรการเรียนการสอน ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
ที่มา: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ (2556) 
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1.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Dual Vocational 

Training (DVT) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนวิชาชีพได้มีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริง  โดยสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประการเพื่อให้ผู้ที่จบ
การศึกษาออกไปเป็นช่างเทคนิคและช่างช านาญงานเต็มรูปแบบ ดังนั้น ผู้เรียนจะเรียนทฤษฎีเพียง
ร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ 80 จะฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ทั้งนี้อยู่ในข้อตกลงระหว่าง
สถานประกอบการและสถานศึกษา การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเน้นเรื่องการผลิต
แรงงานช่างฝีมือ ช่างฝีกมือที่มีความช านาญเข้าสู่ตลาดแรงาน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 การอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ก าหนดให้จัดในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ 
สร้างร่วมมือกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.อาชีวศึกษา พ .ศ . 2551 มาตรา 8 ให้มีการจัดการศึกษา ดังนี้  1) 
การศึกษาในระบบ เน้นให้มีการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก 2) การศึกษานอกระบบ  เน้น
การจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นในการก าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลา การวัดและ
การประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา และ 3) การศึกษาระบบทวิภาคี เน้นการจัด
การศึกษาวิชาชีพ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในเรียนแนวคิดทฤษฎี ในสถานศึกษาและอีกส่วนหนึ่งฝึก
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ ทั้งนี้รูปแบบวิธีการจัดการศึกษาจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ มีข้อดีหลายประการ เช่น ผู้เรียนได้การฝึกทักษะอาชีพ  
ได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการท างานในสถานประกอบการจริง  และได้รับเงินค่าครองชีพ
ด้วย สถานประกอบการจะมีภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งมีสิทธิในการคัดเลือกนักเรียนที่ มีคุณภาพละมี
ความสามารถตรงตามความต้องการ  นักเรียนที่จบการศึกษาในระบบทวิภาคีมีความเชื่อมั่นในการ
ท างานมากกว่านักเรียนในระบบอื่น ๆ สถานประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมหรือทดลอง
งาน  น าไปสู่ประสิทธิภาพของการพัฒนาก าลังคนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

การพัฒนาหลักสูตรโดยฐานสมรรถนะ 
หลักสูตร (Curriculum) คือ โครงการ แผนข้อก าหนด หรือเอกสารที่ จัดท าขึ้น 

ประกอบด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ 
และการประเมินผลการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและเกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้
เอกัตบุคคลไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง (กาญจนา คุณารักษ,์ 2543) (Taba, 1962) 
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1. แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 (สาโรช โกษารักษ์, 2556)ความสามารถในการท างานหรือการประกอบอาชีพนั้นต้อง

ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ถ้าบุคคลใดมีความสามารถในการท างานได้ เรียกว่า เป็นคนที่มี
สมรรถนะในการท างาน การสร้างเสริมให้คนมีความสามารถในการท างานเป็นการสร้างสมรรถนะให้
เกิดขึ้นในตัวบุคคล และการออกแบบสมรรถนะ รวมถึงการฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะส าหรับการ
ท างานจึงเป็นสาระส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ระบบฐานสมรรถนะมี  2 ระบบหลัก ได้แก่ 
ระบบของอังกฤษและระบบของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละระบบมีฐานแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง ทั้ง 2 ระบบ ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเมื่อได้ท าความเข้าใจทั้งสองระบบก็
จะสามารถน าส่วนที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทที่ต้องการได้ในที่สุด (สาโรช โกษา
รักษ,์ 2556)  

 หลักสูตรฐานสมรรถนะ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1970 ในสหรัฐอเมริกาและมีอีกหลาย
ประเทศที่นิยมการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Training) 
เพื่อควบคุมคุณภาพบุคลากรในอาชีพต่าง ๆ  และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับนานาชาติ  
เช่น ประเทศออสเตรเลีย มี The National Training Board  เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ระดับชาติ ให้นโยบายและแนวทางการการด าเนินงานฝึกอบรม โดยคาดหวังสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะ
สามารถปฏิบัติได้เมื่อจบหลักสูตร  เช่น การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพด้านการโรงแรม 
การท่องเที่ยว  การจัดงานแสดงสินค้า 

 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ คือ ต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงาน  ในสหรัฐอเมริกาค าว่า “สมรรถนะ” หมายถึง สิ่งที่ท าให้
บุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในสหราชอาณาจักร ค าว่า 
“ก าลังคนที่มีสมรรถนะ” หมายถึง คนที่มีความสามารถในการท างานได้อย่างคงเส้นคงวา (Consistently)  
ท างานได้ตามมาตรฐาน/ข้อก าหนดในการท างาน ภายใต้บริบทหรือเงื่อนไขของงานนั้น  ดังนั้น การ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะ หมายถึง  การใช้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการท างานมาใช้เป็นฐานของ
การจัดฝึกอบรม หรือน ามาสมรรถนะมาเป็นส่วนหลักของเนื้อหาของการฝึกอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้  เรียกรูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะ นี้ว่า “การ
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะ” นอกจากนี้ยังมีการน าแนวคิดไปใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย  
เนื่องจากการจัดหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน และการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน  
เมื่อใดมีหลักสูตร ย่อมมีการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมต้องอยู่ด้วยเสมอ ดังนั้น การจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนในแบบฐานสมรรถนะ ต้องมีกรอบมาตรฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นข้อก าหนดความรู้ และ
ทักษะ  การน าความรู้และทักษะนั้น ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และเป็นที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะ
สามารถปฏิบัติภาระงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร  
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2. การพัฒนาหลักสูตร  
 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดผลดียิ่งขึ้น หรือจัดหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีการน าหลักสูตร
เดิมมาเป็นพื้นฐานอยู่เลย ทั้งการวางจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดเนื้อหารายวิชาการเรียนการ
สอน  วิธีการวัดและประเมินผลและอื่นๆ ให้หลักสูตรบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรใหม่ที่วางไว้   
การพัฒนาหลักสูตรโดยการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะมีผลกระทบต่อ
ความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร คือ การปรับหลักสูตรโดยไม่เปลี่ยนแปลง
แนวคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร  เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนเท่านั้น (Good, 
1973) (Taba, 1962) (Saylor Alexander and Lewis, 1981)    

 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เนื่องจากรูปแบบหลักสูตร
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว ที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร  (บุญเลี้ยง 
ทุมทอง, 2553)  รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร  มีนักวิชาการได้เสนอไว้ดังนี้ 

 (Tyler Ralph W., 1949) ได้กล่าวไว้ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและ
รู้จักกันดีในชื่อของวิธีแนวทาง – จุดหมายปลายทาง  มีหลักการว่า รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน  ควรค านึงถึงมุ่งหมายทางการศึกษา  สถานศึกษาต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้   ประสบการณ์ทางการ
ศึกษาอะไรบ้าง ขณะที่ Taba (1962: 12–13)  มีความเชื่อว่า  ผู้สอนควรเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรมากกว่า
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจะประกอบด้วยขั้นตอน  การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา  ความต้องการ  และความจ าเป็นของผู้เรียนและสังคม  รวมทั้งธรรมชาติของความรู้ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
ของผู้ เรียนและสังคม  Saylor and Lewis (1981: 24)  น าเสนอแบบจ าลองในการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ จุดหมาย วัตถุประสงค์และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา การออกแบบหลักสูตร  
การน าหลั กสู ตรไปใช้  และการประเมิ นหลั กสู ตร (เครือวัลย์  ลิ้ มอภิ ชาติ , 2531) กล่ าวถึ ง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรมหลัก   5  ประการ คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การเลือกการจัดเนื้อหาวิชาและเทคนิคการฝึก อบรม การน าเอาหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินผลหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร และ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2543) เสนอรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรไว้ว่า คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการ  โครงสร้าง และการออกแบบหลักสูตร  การยกร่าง
เนื้อหาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์  แต่ละหน่วยการเรียนและรายวิชา การน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไป
ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง   

สรุปได้ว่า  การพัฒนาหลักสูตรมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ เจตคติ 
และทักษะความช านาญ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
ปฏิรูปคน ปฏิรูปการศึกษา ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้รอบรู้รอบด้าน  เริ่มตั้งแต่การ
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วางแผนหลักสูตรและการออกแบบหลักสูตร โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆเพื่อน าไปใช้ในการก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ  ตลอดจนการจัด
หลักสูตร ด้วยน าเอาหลักสูตรไปใช้เมื่อน าหลักสูตรไปใช้ สุดท้ายก็ต้องมีการประเมินผลลักสูตรเพื่อหาข้อดี
และข้อบกพร่องของหลักสูตรนั้นแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป 

สถาบันการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรไมซ์ 

จากการศึกษาและส ารวจข้อมูลจากสถาบันการศึกษา พบว่า หลักสูตรไมซ์โดยตรงยังไม่
เป็นที่แพร่หลาย ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพเป็นเพียงรายวิชาภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว
และการโรงแรม ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ มีเปิดสอนเพียง 9 แห่ง เป็น
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา จ านวน 8 แห่ง และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 1 แห่ง  
แสดงได้ตามตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือสถาบันและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ ์
 

ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อหลักสูตร/คณะที่สังกัด 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ
และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  
คณะวิทยาการจัดการ 

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอีเวนท์  คณะวิทยาการจัดการ 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 
อีเว้นท์  คณะวิทยาการจัดการ 

4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจ
ไมซ์  คณะมนุษยศาสตร์และการจดัการการท่องเที่ยว 

5. วิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ 
คณะอุตสาหกรรมบริการ ภาควิชาการท่องเที่ยว 

6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและ
กิจกรรมพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

7. มหาวิทยาลัยนานาชาต ิ
แสตมฟอร์ด 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ 
อีเว้นท์  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการการจัดการการประชุมและ
นิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ 

9. วิทยาลัยพาณิชยการบางนา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการประชุมและ
นิทรรศการ ระบบทวิภาคี    
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จากการวิเคราะห์หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ข้างต้น  พบว่า โครงสร้าง
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย  
หมวดวิชาสามัญหรือกลุ่มวิชาพื้นฐาน  ประมาณ 30 – 35 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่ม
วิชาชีพ  ประมาณ 96 – 102 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเอก   หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และการฝึกงาน ส่วนใหญ่ทั้งสถาบันการศึกษารัฐและเอกชน มี
รายวิชาฝึกงานหรือโครงการสหกิจ จ านวน 6 หน่วยกิต  ยกเว้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
รายวิชาสหกิจ จ านวน 9 หน่วยกิต  และจากการศึกษาและส ารวจข้อมูลรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกน  กลุ่มวิชาเอก   คือ  วิชาเฉพาะด้านวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้  ของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และหลักสูตรการเรียนการสอน/หลักสูตรการฝึกอบรมของ
ต่างประเทศ  สรุปได้ดังตารางที่ 6   

 
ตารางที่ 6 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  
  

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์             

ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/
บริการ 

            

การจัดการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล 

            

การจัดการนิทรรศการและแสดงสนิค้า             
การตลาดส าหรับอุตสากรรมไมซ์             
โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์             
การจัดการสถานที่จัดงานและที่พัก             
การท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ อย่างยั่งยืน             

การจัดการกิจกรรมพิเศษ             
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศส าหรับ
การจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ 

            

การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต ส าหรับการ
ท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ 

            

สัมมนาในอุตสาหกรรมไมซ์/บริการ             

การวิจัยทางการท่องเที่ยวและไมซ์             
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หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
การเป็นผู้ประกอบการและแนวคิดในการ
จัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์อย่าง
สร้างสรรค ์

            

การวางแผน/โครงการและการจัดสรรงบ ประมาณ
ส าหรับการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

            

การเจรจาต่อรองและการบริหารความสัมพันธ์
ผู้ส่วนได้เสีย 

            

การจัดการด้านความปลอดภัยและ การรักษา
ความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ 

            

การจัดการงานพิธีการ             
การจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดงาน
นิทรรศการ และงานอีเว้นท์ 

            

กฎหมายเกี่ยวกับงานไมซ์/ศุลกากร             
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเน้นการ
จัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

            

นวัตกรรมการจัดการไมซ์ และงานเทศกาล             
การบริหารและเทคนิคการสื่อความหมาย
ส าหรับอีเว้นท์และไมซ์ (ประชาสัมพันธ์) 

            

ความรู้เกี่ยวกับงานบริการอาหารเครื่องดื่ม              
การตลาดดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ 

            

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

            

การวางแผนเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมไมซ์/
จุดหมายปลายทาง 

            

ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย 
1 =  ม. สงขลานครินทร์         2= ม. ศิลปากร         3 = ม. ขอนแก่น        4= ม.ดุสิตธาน ี
5 =  ม. หอการค้าไทย        6= ม. กรุงเทพ    7 = ม. แสตมฟอร์ด        
8.  Hong Kong Polytechnic University  (David L. Jones, 2010) 
9.  framework for the development of courses in MICE (Fenich and Hashimoto, 2010)  
10. Shanghai Second Polytechnic University (Xuehui and Jie, 2011)  
11. Event management curriculum in Korea (Lee et al., 2009)  
12. Canadian Tourism Human Resource Council, 2011 
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ในส่วนของระดับอาชีวศึกษามีเพียง 1 แห่ง คือ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา เปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการประชุมและนิทรรศการ ใช้
ระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นเรียนทฤษฎีในวิทยาลัยฯ  เรียนปฏิบัติ  ฝึกวิชาชีพและปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการตลอดหลักสูตร  โดยนักเรียนจะต้องเป็นพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการด้วย   

การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพไมซ ์

สสปน. เร่งปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในภาคบริการและภาค
แรงงานจ านวนกว่า 20,000  คนภายในปี 2564 สสปน.จึงได้ด าเนินการตามแผนแม่บท 5 ปี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะการส่งเสริม
องค์การและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล  เร่งผลิตบุคลากรคุณภาพ  พัฒนาผู้เชี่ยวชาญการศึกษาด้าน
ไมซ์  เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้ยั่งยืนแข่งขันกับนานาประเทศได้นั้น ความรู้ ความ 
สามารถ และศักยภาพของบุคคลากรในองค์การ เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อน (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2558)  

(นิชาภา ยศวีร์, 2560) ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวว่า  
สสปน.ได้พัฒนาแคมเปญ  MICE Academy – Creating Future MICE Leaders ภายใต้ 3 กลยุทธ์ 
หลัก  คือ  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเนื้อหา (Content) ซึ่งประกอบด้วย การจัดท าหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลและวิชาการบริหารและการจัดการด้านอีเว้นท์ (Event 101) เพื่อ
เป็นสื่อการเรียนการสอนป้อนสู่ภาคการศึกษาไมซ์ทั่วประเทศ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
กว่า 60 แห่ง และอาชีวศึกษา 47 แห่ง และนอกจากนี้ยังพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมในรูปแบบ
หนังสือกรณีศึกษาไมซ์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละสาขาของธุรกิจไมซ์ รวมทั้งจัดท าร่างคู่มือ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาไมซ์และอีเว้นท์ (มคอ.1) เพื่อส่งต่อให้กับสถาบันที่เข้าร่วม
โครงการหลักสูตรไมซ์ น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและเกิดการต่อยอดเปิด
เป็นภาควิชาไมซ์ ในส่วนภาคอาชีวศึกษาได้ผลักดันการสร้างและการขยายกลุ่มอาชีพที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ  เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาส าหรับกลุ่มอาชีพไมซ์ (กรอ.อศ กลุ่มไมซ์)  
พร้อมกันนี้ยังเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขา
การจัดประชุมและนิทรรศการใน 5 สถาบันอาชีวศึกษา  โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ตั้งเป้าต่อ
ปีผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในระดับอุดมศึกษาจ านวน 4,000 คน และใน
ระดับอาชีวศึกษาในปี 2563 จ านวน 1,000 คน  

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือข่าย (Connection & Network) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
สากล ภายใต้โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ (Roadshow-Academic 
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Exchange Program)  ในปัจจุบัน สสปน. มีหน่วยงานพันธมิตรด้านการศึกษาไมซ์จากต่างประเทศรวม
ทั้งสิ้น 8 ประเทศ 49 องค์การ เช่น  ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น  และประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษา
ไมซ์ (MICE Academic Cluster) ศูนย์รวมผู้ เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ไมซ์ (MICE Coach) ในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร องค์ความรู้และร่วมพัฒนาบุคลากร กระจายความคล่องตัว เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน และโครงการเชื่อมโยง
บัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์  ส่งเสริมและผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพไมซ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างภาคการศึกษา  ยกร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี (มคอ. 1)  พัฒนาสาขาวิชาไมซ์และสาขาวิชาอีเว้นท์ เพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาไทย อีกทั้ง
โครงการผลักดันและพัฒนา “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  สสปน. ได้รับการมอบหมายจากกระทรวง 
ศึกษาธิการในการร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพไมซ์ในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย มีแผนพัฒนาผลักดัน 
5 สถาบันอาชีวศึกษาน าร่องเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาสาขาการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 

การส่งเสริมพฒันาด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรไมซ์ 

จากภาวะการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนที่เข้ าเรียนต่อในอาชีวศึกษามี
จ านวนลดน้อยมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ตรง
ความต้องการของประเทศ  เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนผลิตคนอาชีวะให้
ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ วางแผนในการก าหนดความต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม   
โดย “อุตสาหกรรมไมซ์” ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่ต้องเร่งพัฒนา เพราะเป็นอุตสาหกรรมภาค
บริการที่มีความต้องการสูง  เป้าหมายของการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  คือ มุ่งเน้นให้นักเรียน
ศึกษาต่อในระดับ ปวส. เข้าเรียนในระบบทวิภาคี  คือ เข้าเรียนและฝึกงานกับสถานประกอบการ
โดยตรง (นพรัตน์ เมธาวีกุล, 2559)    

กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนใน
ระดับอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) คาดหวังว่า กรอ.อศ. และ อ.กรอ.อศ. จะช่วยเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและช่วยแก้ปัญหาก าลังคนด้านอาชีวะ ในการผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวะในภาพรวมของประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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ตลอดจนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีการเตรียมมาตรการเกี่ยวกับการท างาน ค่าตอบแทน หรือ
สวัสดกิารที่มีแรงจูงใจมากพอ เพื่อไม่ให้แรงงานหนีไปท างานในประเทศอื่น 

สสปน. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาไมซ์ และมี
พันธมิตรจากอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จ านวน  30 แห่ง ลงนามความร่วมมือในการน าหลักสูตรไมซ์
มาตรฐานสากลไปเป็นสื่อการเรียนการสอน จึงได้แต่งตั้ง นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพไมซ์ เพื่อ
สนับสนุนการท างานของ กรอ.อศ. และมี นายปฎิเวธ  พึ่งอุบล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพาณิชยการบางนา
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ก าหนดความต้องการก าลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพในทุกระดับ 
เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการผลิตก าลังคนระดับอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการก าหนดคุณวุฒิ
วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และร่วมผลักดันให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้รับค่าตอบแทน
ตามสมรรถนะ  ส่งเสริมการขยายยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
ขีดความสามารถของครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ก าลังคนของประเทศเป็นการเร่งด่วน ทั้งในส่วนของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา สนับสนุนการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทยไปสู่
มาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 

จากการสนับสนุนของทั้งภาครัฐ ความร่วมมือของหน่วยงานและสถานศึกษา ทั้งการ
ก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาการอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ การตั้ง
หน่วยงานและคณะกรรมการต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์นั้น  เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเป็นระบบ เนื่องจากสมรรถนะของบุคลากรมีความส าคัญต่อ
การเจริญเติบโต ความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมซ์ ควร
ต้องศึกษาถึงสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

ผู้ที่ริเริ่มการใช้ค าว่าสมรรถนะ (Competency) คือ David McClelland นักจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Hay McBer โดยได้เขียนบทความเรื่อง Testing for 
Competence Rather than for Intelligence  ในปี ค.ศ.1970 ซึ่งกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคคลในองค์การกับคุณลักษณะที่ดีของบุคคลในองค์การ ซึ่ง
สมรรถนะของบุคคลและคุณลักษณะไม่อาจท านายได้จากการวัดความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit
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และการทดสอบบุคลิกภาพ เพราะการทดสอบดังกล่าวไม่อาจสะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้  
และ David C. McClelland  ได้เสนอแนวคิดและแบบประเมินแบบใหม่  เรียกว่า  Behavioral 
Event Interview (BEI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินที่ค้นหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี  ที่ปัจจุบันรียกว่า
สมรรถนะ Richard Boyatzis ได้นิยามค าว่าสมรรถนะว่า เป็นความสามารถในงานหรือเป็น
คุณลักษณะที่ฝังอยู่ภายในตัวบุคคลที่น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และในปี ค .ศ.1994  
Gary Hamel and C.K.Prahalad  ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะหลัก  ว่าคือความสามารถ
หลักของธุรกิจ ปัจจุบันองค์การชั้นน าได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานกัน
อย่างแพร่หลาย (ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2555) (เทื้อน ทองแก้ว, 2550) จากการส ารวจพบว่า มีบริษัท 708 
แห่ง ชั้นน าทั่วโลก น าสมรรถนะหลักมาเป็น 1 ใน 25 เครื่องมือในการบริหารงาน  และเป็นเครื่องมือ
ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก จรรยาบรรณและจริยธรรมขององค์การ (Coporate Code of 
Ethics) และกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) (พสุ เดชะรินทร,์ 2546)  

ความหมายของสมรรถนะ  

นักวิชาการที่ศึกษา เรื่อง  Competency  ให้ค าจ ากัดความที่แตกต่าง กัน เช่น “ขีด
ความสามารถ” “สมรรถนะ” หรือ “ศักยภาพ”  และให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายดังนี้  

(McClelland, 1973) ให้ความหมายว่า  บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล 
ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตน
รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ความรู ทักษะ (Skill) และทัศนคติ/แรงจูงใจ (Attitude/Motive)  

Boyatzis (1982: 58) ผู้ที่ผลักดันในแนวคิดเรื่อง สมรรถนะ เข้ามาอยู่ในสาขาวิชาด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ให้ค าจัดกัดความไว้ว่า  หมายถึง คุณลักษณะเบื้องลึกที่อยู่ภายใน
บุคคล หมายรวมถึง แรงจูงใจ คุณลักษณะ  ทักษะ  มโนทัศน์ต่อตนเอง บทบาททางสังคม และความรู้  
ที่บุคคลต้องน าใช้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ  และยังระบุว่าในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์สูงที่สุด เกิดจากบุคคลที่มีความสามารถเป็นพื้นฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการในงาน และสภาพแวดล้อมขององค์การ 

Spencer and Spencer (1993: 9) ให้ความหมายว่า สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะส่วน
ลึกอยู่ภายในของบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลกับประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐาน การท าให้เกิด
การท างานที่มีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมในงานหรือสถานการณ์ 

Dales and Hes (Dales, 1995) กล่าวถึง  สมรรถนะว่าเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการปฏิบัติ 
งานที่เป็นเลิศหรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า และความหมายของค าว่า สมรรถนะในด้านอาชีพ ว่า
หมายถึง  ความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
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มาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ ขณะที่  (O' Hagan, 1996) ให้แนวคิดว่า  สมรรถนะเป็นสิ่งที่คนสามารถ
ถ่ายเท ถ่ายทอด หรือเคลื่อนย้ายไปตามสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  

(ประจักษ์ ทรัพย์อุดม, 2550) ให้ความหมายว่าสมรรถนะ คือ  ความรู้ ทักษะ  และ
คุณลักษณะที่ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ต่างๆ ออกมา และพฤติกรรมนั้นมีผลต่อความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ต้องความรับผิดชอบ  สมรรถนะเกิดได้จาก  3 ทาง คือ 1) เกิดจากพรสวรรค์ที่ติดตัว
มาแต่ก าเนิด  2)  เกิดจากประสบการณ์การท างาน  3) เกิดจากการฝึกอบรม เรียนรู้และพัฒนา  ทั้งนี้ 
(วัฒนา พัฒนพงศ์, 2547) ได้กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ระดับของความ สามารถในการปรับและใช้
กระบวนทัศน์ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด  และ (ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550) กล่าวว่า คือ สมรรถนะที่เหมาะสมของบุคคล
ที่จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ    

(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2548) ได้ให้ความหมายของ ค าว่า  
สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่น 
ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองค์การ      

ความหมายของค าว่า สมรรถนะข้างต้น  สรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง  กลุ่มของ
พฤติกรรมดีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือสูงกว่าได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ   
ซึ่งกลุ่มของพฤติกรรมที่ดีสะท้อนออกมา ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล โดยกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกน ามาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติใน
ต าแหน่งนั้น ๆ ด้วย สรุปได้ตามตารางที่  7  
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ตารางที่ 7 องค์ประกอบตามความหมายของสมรรถนะที่สง่ผลต่อลักษณะพฤติกรรมของบุคลากร 
 

นักวิชาการ สมรรถนะประกอบด้วย 
David C. McClelland (1973) ความรู  ทักษะ  และทัศนคต/ิแรง จูงใจ  
Boyatzis (1982, 58) แรงจูงใจ  คุณลักษณะ  ทักษะ    มโนทัศนต์่อตนเอง  

บทบาททางสังคม และความรู้   
Spencer and Spencer (1993, 9) ความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพและคุณลักษณะ 
Dales and Hes (1995, 80) ความรู้ ทักษะ และค่านิยม 
ประจักษ์  ทรพัย์อุดม (2550, 3 ) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล  
ธ ารงศักด์ิ คงคาสวัสดิ ์(2550, 6) ทักษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 

แรงจูงใจ หรือ คุณลักษณะ 
วัฒนา พัฒนพงศ์ (2547, 33)   พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2548) 

ความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ 

 
ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย 
 

แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายด้วยตัวแบบสมรรถนะ ที่มีการกล่าวถึงไว้อย่าง
แตกต่างหลากหลาย  เพื่อความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะจึงขอกล่าวถึงบางตัวแบบ  ดังต่อไปนี ้

1.  โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model)  ตามหลักแนวคิดของ แมคเคิลแลนด์ (David 
C. McClelland: 1973)  กลา่ววา่องค์ประกอบของสมรรถนะ มี 5 สว่น คือ 

 1.1  ความรู้ คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญของงาน  
เช่น ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์   

 1.2  ทักษะ คือ สิ่งที่ต้องการให้สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ทักษะ
ทางการสื่อสาร  ทักษะทางการใช้ภาษาต่างประเทศ  ทักษะเกิดขั้นได้จากพื้นฐานทางความรู้ที่มีอยู่ 
และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 

 1.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง คือ ความคิดเห็น ค่านิยม ทัศนคติ สิ่งที่บุคคลเชื่อ
ว่าตนเองเป็น  เช่น ความมั่นใจ   

 1.4  ลักษณะบุคลิกประจ าตัว คือ สิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่นคนที่น่ าไว้วางใจ  
เชื่อถือได้ มีความเป็นผู้น า   
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 1.5  แรงจูงใจ/เจตคติ  คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงแบบจ าลองภูเขาน้ าแข็ง ตามแนวคิดของ McClelland  
ที่มา: ปรับปรุงจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547    
 

จากภาพที่ 9 ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง การที่บุคคล
จะมีพฤติกรรมในการท างานอย่างใดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขา
น้ าแข็ง  คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า ได้แก่ ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ  ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่ายและ
พัฒนาได้ง่าย และส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ า ได้แก่  คุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งมองเห็นได้ยาก พัฒนาได้ยาก แต่
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอย่างมาก    

1. ตัวแบบของ Lyle M. Spencer Jr. and Signe M. Spencer  แสดงถึงคุณลักษณะภายใน
ของแต่ละบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นสมรรถนะ  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 1.1  สมรรถนะขั้นพื้นฐาน  หมายถึง ความรู้  ทักษะพื้นฐานที่บุคคลจ าเป็นต้องมีใน
การท างาน ซึ่งเป็น สมรรถนะพื้นฐานที่ไม่ท าให้บุคคลมีผลงานที่แตกต่างจากผู้อื่น หรือไม่สามารถท า
ให้บุคคลมีผลงานที่ดีกว่าผู้อื่นได้  

 1.2  สมรรถนะที่ท าให้บุคคลแตกต่างจากผู้อื่น หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีผลการ
ท างานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งสมรรถนะในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นในการใช้ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะอื่น ๆ (รวมถึง ค่านิยม แรงจูงใจ และทัศนคติ) ที่จะช่วยให้เกิดผลส าเร็จที่ดีเลิศในงาน 
(Spencer, 1993)  

 

ความรู้และ 
ทักษะต่าง 
ๆ 

บทบาทที่แสดงออกทางสังคม 

ภาพลักษณ์ภายใน 

      อุปนิสัย  คุณลักษณะ 
     แรงผลักดันเบื้องลึก 

ความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษ 

ในด้านต่าง ๆ 

จินตนาการ วิธีคิด วิธีปฏิบัติตน อันเป็นไป
ตามธรรมชาติของบุคคล 

ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ 
และคุณค่าของคน 

ข้อมูลความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่าง ๆ 

บทบาทที่บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น 

ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ าๆ ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
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ทั้งนี้ในการก าหนดตัวแบบสมรรถนะนั้น ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวขึ้นกับลักษณะของ
องค์การ ความต้องการและวัตถุประสงค์การน าไปใช้  โดยปกติแล้วสมรรถนะของบุคลากรหนึ่งคนควร
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมร่วมที่ทุกคนในองค์การพึงมี  
สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณสมบัติความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์การทุก
คนจ าเป็นต้องมีในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์องค์การ และ
สมรรถนะทางเทคนิค  หมายถึง ความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ ที่จ าเป็นในการน าไปปฏิบัติเพื่อให้งานของ
ตนบรรลุผลส าเร็จ แตกต่างกันตามลักษณะงาน (จิรประภา อัครบวร, 2553) 

ประเภทของสมรรถนะ 
การจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ทรรศนะที่

หลากหลาย  ดังนี ้
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546: 259)  แบ่งสมรรถนะเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
1.  สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่แสดง

ออกมาสะท้อนให้เห็นถึง ทักษะ ความรู้  ทัศนคติ  ความเชื่อและลักษณะนิสัยของคนในองค์การที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การได้  

2.  สมรรถนะตามสายงาน (Job competency)  หมายถึง  ลักษณะ บุคลิกของคนที่
สะท้อนให้เห็นถึง ทัศนคติ ความเชื่อ  ทักษะ  ความรู้ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้น ๆ 
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งน้ัน ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน  

3.  สมรรถนะส่วนบุคคล  (Personal competency) หมายถึง ลักษณะของคนที่
สะท้อนให้เห็นถึง ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ ทักษะ และอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถใน
ท างานได้โดดเด่นกว่าคนอื่น           

(จิรประภา อัครบวร, 2549) กล่าวว่า สมรรถนะในต าแหน่งหนึ่ง ๆ  ประกอบด้วย 
1.  สมรรถนะหลัก คือ พฤติกรรมที่ดี ที่ทุกคนในองค์การต้องมี เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรม

และหลักนิยมขององค์การ  
2. สมรรถนะบริหาร คือ คุณสมบัติ ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์การทุก

คนจ าเป็นต้องมี ในการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์การ  
3.  สมรรถนะเชิงเทคนิค คือ ทักษะ ด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการน าไปปฏิบัติงานให้

บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งจะแตกต่าง กันตามลักษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได้  2 ส่วนย่อย ได้แก่ 
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ  

(เทื้อน ทองแก้ว, 2545) กล่าวว่า ประเภทของสมรรถนะมี 5 ประเภท คือ  
1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะส่วนตัวที่แต่

ละบุคคลมีเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ยากต่อการลอกเลียนแบบได้  
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2.  สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับ
ความสามารถในการท างานตามต าแหน่งที่ได้รับ เป็นบทบาทเฉพาะตัว  

3.  สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
ที่ต้องการเฉพาะองค์การนั้น ๆ  

4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้อง
มีหรือต้องสามารถท าได้ เพื่อให้องค์การบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

5. สมรรถนะในการท างาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ต าแหน่งงานที่เหมือนแต่อาจต้องการความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน 

(R. E. Boyatizis, 2008) กล่าวว่า ผู้น า ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการท างานเป็น
เลิศแตกต่างจากผู้อื่นจ าเป็นต้องมีสมรรถนะทั้ง 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold  Abilities Competencies)  ประกอบ ด้วย
ประสบการณ์ ความช านาญในงาน  ความรู้ทั่วไปในงาน  ความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ขั้นพื้นฐาน 
ความจ า การให้เหตุผลเชิงอนุมาน  

กลุ่มที่ 2 สมรรถนะที่ท าให้มีผลงานแตกต่างจากผู้อื่น (Differentiating Outstanding  
Competencies)  ประกอบด้วย ความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ คิดอย่างเป็นนระบบ  ความฉลาดทาง
อารมณ์ รวมถึง การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง  ความฉลาดทางสังคม รวมถึง การ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคม การบริหารความสัมพันธ์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ การท างานเป็นทีม 

(Hamel, 1994) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. สมรรถนะหลักขององค์การ เป็นกลุ่มความรู้ทางเทคนิคที่เป็นหัวใจ และก่อให้เกิดความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก และผู้บริหารจงใจสร้างและก าหนดขึ้น 
2. สมรรถนะหลักของบุคคล เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ตนรับผิด 

ชอบได้ดีกว่าผู้อื่น  
สรุปได้ว่า สมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ สมรรถนะหลัก  ซึ่งเป็นสมรรถนะที่

บุคลากรในองค์การจ าเป็นจะต้องมีเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดหรือระดับต าแหน่งใดก็ตาม 
สมรรถนะองค์การ หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การหรือธุรกิจนั้น และสมรรถนะตามสาย
ต าแหน่งงาน เป็นสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งงานนั้น ๆ บุคลากรควรจะมีสมรรถนะทั้ง 3 กลุ่มนี้ เพื่อจะท าให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามที่รับมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สรุปได้ตามตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8 สรุปการแบ่งประเภทของสมรรถนะ 
 

นักวิชาการ ประเภทของสมรรถระ 
Boyatzis ( 2008, 
5–12)  

แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 สมรรถนะขั้นพื้นฐาน ประสบการณ์ ความช านาญ  ความรู้ทั่วไปใน
งาน และความสามารถในการเรียนรู้  
กลุ่มที่ 2 สมรรถนะที่ท าให้มีผลงานแตกต่างจากผู้อื่น คือ ความสามารถในการ
เรียนรู้ รับรู้ คิดอย่างเป็นระบบ  ความฉลาดทางอารมณ์ และ ความฉลาดทาง
สังคม  

Hamel and 
Prahalad 
(1994)    

แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. สมรรถนะหลักขององค์การ เป็นกลุ่มความรู้ทางเทคนิคที่เป็นหัวใจ และ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  
2. สมรรถนะหลักของบุคคล เป็นสิ่งที่ท าใหบุ้คลากรปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
ตนรับผิดชอบได้ดีกว่าผู้อื่น  

ณรงค์วิทย์ แสนทอง 
(2546: 259) 

แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. สมรรถนะหลัก บุคลิกลักษณะโดยรวมของคนในองค์การ ที่ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมาย  
2. สมรรถนะตามสายงาน บุคลิกลักษณะทีส่่งเสริมให้คนนั้น ๆ  ปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งงานน้ันๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน  
3. สมรรถนะส่วนบุคคล บุคลิกลักษณะทีส่่งเสริมให้บคุคลนั้นมีความสามารถ
โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เป็นความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 

จิรประภา อัครบวร
(2549) 

แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. สมรรถนะหลัก พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์การต้องมี  
2. .สมรรถนะบริหาร ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์การต้องมี  
3. สมรรถนะเชิงเทคนิค ทักษะ ด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการน าไปปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จ  

เทื้อน ทองแกว้  
(2545: 35 - 43) 

แบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภท คือ  
1. สมรรถนะสว่นบุคคล สมรรถนะที่แต่ละคนมี เป็นความสามารถเฉพาะตัว 
คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  
2. สมรรถนะเฉพาะงาน สมรรถนะของบุคคลกับการท างานในต าแหน่งหรือ
บทบาทเฉพาะตัว  
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นักวิชาการ ประเภทของสมรรถระ 
3. สมรรถนะองค์การ ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น  
4. สมรรถนะหลัก  ความสามารถส าคัญที่บคุคลต้องมีเพื่อให้บรรลผุลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
5. สมรรถนะในงาน ความสามารถของบุคคลที่มีตามต าแหน่งหน้าที่  

 
ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย 
  

สมรรถนะของบุคลากรกับความส าเร็จขององค์การ 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะบุคคลส่งผล

โดยตรงต่อการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งองค์การที่มี
ประสิทธิผลจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่ท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว ้

(R. E. Boyatizis, 1982) ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของสมรรถนะบุคคลและปัจจัยอื่น ๆ 
กับผลลัพธ์ขององค์การไว้ในทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมการท างานกับผลลัพธ์ขององค์การ   แสดงให้เห็น
ว่า ผลงานที่ดีเลิศขององค์การ เกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยสามประการคือ บุคคล งาน และ
องค์การ ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล   ได้แก่ วิสัยทัศน์ ปรัชญาในการท างาน วิธีการท างาน ความรู้ 
ความสามารถหรือสมรรถนะของแต่ละคน จะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการในบทบาท ภารกิจและหน้าที่เฉพาะของงานกับสิ่งแวดล้อมขององค์การ  ซึ่งประกอบด้วย
บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ โครงสร้าง ระบบ กลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโตขององค์การ 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งสามประการสามารถท านายผลลัพธ์ขององค์การ และส่งผลให้เกิดผลงานที่
ดีเลิศ  ความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้ ลักษณะของความสัมพันธ์  ดังภาพที ่10 
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ภาพที่ 10 A Model of Effective Job Performance 
ที่มา: Boyatzis, R.E., The Competent Manager, (New York: McGraw-Hill, 1982) 

 
 (Gibson, 1997) เห็นว่า ประสิทธิผลขององค์การ เกิดจากความสัมพันธ์ของประสิทธิผล   

3 ระดับ ดังนี ้
1. ประสิทธิผลของบุคคล (Individual Effectiveness)  คือ การที่สมาชิกหรือพนักงาน

ขององค์การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งหน้าที่ของงานพนักงานปฏิบัตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือ
ต าแหน่งในองค์การ 

2. ประสิทธิผลของกลุ่ม (Group Effectiveness) คือ ประสิทธิผลโดยรวมของการให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกันภายในสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด  โดยประสิทธิผลของกลุ่มแสดงถึงการรวมตัวกัน 
การร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือกันของบุคคลที่มีลักษณะมากกว่าการรวมตัวกันแบบธรรมดา   

3. ประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness)  คือการประกอบกัน
ของบุคคลและกลุ่ม   ประสิทธิผลขององค์การ จึงประกอบด้วยประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม ที่ท า
ให้องค์การมีประสิทธิผลในระดับสูงกว่าผลรวมจากส่วนต่าง ๆ   ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผล
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ  คือ ประสิทธิผลของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของ
บุคคล  ในขณะที่ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม  ความสัมพันธ์ทั้ง 
3 ระดับนี้ จะมีพลังร่วมที่ท าให้ประสิทธิผลของกลุ่มมีมากกว่าผลรวมของประสิทธิผลของบุคคล  
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลทั้ง 3 ระดับของ Gibsonและคณะ มีลักษณะดังภาพที่ 11 

 
 
 

ความส าเร็จ = จุดที่บุคคลได้รับ
การกระตุ้นจากอิทธิพลด้าน

งานและสภาพแวดล้อมองค์กร 
จนสามารถปฏิบัติงานด้วย

ความเต็มใจ รู้สึกท้าทาย และ
เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 
ที่มา: Gibson, J.L. Ivancebvich, J.M. & Donnelly, J.H., Oranizational: Behavior, Sttucture, 
Process, (Boston: McGraw-Hill, 1997) 
 

จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลระดับของบุคคลนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดประสิทธิผล
ระดับกลุ่มและองค์การ การที่บุคลากรแต่ละคนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผลในหน้าที่งานเฉพาะ
ของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ถ้าร่วมมือร่วมใจในการท างานแล้ว กลุ่มและ
องค์การก็จะมีประสิทธิผลไปด้วย  ดังค ากล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การจะไม่เกิดขึ้น ถ้าหากปราศจาก
ประสิทธิผลของบุคคล  (Lawless, 1979)  

(Spencer, 1993)  ได้อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ ประกอบสมรรถนะและสมรรถนะ
บุคคลที่ส่งผลต่อผลส าเร็จของงานไว้ว่า  โดยสมรรถนะประกอบด้วยเจตนา ซึ่งเป็นแรงผลักดันด้าน
แรงจูงใจและลักษณะนิสัยที่ส่งผลท าให้เกิดการกระท าที่น าจะไปสู่ผลลัพธ์  พฤติกรรมที่ปราศจากเจตนาไม่
ถือว่าเป็น สมรรถนะ  เป็นลักษณะของความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผล ดังภาพที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลของสมรรถนะ 
ที่ มา : Spencer, L.M. and Spencer, Competence at work: Models for Superiors Performance, 

(New York: John & Sons, 1993). 

ประสิทธิผลของบุคคล ประสิทธิผลของกลุ่ม ประสิทธิผลขององค์การ 

พฤติกรรม 
(ทักษะ) 

ผลการปฏิบัตงิาน 

การกระท า ผลลัพธ์ ความตั้งใจ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล(แรงจูงใจ  

ทักษะ ความรู้ แนวคิดลักษณะ

ส่วนบุคคล)   
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จากแนวคิดของ Spencer และ Spencer แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ
ซึ่งเป็นที่มาของสมรรถนะบุคคล มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลของงาน นอกจากนี้ สมรรถนะ
จะท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันน ามาสู่ผลงานและน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ  
(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) ดังภาพที ่13 

 
 

 

 

ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับผลงานและผลลัพธ์ 
ที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency, (กรุงเทพฯ: ศิริ
วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), 2548) 
 

ประโยชน์ของการน าระบบสมรรถนะไปใชใ้นอุตสาหกรรมไมซ์ 
การน าระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การมีประโยชน์ต่อ

ภารกิจของทั้งบุคลากรและประโยชน์ต่อองค์การ ดังนี ้
1. บุคลากรภายในองค์การ  ท าให้ 1) ทราบระดับสมรรถนะของตนเอง ว่าอยู่ในระดับ

ใด มีจุดแข็ง จุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง และจะต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้ าง  2) ทราบกรอบ
พฤติกรรมมาตรฐานหรือพฤติกรรมที่องค์การคาดหวังให้ตนแสดงพฤติกรรมในต าแหน่งนั้นอย่างไร  
สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และ
เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ  และ 3) ทราบเส้นทางความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพของตนเองและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย 

2.  ผู้บริหารระดับหน่วยงาน ท าให้ 1) ทราบถึงสมรรถนะที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
จ าเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมาย  2) ทราบถึงข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของ ตนเป็นรายบุคคล และ3) ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน ให้ตรงกับคุณสมบัติของต าแหน่งงานนั้น ๆ 

3.  ผู้บริหารระดับสูง ท าให้ 1) สามารถเชื่อมโยงหรือแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม
องค์การ หรือยุทธศาสตร์ขององค์การมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน  2) ใช้
สมรรถนะเป็นตัวผลักดัน ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์การหรือยุทธศาสตร์ขององค์การบรรลุ

สมรรถนะที่
จ าเป็นต่องาน 

 

สมรรถนะท าให้
เกิดพฤติกรรม 

 

ผลงานก่อให้เกดิ
ผลลัพธ ์

 

พฤติกรรมท าให้
เกิดผลงาน 
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เป้าหมายในการด าเนินงาน  3) ช่วยให้สามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรในองค์การ  
น าไปใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  และ 4) ใช้วัดผล
การด าเนินงานขององค์การได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน  

การก าหนดสมรรถนะ 

การก าหนดสมรรถนะ หรือการสร้างรูปแบบสมรรถนะ (competency  model) จะ
เริ่มจากการน าวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) ค่านิยม (values) ขององค์การมาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดสมรรถนะ  ดังภาพที่  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 การสร้างรูปแบบสมรรถนะ  
ที่มา: ปรับปรุงจาก สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547) ; อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ (2547: 62) ; ขจรศักดิ์  

ศิริมัย (2555) 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
องค์การ 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

สมรรถนะ
องค์การ 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหน้าที่ 

สมรรถนะบุคลากร 
 

น าสมรรถนะเป็น
พื้นฐานในการ

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ผลงานของ
องค์การตาม
เป้าหมาย 

ค่านิยม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
องค์การเป็นตัวก าหนดสมรรถนะ
และ ความสามารถที่เป็นที่ตอ้งการ
ขององค์การ 
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จากภาพที่ 14 จะเห็นความสอดคล้องของสมรรถนะไปในทิศทางที่ต่อเนื่องกัน ความ
สอดคล้องกันนี้จะช่วยให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเริ่มจากวิสัยทัศน์  พันธกิจ หรือค่านิยม  
สู่เป้าหมายขององค์การ และน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ  จากนั้นจึงมาพิจารณาถึง
สมรรถนะหลักที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การว่ามีอะไรบ้าง  จะใช้ความรู้  ทักษะ  และ
คุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย จากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณาสมรรถนะ
ตามหน้าที่ของบุคคลในองค์การตามต าแหน่งต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล  
สมรรถนะของบุคคลกับสมรรถนะหน้าที่จะไปในทางเดียวกัน  งานต่าง ๆ ก็จะไปในทางเดียวกัน และ
ถ้ามองในทิศทางกลับกันสมรรถนะหลักจะมาจากสมรรถนะของแต่ละคน สุดท้าย คือ การน าระบบ
สมรรถนะไปเป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ขององค์การ เช่น การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผน การสืบทอดต าแหน่งงาน และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
เมื่อบุคลากรขององค์การมีสมรรถนะสูงขึ้นก็จะท าให้ปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ ส่งผลให้องค์การมี
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จ การน าผลการปฏิบัติงานใช้การประเมิน 
ผลงาน สามารถน าหลักการในการวัดผลการด าเนินงานขององค์การ  ( Balance Scorecard) และ
หลักของการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาใช้ ดังความสัมพันธ์ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน  
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545)  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547) (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2547) 
(ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2555) 

จากสถานการณ์ความเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์  ปัญหาความขาดแคลนแรงงานทั้ง
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  ความไม่สมดุลกันของการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการ การศึกษาความต้องการสมรรถนะบุคลากรระดับปฏิบัติการในระดับ
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างลึกซึ้ง จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 

สมรรถนะบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

การสร้างสมรรถนะบุคลากรระดับปฏิบัติการ  

จากแนวคิดเรื่อง สมรรถนะ และคุณลักษณะพึงประสงค์ของอุตสาหกรรมไมซ์  การ
พัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ พบว่าโดยส่วนมาก
จะศึกษาในมุมมองของการสร้างสมรรถนะแบบ KSA  (Phelan & Mills, 2011) มีรายละเอียดดังนี ้
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1. ความรู้ (K: Knowledge)  คือ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา เรียนรู้ อบรมในสถาบัน 
การศึกษา ซึ่งอาจจะตรงกับงานที่ปฏิบัติอยู่ หรืออาจไม่ตรงทีเดียว แต่ก็อาจจะใช้ประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้  รวมถึงความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา อาจเป็นพื้นฐาน
ให้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่นกัน  ดังนั้น ความรู้ที่จะต้องพัฒนา โดยสรุป คือ ความรู้เกี่ยวกับงาน 
ความรู้เกี่ยวกับองค์การ และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  

2. ทักษะ (S: Skill)  คือ ทักษะที่จะต้องฝึกฝนให้เกิดเป็นความช านาญจนสามารถ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทักษะที่ใช้ส าหรับการสร้างสัมพันธ์และบริการ ประกอบด้วย  

 1)  ทักษะทางเทคนิค คือ ความสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างช านาญตาม ล าดับ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัต ิ  

  2)  ทักษะทางความคิด คือ ความสามารถที่จะคิด เข้าใจและรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ รู้ถึง
เหตุและผลของปัญหา รวมทั้งสามารถคิดแก้ไขได้ด้วยความช านาญ โดยอาศัยประสบการณ์ หรือ
ความรู้อันเกิดจากการศึกษาอบรม   

  3)  ทักษะมนุษยสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการที่จะเข้ากับคนอื่น ท างานร่วมกับ
คนอื่น หรืออยูร่่วมกับคนอ่ืนได้ และสามารถเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในทีมด้วย 

3.  คุณลักษณะ (A:Attribute) คือ คุณลักษณะ ประกอบด้วย ทัศนคติและบุคลิกภาพ   
โดยทัศนคติ คือ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งต่าง ๆ และมีพฤติกรรมสอดคล้องกับความรู้สึกนั้น ๆ  ทัศนคติ
จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนด้วยกัน  คือ ส่วนรู้ ส่วนรู้สึก และส่วนปฏิบัติหรือการ
แสดงออก  ทัศนคติเป็นสิ่งที่ควรเสริมสร้างให้เกิดเป็นความรู้สึกที่มั่นคงในตนเอง  เช่น ทัศนคติที่เป็นบวก 
ทัศนคติที่เชื่อมั่นในภารกิจ ทัศนคติในความกระตือรือร้น  ทัศนคติที่มีต่อความตั้งใจแน่วแน่  ทัศนคติที่มี
ต่อการตรงต่อเวลา  และบุคลิกภาพ  คือ บุคลิกที่ใช้เกื้อกูลในการสร้างสัมพันธ์และบริการซึ่งบุคคลที่
ท างานในอุตสาหกรรมไมซ์  จ าเป็นจะต้องมีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เอื้อต่อการท างาน  ได้แก่  
นิสัยกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ชอบให้บริการแก่ผู้อื่น ด้วยความเต็มอกเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงานในทุกระดับ  มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความอดทน  ลูกค้า
ย่อมจะคาดหวังที่จะได้รับการบริการและการเอาอกเอาใจจากผู้ที่ท าหน้าที่ให้บริการ  ความสามารถใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ความสามารถในการปรับตัวทั้งต่อลูกค้า ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อสถาวะ
แวดล้อม เพราะจะต้องท างานพบปะผู้คนหลายรูปแบบ หลายชาติ ศาสนาต่างค่านิยม การปรับตัวจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่ท าให้งานในความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  (สมชาติ กิจยรรยง, 2546)  

นอกจากนี้บุคลากรที่ท างานด้านบริการควรมีบุคลิกที่ชวนมอง บุคลิกที่ดูดี บุคลิกที่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคลิกที่แสดงถึงความขยันและฉลาด บุคลิกที่มีความพร้อมที่จะเป็นมิตร 
บุคลิกที่แสดงความพร้อมที่จะเรียนรู้  บุคลิกที่แสดงความพร้อมที่จะรับ  บุคลิกที่แสดงความสามารถ
ในการพบปะผู้คน และบุคลิกที่แสดงความสามารถในการรับสิ่งท้าทาย (ราณี อมรินทร์รัตน,์ 2542)   
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(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559) กล่าวถึง  โมเดลการพัฒนาคน เรียกว่า “KSL31220” 
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่เต็มไปด้วยศักยภาพและสมรรถนะ การพัฒนาแรงงานระดับปฏิบัติการ
เพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สูงนั้น จะต้องเตรียมความพร้อมด้วยการสร้าง “จุดแข็ง” และสลาย 
“จุดอ่อน” สร้างให้แรงงานเป็น “คนแห่งอนาคต” ด้วยการยกระดับความรู้ ยกระดับทักษะการ
ท างานและยกระดับลักษณะชีวิต  อันประกอบ ด้วยความรู้  3 มิติ  (knowledges : 3 dimensions)  
ทักษะ 12 ประเภท  (skill: 12 categories) และ ลักษณะชีวิต 20 ประการ (Lifecharacteristics : 
20 items)   ดังภาพที่ 15  

     
 

                    

 

    

ภาพที่ 15 โมเดลการพัฒนาคนด้วยสมรรถนะ “KSL31220" 
ที่มา: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, คนเก่งสร้างได้อารยโมเดลสมรรถนะ SKL31220, (กรุงเทพฯ:  ซัคเซค

มีเดีย, 2559) 

จากภาพที่ 15 ความรู้  3 มิติ  คือ  
รู้ลึก: มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่สอดคล้องกับความถนัด ศักยภาพที่เชี่ยวชาญ และ

สามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการท างานหรือการด าเนินชีวิตประจ าวันได ้
รู้กว้าง: มีความรอบรู้ รู้หลากหลาย รอบรู้องค์ความรู้ด้านต่างๆและรอบรู้เกี่ยวกับ

เหตุการณ์และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถน าความรู้นั้นมาบูรณาการกับความรู้แนวลึกที่มี
อยู่ ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

โมเดล
สมรรถนะ
KSL31220

3K
ความรู้3มิติ

20L
ลักษณะชีวิต               
20ลักษณะ

12S
12หมวด
ทักษะ

วิสัยทัศน์  ซื่อสัตย ์
มีวินัย  รักษาค าพูด 
ถ่อมใจ ขยัน อดทน 
เอาจรงิเอาจัง คดิแง่
บวก เรียนรู้ท าดีเลิศ 
บังคับตนไวต่อ
ความรูส้ึก ยุตธิรรมมี
มนุษยสัมพันธ์ เสยีสละ
เที่ยงธรรม รับผิดชอบ 
รอบคอบ  กล้าหาญ 

รู้ลึก    รู้ไกล   รู้กว้าง 

 

ภาษาต่างประเทศ 
การใช้เทคโนโลยี 
สร้างเครือข่าย 
เป็นผู้ประกอบการ 
การตัดสินใจการสื่อสาร
การบริหารจัดการ   
การใช้เหตุผล การคิด  
การจัดระบบการเป็นผู้น า  
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
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รู้ไกล: แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ รู้ไกลมิติกาละ (เวลา) มีความรู้ความสามารถในการ
คาดการณ์อนาคต สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร สิ่งที่ก าลังท าจะส่งผลกระทบอย่างไร  
และรู้ไกลมิติเทศะ (สถานที่) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในบริบทที่มีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะ 12 ประเภท คือ   
ทักษะการคิด  เป็นทักษะส าคัญที่สุดที่ท าให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ 

คือ คนที่คิดเก่ง แก้ปัญหาได้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยความคิดได้ ย่อมได้เปรียบกว่า เพราะจะสามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 

ทักษะการสื่อสาร ครอบคลุมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นับเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในการท าสิ่งต่าง ๆ ได ้

ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อย่างน้อยควร
ศึกษา 2 ภาษาขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกไร้พรมแดนในอนาคต 

ทักษะการใช้เทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร เทคโนโลยีด้านวิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงาน 

ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีเอกภาพและมี
คุณภาพ ได้แก่ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การปรับตัวให้เหมาะสม การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 

ทักษะด้านการจัดการตนเอง/คน/งาน/เงิน  ต้องสามารถจัดการตนเองได้เป็นอย่างดีใน
เรื่องต่อไปนี้ ได้แก่ การจัดการความรู้ การจัดการเวลา การจัดการความเครียด การจัดการการเงิน 

ทักษะการตัดสินใจ ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อเลือกแนวปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ทั้งนี้ต้องฝึกทักษะการคิดก่อน จึงจะเกิดทักษะการตัดสินใจที่
ดี การคิดเป็นจะท าให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และจะคิดเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกคิดอย่างเป็น
ประจ า 

ทักษะการสร้างเครือข่าย เป็นสิ่งจ าเป็นมากในโลกปัจจุบัน ยิ่งรู้จักคนมาก มีเครือข่าย
มากยิ่งมีโอกาสมาก ในปัจจุบันวิธีการสร้างเครือข่ายของคนไทยยังไม่หลากหลายและเข้าถึงคนทุก
ประเภท จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาการสร้างเครือข่ายให้เข้ากับทุกบริบทในสังคมโลกนี้ 

ทักษะการใช้เหตุผล เป็นทักษะที่คนไทยใช้เป็นหรือใช้ได้อย่างถูกต้องในระดับต่ า เพราะ
ไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องการใช้ตรรกะอย่างจริงจัง คนไทยต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้
เหตุผลอย่างเร่งด่วน เพราะคนที่ใช้ตรรกะผิดมีปัญหาร้ายแรง ท าให้เกิดสรุปผิดโดยไม่ตั้งใจ และอาจ
น าไปสู่ข้อโต้แย้งและถกเถียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 



  96 

ทักษะการประกอบการเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการประกอบการทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ รัฐกิจ หรือประชากิจ การวางแผนเพื่อประกอบกิจจากตนเองผู้เดียวจนสร้างเป็น
กิจการสมบูรณ์ยั่งยืนเป็นระบบ หากคนไทยมีทักษะการประกอบการ จะท าให้เกิดสร้างกิจการใหม่ที่
สร้างสรรค์และแตกต่างได ้

ทักษะการเป็นผู้น า ประกอบไปด้วย การก าหนดทิศทาง มีวิสัยทัศน์ร่วม มียุทธภูมิ 
แก้ปัญหาได้ ขับเคลื่อนคน สอน/ฝึกคนได้ และเป็นผู้ได้รับความชื่นชม  

ทักษะการจัดระบบ  จะช่วยน าความส าเร็จมาสู่การท างานได้ โดยระบบที่ดีสามารถให้
คนไม่ดีท าดีได้โดยไม่รู้ตัว 

ลักษณะชีวิต 20 ประการ  คือ การยกระดับลักษณะชีวิตจ าเป็นต้องมีลักษณะชีวิตเป็น
ฐานรองรับที่ส าคัญ โดยลักษณะชีวิตสู่ความส าเร็จ 20 ประการ ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ 2)  ซื่อสัตย์ 3) 
รักษาค าพูด 4) มีวินัย 5) ถ่อมใจ 6) เอาจริงเอาจัง 7) อดทน 8) ท าดีเลิศ 9) ไวต่อความรู้สึก 10) มี
มนุษยสัมพันธ์ 11) ขยัน 12) บังคับตน 13) เที่ยงธรรม 14) รับผิดชอบ 15) แง่บวก 16) รอบคอบ 17) 
ยุติธรรม 18) กล้าหาญ 19) เสียสละ 20) เรียนรู้ และลักษณะชีวิต ทั้ง 20 ประการนี้จะช่วยให้คนได้
ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งควรสร้างให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะนิสัยประจ าชาติ 

จากการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะข้างต้น สรุปได้ว่า บุคลากรระดับปฏิบัติการ
สามารถปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ไดอยางสมบูรณ และองค์การจะใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคล
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  องค์การจ าเป็นต้องก าหนดสมรรถนะที่จ าเปนส าหรับการปฏิบัติงาน โดย
การก าหนดความรู ทักษะ และ คุณลักษณะที่จ าเปนของบุคคลที่ปฏิบัติงาน เพราะถาบุคลากรใน
องค์การมีคุณลักษณะไมตรงกับความต้องการขององค์การและตามต าแหนงงานนั้น ๆ  ถึงจะเกงอยางไร ก็
ไม่สามารถท างานในองค์การนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสมรรถนะสามารถพัฒนาได้โดยการสะสม
ประสบการณ์ผ่านการศึกษา การอบรม  การฝึกฝนปฏิบัติซ้ า ๆ และการหล่อหลอมกล่อมเกลา แสดงได้
ตามภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 องค์ประกอบและการสะสมสมรรถนะแบบ K-S-A 
ที่มา: ปรับปรุงจากแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , คนเก่งสร้างได้อารยโมเดลสมรรถนะ 
SKL31220, (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559) และ Phelan& Mills, Management 
Trainee Core Competencies in the Hospitality industry: Differences Between Managers and 
Scholars, Jornal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 2011, 10(1): 1-13. 
 

ระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมไมซ ์

กองทุนส่งเสริมการจัดการประชุมนานาชาติ (CPF)  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทุน
มนุษย์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย  จึงคิดริเริ่มในการพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรับ 2 ต าแหน่งหลัก ได้แก่ ผู้ประสานงานไมซ์และผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ เพื่อใช้คู่มือนี้เป็น
เครื่องมือในการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์  ผ่านการยกระดับทุน
มนุษย์ให้ทัดเทียมกับประเทศจุดหมายปลายทางไมซ์ชั้นน าได้ โดยความร่วมมือกับ สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA)  สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัด
งาน(EMA)และส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  และสมาคม
วิชาชีพไมซ์ในประเทศไทย ได้คัดเลือกมหาวทิยาลัยรังสิตมาร่วมพัฒนาคู่มือเล่มนี้ให้ได้มาตรฐาน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของคู่มือฯ ฉบับนี้  พบว่ามีการแบ่งขอบเขตอุตสาหกรรมไมซ์
ออกเป็นอุตสาหกรรมย่อย  5 ประเภท ได้แก่ การจัดประชุมและประชุมนานาชาติ การเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมพิเศษ และสถานที่การจัดกิจกรรม
ไมซ์  และได้จ าแนกหน่วยสมรรถนะออกเป็น 4 ระดับ  ดังนี ้

K: Knowledge 
ความรู ้

S: Skill 
ทักษะ 

 

  A: Attribute 
คุณลักษณะ 

 

สะสมผ่านการศึกษา อบรม 
เรียนรู้  ค้นควา้ 

สะสมผ่านการ 
หล่อหลอมกล่อม
เกลา จนเคยชิน

เป็นนิสัย 

สะสมผ่านการ
ฝึกฝน การ
ปฏิบัติซ้ า ๆ
จนช านาญ 
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สมรรถนะระดับที่ 1  คือ สมรรถนะหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะ ที่จ าเป็นส าหรับระดับการปฏิบัติงานระดับต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ตามความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียดตามตารางที่ 9    

 
ตารางที่ 9 สมรรถนะหลักของอุตสาหกรรมไมซ ์
 

สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
1.ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณลักษณะตน้ทุน
และการมีไว้ใช ้

ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการใน
หน่วยงานหรือองค์การ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการ
ให้บริการ รวมถึงบริการเรื่องอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และบริการ 

2. ความรู้เกี่ยวกับคู่ค้า ลูกค้า ผู้ที่
เข้ามารับบริการ  วัตถุประสงค์การ
ของการจัดกิจกรรมไมซ์ต่าง ๆ 
ความต้องการและเป้าหมายเชิง
ธุรกิจ  อ านาจการตัดสินใจของคู่ค้า 

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ
ของกลุ่มคู่ค้า  กลุ่มลูกค้า  และ วัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมไมซ์  รวมทั้งความสามารถในการตัดสินใจของคู่คา้ 

3. ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางด้าน
การตลาดและข่าวกรองทาง
การตลาด  รวมถึงสถานการณ์
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์  แนวโน้ม  ข่าวสาร
การตลาดที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยต่าง ๆ  

4. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ 
สภาวะแวดล้อม สถานการณ ์ทั้งใน
และต่างประเทศ 

ความสามารถในการติดตามสภาพเศรษฐกิจ  สังคม ข่าวสาร 
เหตุการณ์  สถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งภายในประเทศและต่าง 
ประเทศ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่กระทบกับงาน ท าให้
สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจได้ทันเหตุการณ์และสร้างสรรค ์

5. ทักษะการคดิที่เป็นตรรกะ  
สามารถท าความเข้าใจ การวิเคราะห์ 
การวิจารณ์  และประยุกต์ได ้

ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  สงัเกต แสวงหา
ข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบความคิด การมองปัญหาได้
อย่างกระจ่าง ชัดเจน  ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง 

6. ทักษะการสือ่สารที่กระชับ  
ชัดเจน และมีตรรกะ     

ความสามารถทางการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น  ตรง
ความต้องการ  สื่อสารข้อมลูสถานการณ์ต่างๆ ถึงผู้อื่น ได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  เรียบเรียงได้อย่างเป็นระบบ  
เพื่อให้ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
7. ทักษะการวางแผนและการ
ท างานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ 

ความสามารถในการท างานได้อย่างราบรื่น กลมกลืนกับผู้อ่ืน  
รวมทั้งสามารถเป็นผู้น าในกลุ่ม ท าให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

8. ทักษะการน าเสนอที่กระชับ 
ชัดเจน มีตรรกะ 

ความสามารถในการสื่อสาร และน าเสนอสินค้าและบริการ
แนวคิดต่างๆ ไปยังคู่ค้า  ผู้ร่วมงาน และผู้จดัหาสินค้า  ด้วย
ความสมบูรณแ์ละชัดเจน 

9. ทักษะการวิเคราะห์ ต้นทุน 
ก าไรเบ้ืองต้น 

มีความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ ควบคุมต้นทุน  ค านวณ
ผลก าไรจากการจัดกิจกรรมไมซ์  และสามารถก าหนดราคา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันของ
แต่ละโครงการ 

10. ทักษะการประสานงาน ความสามารถในการประสานงานกับคู่ค้า  ผู้ร่วมงาน  ผู้จัด 
หาสินค้า และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ทักษะทางภาษาอังกฤษ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ ใน
การท างานที่ได้รับมอบหมาย การสืบค้นขอ้มูลตลอดจนการ
สื่อสารกับผู้อื่น 

13. ทักษะการตั้งค าถามเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการตั้งค าถามอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้
ข้อมูลและความเข้าใจที่จ าเป็นต่อการพิจารณาการออกแบบ
โครงการและข้อเสนอทางการขาย 

14. ทักษะการเจรจาต่อรองอย่าง
เป็นระบบ ยุติธรรม และเท่าทัน
สถานการณ ์

ความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้จัดจ าหนา่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบ
ยุติธรรม และทันสถานการณ์ 

15. ทักษะการแก้ปัญหาในสถาน 
การณ์ที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากงานและเกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

16. ทักษะการสื่อสารที่มีชั้นเชิง
และมีเชาว์ทางสังคม 

ความสามารถในการรวมความมีชั้นเชิงกับความมีเชาว์ทาง
สังคมเข้าด้วยกันกับการสนทนาและการสือ่สารรูปแบบอื่นๆ 

17. ทักษะการจัดการข้อขัดแย้งที่
เป็นระบบและค านึงถึงภาพรวม 

ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ทีม่ีข้อขัดแย้งที่
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันสามารถ
รักษาความต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการ 



  100 

สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
18. เชาวน์ปัญญา ไหวพริบ ความสามารถในการคิดและสามารถสะท้อนกลับได้  

สามารถตัดสินใจอย่างฉับไวหลังจากได้รับสารหรือข้อมูล 
19. ความมีเกียรติและเห็นคณุค่า
ในตนเอง 

ความมีศีลธรรม  ความรอบคอบในการท างาน  การท างาน
โดยสุจริตและความภาคภูมิใจในงาน 

20. ทัศนคติเชิงบวกในการท างาน ทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานหนัก  ปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ในการท างาน 

21. ความช่างสังกตและใส่ใจในงาน
สนใจในละเอียดของงาน 

ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดของงานที่เกี่ยว 
ข้องและสามารถปรับแก้ได้อย่างดี 

22. ความมีจิตบริการ ความใส่ใจ ยินดี และเต็มใจในการให้บริการ  ท าให้ผู้รับ 
บริการเกิดความประทับใจ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

23. ความสามารถในการปรบัตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยง ความตึงเครียด และแรงกดดันในบริบทของ
การท างาน 

24. ความประณีต ละเอียดลออ แนวโน้มในการพยายามแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องและ
แก้ไขอย่างฉับไวและไร้ที่ต ิ

25. ทัศนคติทีมุ่่งเน้นการบรรลุ
เป้าหมาย 

ความมุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในสถานที่ท างาน
ถึงแม้จะมีอุปสรรคและปญัหา 

 
ที่มา: คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) , Nuttapong 
Jotikasthira, et al. MICE working standard manual for MICE  Coordinator and MICE 
Operation Planner (Thailand), (Bangkok: Thailand Incentive and Convention 
Association (TICA), 2014) 
 

สมรรถนะระดับที่ 2 คือ สมรรถนะเฉพาะส่วนงาน หมายถึงความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในการท างานของต าแหน่งต่าง ๆ ขอบเขตของการศึกษาจ ากัดอยู่เพียง 2 ส่วน
งาน ได้แก่ ส่วนงานการตลาด และส่วนงานปฏิบัติการ รายละเอียดตามตารางที่ 10 และ 11   
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ตารางที่ 10 สมรรถนะเฉพาะส่วนงานการตลาดในอุตสาหกรรมไมซ ์
 

สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยที่แต่ละ
บุคคลเกี่ยวข้อง ในด้านแนวโน้มทางการตลาด โครงการสร้าง
การ แข่งขัน ผู้มีอิทธิพลหลัก และปัจจัยความส าเร็จที่ส าคญั 

2. ทักษะการสือ่สารที่เหมาะสมกับ
ผู้รับสารที่มีพืน้ฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลากหลาย 

ความสามารถในการสื่อสารกบัเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า ผู้จัด
จ าหน่าย และผู้อื่นที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมและสังคมที่
หลากหลาย  

3. ทักษะการน าเสนอให้เกิด
ภาพพจน์ 

ความสามารถในการน าเสนอโดยท าให้ผู้ฟังยินยอมหรือเห็น
ด้วยกับเนื้อหาหลักของการน าเสนอด้วยการใช้ค าภาพ ท่าทาง
และสื่อการน าเสนอให้เกิดภาพพจน์แก่ผู้ฟังได้ 

4. ทักษะการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ค้าและลูกค้า 

บุคลากรที่รับผดิชอบในการคงไว้และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งองค์การกับลูกค้า ผู้รับและผู้ให้บริการ 

5. บุคลิกภาพที่เป็นมิตร และน่า 
คบหา 

ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลในการเข้าหาผู้อื่น ความมี
น้ าใจ ความมีเมตตา ใจกว้าง น่าไว้วางใจและน่าเชื่อถือ ช่วย 
เหลือเกื้อกูล และยินดีที่จะประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย 

6. สัญชาตญาณทางธุรกจิและเชาว์
ทางธุรกิจ 

ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจ 

7. ความอดทนในการท างานภายใต้
ความกดดันสูง 

ความสามารถของบุคลากรในการท างานภายใต้สถานการณ์
ที่มีความกดดันสูง 

 8.การมีจิตวิทยาบริการและ
ทัศนคติที่มุ่งเนน้ความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

ความสามารถที่เกี่ยวข้องกบัไหวพริบของบุคลากรในการส่ง
มอบการบรกิารลูกคา้และความมุ่งมั่นทีจ่ะสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า 

9. เครือข่ายส่วนตัว และเครือข่าย
วิชาชีพ 

ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายวิชาชีพของ
ตนเองเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ที่มา: คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) , Nuttapong 
Jotikasthira, et al. MICE working standard manual for MICE  Coordinator and MICE Operation 
Planner (Thailand), (Bangkok: Thailand Incentive and Convention Association (TICA), 2014) 
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ตารางที่ 11 สมรรถนะส่วนงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมไมซ ์
 

สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงการไมซ์ใน
แง่มุมเกี่ยวกับโครงการสร้าง
โครงการคุณลักษณะและ
องค์ประกอบ 

ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับโครงสร้างคุณลักษณะและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของโครงการไมซ์ที่รบัผิดชอบ 

2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานภายในองค์การ 

ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการท างานซึ่ง
เป็นกลไกในภาพรวมขององค์การ รวมไปถงึขั้นตอนการ
ท างานต่างๆ ของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

3. ความรู้เกี่ยวกับการท าเอกสาร
โต้ตอบและการจัดเรียงเอกสารให้
เหมาะสมกับสว่นงานและผู้รับสาร 

ความสามารถของบุคคลในการผลิตเอกสารโต้ตอบเกี่ยวกับ
งานที่สามารถท าให้ผู้รับสารที่มีพื้นฐานที่หลากหลายและมา
จากส่วนงานที่แตกต่างกัน เข้าใจได้ และยังสามารถสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสาร โครงการ และองค์การ 

4. ทักษะการบริหารโครงการให้
เป็นไปตามสัญญาและก าหนดเวลา 

ความรู้และความสามารถของพนักงานในการ ด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าและคู่ค้า 

5. ทักษะการวางแผนที่มีการ
คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไว้
ล่วงหน้า 

ทักษะในการวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

6. บุคลิกภาพที่น่าเชือ่ถือและภาวะ
ผู้น า 

การมีภาวะผู้น า สามารถสร้างความเช่ือมั่นและความ
ไว้วางใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

7. ความทรงจ าที่ดีเก่ียวกับประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ความสามารถในการจดจ ารายระเอียดเรื่องงานที่ได้มาจาก
การปรึกษาหารือ จากเพื่อนร่วมงาน และจากลูกค้าแล้วน า
สรุปเป็นประเด็น 

 
ที่มา: คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) , Nuttapong 
Jotikasthira, et al. MICE working standard manual for MICE  Coordinator and MICE 
Operation Planner (Thailand), (Bangkok: Thailand Incentive and Convention Association 
(TICA), 2014) 
 

สมรรถนะระดับที่ 3 คือ สมรรถนะเฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์ย่อย หมายรวมถึงความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยใน
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ระดับที่แตกต่างกันไป สมรรถนะกลุ่มนี้ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์การตามอุตสาหกรรมไมซ์ย่อย
รายละเอียดตามตารางที่ 12   

ตารางที่ 12 สมรรถนะเฉพาะอุตสาหกรรมย่อย   
 

สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
1. การจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาต ิ
1. ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและประชุมนานาชาติใน
ประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและ
การแข่งขัน 

ความรู้และการตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาห 
กรรมการจัดประชุมและประชุมนานาชาติในด้านแนวโน้ม
ตลาด ผู้มีอิทธิพลหลักในอุตสาหกรรม รูปแบบการแข่งขนั 

2.ประสบการณ์การท างานใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม และ
ประชุมนานาชาติ 

ประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
ประชุมนานาชาติ ซึ่งพิจารณาจากระยะเวลาการท างาน 
ชื่อเสียงขององค์การที่เคยท างานมา รวมถึงต าแหน่ง และ
ความส าเร็จในช่วงเวลาที่ท างานในองค์การนั้น ๆ 

2. การเดนิทางเพื่อเปน็รางวัล 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการ
การท่องเที่ยว การวางแผน การ
ปฏิบัติการข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์ 
ข้อบ่งชี้ด้านความปลอดภัยความ
มั่นคงและการจัดการฝูงชน 

ความรู้ในการจดัโครงการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดขององค์การเจ้าภาพในขณะที่
สามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมได้ อีกทั้งยังมี
ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์ของสถานที่จัดการ
ท่องเที่ยวและข้อบ่งชี้ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง  

4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับใช้องค์ 
ประกอบโครงการการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล การผสมผสาน การจับคู่ 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่า
ประทับใจ 

บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบโครงการที่มี
ศักยภาพที่แตกต่างกัน และรู้วิธีการที่จะผสมผสานทั้งหมด
เพื่อสร้างโครงการที่น่าประทับใจและเป็นปรากฏการณ์และ
ประสบการณ์ส าหรับผู้เข้าร่วมภายในองค์การของเจ้าภาพ  
ที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเวลา 

5. ความรู้เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมไมซ์
ย่อยอ่ืนๆ และปัจจัยความส าเร็จ
ของอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

ความรู้ของบุคคลของอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่น ๆ และความ 
สามารถของบุคลากรที่จะใชป้ระโยชน์จากความรู้นั้นๆ
ส าหรับการพัฒนาโครงการและการน าโครงการไปใช ้
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สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
6. ทักษะการสือ่สารที่มีเสน่หแ์ละ
ชักจูงใจ 

ความสามารถของคนทีจ่ะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้
และผู้จัดหาสินค้าและบรกิารอย่างมีเสน่ห ์การชักจูงผู้อื่นให้
คล้อยตามความคิดข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของบุคคลนัน้  ๆ

7. ทักษะการจัดการข้อพิพาทเพื่อ
ท าให้เกิดผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม
ของโครงการการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล 

ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดส าหรับ
โครงการออกจากข้อพิพาท โดยการท าให้สมาชิกในกลุ่มเห็น
มุมมองใหม่ของสถานการณ์ และน ามุมมองใหม่นั้นไปสูผ่ลิต
ภาพที่สูงขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์ 

8. ส านึกความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

ความชอบของบุคลากรที่ชื่นชมวัฒนธรรมและสังคมที่มีภูมิ
หลังแตกต่างกันเมื่อต้องรับมือกับผู้ซื้อ ลูกคา้และผู้จัดหา
สินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถที่
จะจัดการและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกัน
ยังสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้ 

9. ความกล้าแสดงออกด้วยความ
สุภาพ 

บุคลากรที่กล้าแสดงออกด้านการพูดอย่างสุภาพ  สามารถ
แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ โครงการ  องค์การและลูกคา้ 
รวมถึงสามารถโต้แย้งข้อเท็จจริง และน าเสนอให้ทางเลือก
มุมมองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

10. ความภาคภูมิใจในองค์การ
วิชาชีพของตนเอง 

ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การและการท างานของตน 
เช่นเดียวกับความตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การในที่สาธารณะ 

11. การหลีกเลี่ยงการตัดราคา ความชอบของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการตัดราคาเมื่อมี
ก าหนดราคาส าหรับโครงการหรือขึ้นราคาหรือการเสนอขาย
ในราคาที่ดีกว่า 

12. ประสบการณ์ท างานใน
อุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล 

ประสบการณ์การให้บริการของบุคลากรที่มีแรงจูงใจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยพิจารณาจากระยะเวลา 
ชื่อเสียงขององค์การที่เคยท างานมาก่อนหน้านี้ ต าแหน่งที่
เคยท า และการประสบความส าเร็จในช่วงระยะเวลาการ
ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การ 

13. การเป็นทีพ่ึ่งพิงได้ของผู้อื่น บุคคลที่มีความน่าไว้วางใจและความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้า 
สมาชิกในทีมผูจ้ัดหาสินค้าและบริการส าหรับปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับงาน 
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3. การจัดแสดงสินค้าและนทิรรศการ 
14.  ความรู้เกี่ยวกับงานนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้าหลากหลาย
ประเภทแนวทางการจัดงานปฏิบัติ 
และองค์ประกอบของงาน 

ความรู้ของปัจเจกบุคคล เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงาน
แสดงสินค้าประเภทต่างๆ ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน
เกณฑ์ความส าเร็จ องค์ประกอบที่จ าเป็น และวิธีการ
ทางการตลาด 

15. ความรู้เกี่ยวกับคู่ค้าเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ การมีไว้ใช้ การ
เตรียมการและติดตั้ง เวลาและ
รูปแบบการท างาน 

ความรู้ของปัจเจกบุคคล เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงาน
แสดงสินค้าประเภทต่างๆ ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน
เกณฑ์ความส าเร็จ องค์ประกอบที่จ าเป็น และวิธีการ
ทางการตลาด 

16. ประสบการณ์การท างานใน
อุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า 

บุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและงานแสดง
สินค้าที่มีประสบการณ์ท างานเป็นระยะเวลานาน ชื่อเสียง
การท างานในองค์การอื่นก่อนหน้านี้ ต าแหน่งที่เคยด ารง 
และความส าเรจ็ในช่วงระยะเวลาการท างานในองค์การ 

17. เครือข่ายส่วนตัวและเครือข่าย
ทางวิชาอาชีพในอุตสาหกรรมการ
จัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า 

เครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายทางวิชาชีพในอุตสาหกรรม
การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ที่มีประโยชน์ส าหรับ
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดกิจกรรมพิเศษ 
18. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
ประเภทต่างๆ ข้อก าหนดด้านโลจิ
สติกส์ ก าหนดเวลาการท างาน 
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย และ
การจัดการฝูงคน 

ความรู้ของปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ และ
วิธีการที่จะรวมข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์ ก าหนดเวลาการ
ท างาน ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการ
กลุ่มคนและประสบการณ์การบริหารความเสี่ยง 

19. ความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่ง 
การใช้ การจับคู่ องค์ประกอบ
โครงการ  กิจกรรมพิเศษ เพ่ือให้
เกิดประสบการณ์ที่ต่ืนตาตื่นใจแก่
ผู้ร่วมงาน 

ความรู้ของปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับงานกิจกรรมพิเศษประเภท
ต่าง ๆ ความคดิสร้างสรรค์ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ศักยภาพของโครงการที่แตกต่างกัน และวิธีการที่จะรวม
ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโครงการที่พิเศษและน่า
ประทับใจ ประสบการณ์ส าหรับผู้เข้าร่วมภายในงบประมาณ
และเวลาที่จ ากัดขององค์การผู้จัดงาน 
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20. ทักษะการปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง 

ความสามารถของปัจเจกบุคคลที่จะปรับตัว เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง ที่มักจะเกี่ยวขอ้งกับความเสี่ยง ความเครียด
และความกดดันภายใต้สภาพแวดล้อมของการท างาน 

21. ทกัษะการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์ 
 

บุคลากรที่มีความคิดเชิงกลยุทธ์และมีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมในระยะยาว มีความรู้อย่างดีในด้านอุปทานของ
ตลาด สามารถระบุคู่แข่ง ปัจจัยทางเศรษฐกิจเพ่ือสามารถ
ก าหนดราคาแข่งขันเพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทีถู่กต้องได้ มีทักษะการจัดการ
ด้านรายได้ และศึกษาความเป็นไปได้ ได้อย่างถูกต้อง 

22. ประสบการณ์ท างานใน
อุตสาหกรรมการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 

บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานกิจกรรมพิเศษมา
หลายด้านในอุตสาหกรรม สามารถที่จะเข้าใจในตัวธุรกิจ
และลักษณะของอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมทั้งเข้าใจใน
กระบวนการท างานของแต่ละองค์ประกอบและแนวโน้มของ
อุตสาหกรรม 

5. สถานที่การจัดกิจกรรมไมซ์ 
23. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานภายในต่าง ๆ ภายใน
องค์การ 

ความรู้ด้านกระบวนการท างานของแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในความรับผิดชอบของบุคลากร 

24. ความรู้เกี่ยวกับการปรับใช้
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด 

บุคลากรที่มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การผ ผสานและการจับคู่
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีความสามารถในการสถานที่
ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า และความต้องการใน
การที่จะตอบสนองลูกค้า รวมทั้งสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน
การจัดสถานทีก่ิจกรรมไมซ ์

25. ประสบการณ์การท างานใน
อุตสหากรรมไมซ ์

บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมหลาย ๆ 
ด้านกับบุคคลส าคัญในอุตสาหกรรมที่มีความสามารถทีม่ี
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและธรรมชาติของอุตสาหกรรมโดยรวม 
ตลอดจนกระบวนการท างานของแต่ละองค์ปะกอบ  
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26. การมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดี
และอารมณ์ขนั 

ความฉลาดทางอารมณ์ ความคิดเชิงบวกความสามารถในการ
ท างานได้ดีภายใต้ความกดดัน การต่อต้านผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกและภายในโดยการใช้อารมณ์ขันของแต่ละ
บุคคล 

27. การอุทิศตนให้กับงาน และ
ความสามารถท างานให้ลุล่วงได้
ด้วยตนเอง 

ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่มีต่องานความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 
มีพลังขับเคลื่อนตนเอง และมีความทุ่มเทอย่างมีอิสระ ซึ่ง
ก าหนดโดยการกระท าของบุคคล 

 
ที่มา: คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) , Nuttapong 
Jotikasthira, et al. MICE working standard manual for MICE  Coordinator and MICE 
Operation Planner (Thailand), (Bangkok: Thailand Incentive and Convention 
Association (TICA), 2014) 

 
สมรรถนะระดับที่ 4  คือ สรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน  หมายถึงความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะส่วนตนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  ส าหรับแต่ละต าแหน่งที่ศึกษาตามความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รายละเอียดตามตารางที่ 13    
 
ตารางที่ 13 แสดงสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน 
 

สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
ต าแหน่งงาน ผู้ประสานงาน 
1. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ
และธรรมชาติของงานนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า 

ความรู้ของบุคคลในการจัดนทิรรศการและการแสดงสินคา้ที่
แตกต่างกันในด้านคุณลักษณะ ธรรมชาติและกระบวนการ
ด าเนินงาน 

2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิธี
ศุลกากร กฎเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดต่างประเทศ 

ความรู้เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ ในประเด็นพิธีการศุลกากร 
กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของตลาดต่างประเทศ 

3. ความรู้เชิงเปรียบเทียบผลติ- 
ภัณฑ์ขององค์การกับคู่แข่งขนั 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันทั้งในแง่ของจุดอ่อน
และจุดแข็งเมือ่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ขององค์การ 
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4. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันในต่างประเทศ 

ความสามารถในการก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในต่าง 
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ติดต่อเจรจาธุรกิจที่สร้างสรรค์และน าไปใชว้ิเคราะห์ในการ
ปฏิบัติการ 

5. ความรู้ข่าวกรองทางการตลาด
ต่างประเทศ 

ความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และ
แนวโน้มในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการแสดง
สินค้า 

6. ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่างๆ 

ความสามารถในการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัก
กิจกรรมไมซ์แต่ละประเภทอย่างเหมาะสมโดยเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายในท้องที่ที่มีการจัดกจิกรรมนั้นๆ 

7. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานแผนกงานอื่นในองค์การ 

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานของแผนกงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของบุคลากร 

8. ทักษะการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
การน าเสนอเสมือนจริง 

ความสามารถของบุคลากรในการสร้างการน าเสนอที่น่าสนใจ
และท าให้ผู้ชมเข้าใจและคล้อยตามในประเด็นหลักของการ
น าเสนอ โดยการใช้โปรแกรมการน าเสนอที่เสมือนจริง 

9. ทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. มุมมองการตลาดที่กว้างกว่า
ตลาดในประเทศ 

การรับรู้ของบุคคลที่มีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ย่อยในด้านแนวโน้ม
ในอนาคต  การแข่งขัน ผู้มีอทิธิพลหลักและปัจจัยความส าเร็จ 

11. การเตรียมความพร้อมในการ
ท างานล่วงหน้า 

ความสามารถของบุคลากรที่มีความพร้อมที่ดี การเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ คู่คา้ ลูกค้า สถานการณ์ปัจจุบันและ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุงานที่ได้รับมอบหมาย 

12. ความไม่ลดละ ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อบรรลุผลการท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ลลุ่วงแม้จะมีอุปสรรค 

13. ความเสียสละ ให้ความส าคัญกับงานเป็นล าดับแรก อุทิศตนเพื่อผลส าเร็จของ
งานเป็นส าคัญ อาจอยู่ในรูปของการท างานล่วงเวลา ท างานใน
วันหยุด ความพร้อมยินดีที่จะท างานที่ได้รับมอบหมาย 
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ต าแหน่งงาน ผู้วางแผนปฏบิัติการ 
14. ความรู้เกี่ยวกับคู่ค้าในแง่มุม
เกี่ยวกับคุณภาพของงาน  

 

ความรู้และความเข้าใจในผู้จดัหาสินค้าหรือบริการด้าน
คุณภาพ เวลา และรูปแบบการท างาน  

15. ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ประเภทต่าง ๆ 

ความรู้และความเข้าใจในเรื่องสัญญาและประเด็นทาง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมไมซ์ประเภทต่าง ๆ 

16. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานภายในแผนกต่างๆภายใน
องค์การ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการท างานของ
แผนกอื่นๆทั้งในกลไกที่เป็นภาพรวมภายในองค์การและ
กระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายที่ต้องติดต่อประสานงาน
โดยตรง 

17. ความรู้เกี่ยวกับโครงการการ
จัดนิทรรศการและงานแสดง
สินค้าข้อตกลงและข้อก าหนด 
ต่าง ๆ 

ความรู้ของโครงการในความรับผิดชอบด้านรายละเอียดของ
ข้อตกลงและข้อก าหนด 

18. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผัง
พื้นที่และการออกแบบผังพื้นที่   

ความรู้ในการถา่ยทอดข้อมูลเกี่ยวกับผังพื้นที่การคัดเลือกและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

19. ทักษะการน าเสนอด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ความสามารถของบุคคลที่จะท าให้งานน าเสนอดึงดูดผู้ชมให้
เห็นด้วยคล้อยตามกับเน้ือหาหลักโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการช่วยการออกแบบเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดข้อมูลและสื่อสารกับผู้ชม 

20. ทักษะการเจรจาต่อรองที่มี
เสน่ห์และโน้มน้าวจิตใจ 

ความสามารถของบุคลากรในการเจรจาต่อรองกับเพื่อน
ร่วมงาน ลูกค้า และผูจ้ัดหาสนิค้าหรือบริการ โน้มน้าวได้อย่าง
น่าดึงดูดใจ ท าให้ผู้ฟังคล้อยตามความคิด และข้อเสนอทาง
ธุรกิจ 

21. ทักษะการบริหารโครงการให้
เป็นไปตามข้อตกลงรวมถึง
ข้อก าหนดด้านก าลังพลและเวลา 

ความรู้และความสามารถของบุคลากรในการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ท าให้กับลูกค้าและผู้จัดจ าหน่าย 

22. ทักษะการวางแผนที่มีการ
คาดการณ์ล่วงหน้า 

ทักษะในการวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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สมรรถนะ ค าอธบิายสมรรถนะ 
23. หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ที ่
ทับซ้อน 

ความสามารถของบุคลากรที่จะหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆที่อาจ
ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น
ได้ในขณะเดียวกันสามารถด าเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและ
รักษาความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายได ้

 
ที่มา: คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) , Nuttapong 
Jotikasthira, et al. MICE working standard manual for MICE  Coordinator and MICE 
Operation Planner (Thailand), (Bangkok:Thailand Incentive and Convention Association 
(TICA), 2014) 
 

คุณลักษณะของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

 คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถท าความเข้าใจ และระบุคุณสมบัติขั้น
พื้นฐานที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ   กอร์ดอน อัลพอร์ท ให้ความหมายค าว่า “Personal Disposition” 
คือ ลักษณะหลายประการที่บุคคลมีเฉพาะตัวแตกต่างกันแต่ละบุคคลซึ่งแฝงอยู่ บุคคลมีความคงที่ของ
บุคลิกภาพ การปรากฏลักษณะบุคลิกภาพจะเป็นตัวท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างกว้าง ๆ ในลักษณะ
คล้าย ๆ กัน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2542) คุณลักษณะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) คุณลักษณะเด่น  
(Cardinal Traits) คือ คุณลักษณะหนึ่ง ๆ ที่อยู่ในตัว 

บุคคล และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ในเกือบทุกด้าน เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้น เมื่อเรานึกถึงบุคคลนั้น ๆ ก็มักจะนึกถึงบุคลิกลักษณะนี้เสมอ  
2) คุณลักษณะร่วม (Central Traits) คือ คุณลักษณะที่คนมีเหมือน ๆ กัน พัฒนาการมาจากประสบ- 
การณ์ชีวิตก็จะเกิดเป็นคุณลักษณะร่วม  3)  คุณลักษณะทุติยภูมิ (Secondary Traits) คือ ลักษณะที่
มีอยู่อย่างผิวเผินในตัวบุคคลง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง กอร์ดอน อัลพอร์ท  ได้ใช้ลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 
3 ระดับ มาอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล  และการใช้ทฤษฎีนี้อธิบายบุคลิกภาพของบุคคล 
แต่ในการท างาน ต้องค านึงถึงสภาพการณ์ในการแสดงออกของบุคคลด้วย  เพราะถ้าสถานการณ์
แตกต่างกันอาจแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน (Allport, 1973)  

ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมไมซ ์

 อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นส่วนส าคัญ และต้อง
ให้บริการแก่นักดินทางไมซ์ที่มีคุณภาพต้องการได้รับประสบการณ์ และบริการที่แตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวทั่วไป บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมนี้ จึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของ
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การบริการเป็นอย่างดี พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman, 1990) ได้ให้นิยามลักษณะเฉพาะ
ของการบริการซึ่งแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ไว ้4 ประการ ได้แก่ 

1.  การบริการจับต้องไม่ได้  หมายความว่า โดยปกติก่อนที่จะซื้อสินค้า ผู้ซื้อสินค้า
สามารถตรวจสอบหรือประเมินสินค้าได้หลายวิธี เช่น การพิจารณาถึงรูปลักษณ์ ขนาด หรือแม้แต่
สินค้าประเภทบริโภคก็มีตัวอย่างสามารถทดลองก่อนซื้อได้ แต่การซื้อบริการจะทดสอบหรือประเมิน
คุณค่าการบริการในแบบเดียวกันกับที่ซื้อ สินค้าทั่วไปไม่ได้ เพราะจะต้องเข้ารับบริการเพื่อให้มี
ประสบการณ์ตรงกับบริการนั้นจึงจะสามารถประเมินบริการนั้นได ้

2.  การบริการมีความหลากหลาย  หมายถึง คุณภาพบริการอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากผู้ให้
บริการ ผู้รับบริการ หรือเวลา และสถานการณ์ในการให้และรับบริการ เนื่องจากการให้บริการต้อง
อาศัยปัจจัยมนุษย์  ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถรักษามาตรฐานในการให้บริการตามก าหนดได้หรือ
พฤติกรรมของผู้รับบริการบางคนที่ก่อความเสียหายต่อธุรกิจบริการ เช่น คุณลักษณะของผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ  สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ เป็นต้น ดังนั้นการท าให้เกิดความสม ่าเสมอของการ
บริการจึงเป็นเรื่องยาก วิธีในการบริการจึงมีความหลากหลายในตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่แตกต่างกันไป 

 3. การบริการแบ่งแยกไม่ได้  หมายถึง การผลิต การส่งมอบ และการบริโภคของการ
บริการจะเกิดขึ้นพร้อมกัน คุณภาพในการบริการมักจะเกิดขึ้นระหว่างการส่งต่อบริการ ซึ่งพบได้ใน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ 

 4. การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้  หมายถึง การผลิตและการส่งมอบบริการ
เกิดขึ้นพร้อมกัน จึงไม่สามารถผลิตไว้ล่วงหน้าแล้วเก็บรักษาไว้ เพื่อส่งมอบหรือจ าหน่ายภายหลังได้
เหมือนสินค้า 

 (Alastair M. Morrison, 1989) ให้ความเห็นว่า การบริการเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง (Service 
as a Product) ที่แตกต่างจากสินค้าทั่วๆไป โดยเขาให้นิยามลักษณะเฉพาะของงานบริการไว้  6 
ประการ  และ 4 ใน 6 ประการ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของพาราซูรามาน ข้างต้น  ลักษณะ 
เฉพาะอีก 2 ประการตามแนวคิดของมอริสัน คือ  1) ความแตกต่างในด้านการก าหนดค่าใช้จ่าย 
(Cost Determination)  ซึ่งไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่และแปรผันได้ 
เช่น ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการคนหนึ่ง เราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้ รับ บริการอีกคน
หนึ่ง  เนื่องจากผู้รับบริการคนนั้นต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าคนอื่น  2) ความแตกต่างในด้าน
ความสัมพันธ์ของการบริการกับผู้ให้บริการ (Relationship of services to providers)   ซึ่งไม่
สามารถแยกบริการบางอย่างออกจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการได้ เช่น ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงจะมี
รายการอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน โดยเชฟที่มีชื่อเสียงของร้านจะมีอาหารจานโปรดที่เป็นจุด
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ขายของร้าน หรือภัตตาคารที่มีผู้จัดการร้านที่มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี โดดเด่น จนเป็นสัญลักษณ์
ของธุรกิจ ความของการบริการที่แตกต่างจากสินค้าอ่ืน สรุปได้ดังภาพที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงลักษณะเฉพาะของการบริการซึ่งแตกต่างจากสินค้าอื่น 
ที่มา: ปรับปรุงจากแนวคิดลักษณะของการบริการของ Parasuraman, A, Berry, L.L. & Zeithaml, 

V.A. Deivering quality service: Balancingcustomer perceptions and expectations, (New 

York: The free press, 1990) and  Morrison (1989) 

คุณลักษณะทีด่ีของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

 บุคลากรไมซ์ควรต้องมีคุณลักษณะแห่งการบริการที่ดี เพื่อสนองตอบความต้องการและ
ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ ในวิธีการที่หลากหลาย ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว ถูกต้องและมีอัธยาศัย เพื่อ
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ (สมิต สัชฌุกร, 2543) (มานิตย์ จันทิราช, 2541)  ซึ่งการบริการ
รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ และเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมี
ทรัพยากรหรือสินค้าเป็นตัวกลางเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของผู้รับบริการ (Gronroos, 1990) 
ดังนั้น คุณลักษณะของบุคลากรไมซ์ที่ดี จึงควรมีลักษณะของบุคลากรทางการบริการที่ดีด้วย  

  คุณลักษณะการบริการที่ดี  7 ประการ “SERVICE” (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2548) 
(สมชาติ กิจยรรยง, 2546) มีดังน้ี 

  S คือ ความคิดรวบยอดในการบริการ (Service concept) การยิ้มแย้มแจ่มใส(Smiling) 
และการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือมาขอใช้บริการและรับ
บริการ และต้องพยายามท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด   

  E คือ ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)  ในการตอบสนองต่อความประสงค์ของ
ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ (Early response) มีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม และต้องพร้อมที่จะ
สนองตอบตามความต้องการหรือให้ความช่วยเหลือทันทีที่มีการร้องขอ 

     

Varieties 
 

Inseparable 

Relationship 
 of services 
to providers 

Cost 
Determination 

 

Intangible 
    

Perishability 

นิยามลักษณะเฉพาะของการบริการของมอริสัน 

นิยามลักษณะเฉพาะของการบริการของพาราซุรามานและคณะ 
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R คือ ความพร้อม (Readiness)  ความรวดเร็ว (Rapidness) และการให้เกียรติลูกค้า 
(Respectful)  มีความพร้อม ความรวดเร็ว ฉับพลัน ทันใจ และทันเวลา  

V คือ ความมีคุณค่า (Values)   ไม่ว่าจะเป็นบริการประเภทใดพนักงานจะต้องท าให้
ลูกค้าเกิดความรู้สึกพอใจเสมอ  เมื่อเขามารับบริการจากพนักงาน เขาจะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังและเห็นว่า
การบริการของพนักงานมีคุณค่าส าหรับเขา  

I คือ ความสนใจ (Interesting) ความประทับใจ (Impressive) และสร้างภาพ ลักษณ์ 
(Image Enhancing) การให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้า  กระดับและทุกคน เพราะลูกค้าทุกคน
ต่างต้องการที่จะได้รับบริการที่ดีด้วยกันทั้งนั้น และพนักงานก็จะต้องให้ความสนใจและบริการทุกคน
โดยเสมอภาคกัน  

C คือ ความสะอาด (Cleanliness) ความถูกต้อง (Correctiveness) และความมีไมตรี
จิต (Courtesy) สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขายบริการ สถานที่จะต้องสะอาดและมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมิตรไมตรีจิตหรือความมีไมตรีต่อลูกค้า คือ ให้การต้อนรับด้วยความ
อบอุ่นแสดงความเป็นมิตร ให้การต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม พูดจากับลูกค้าด้วยความสุภาพนอบ
น้อม  พร้อมที่จะรับฟังลูกค้าอย่างต้ังใจ พร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าด้วยความยินดีและเต็มใจ 

E  คือ ความอดทนอดกลั้น(Endurance) และการรู้จักควบคุมอารมณ์ (Emotionalcontrol)  
ผู้ให้บริการหรือขายบริการที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษอย่างหนึ่ง คือ ความอดทน อดกลั้น และการ
รู้จักควบคุมอารมณ์  เนื่องจากลูกค้ามีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของนิสัยใจคอ ความรู้สึก 
นึกคิด ความสามารถ ความเข้าใจ ความต้องการ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรในการจะบริการให้
ถูกใจลูกค้าทุกคนได ้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้เสนอแนะ ถึงคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรซึ่ง
จ าเป็นต่อธุรกิจบริการไว้ดังนี ้

1. ความช านาญในงาน โดยพนักงานบริการจะได้รับจากการฝึกอบรมและประสบการณ์ 
ในงาน 

2. ภาษาต่างประเทศ   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นซงึ่ พนักงานบริการที่
สามารถสื่อสารกับแขกเจ้าของภาษาน้ัน ได้ สามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ    

3.  เจตคติ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หน่วยงาน 
องค์การ ตลอดจนลูกค้าผู้มาใช้บริการ 

4. บุคลิกภาพ ได้แก่ กิริยามารยาท การพูด การแสดงออก 
5. ความสามารถในการปรับตัว  ได้แก่ การให้บริการผู้อื่น แม้เป็นบุคคลแปลกหน้าและ

แตกต่างกันด้วย เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา อุปนิสัยใจคอ แต่บุคคลเหล่านั้นล้วนเป็นแขกของ
โรงแรม และมุ่งหวังที่จะได้รับบริการที่ดีเลิศ  
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6. เป็นคนเปิดเผยและปิดตัวเอง การเป็นคนเปิดเผย  เช่น ชอบเข้าสังคม ชอบสังสรรค์ 
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ซึ่งเหมาะกับงานบริการ  ในขณะที่การเป็นคนปิดตัวเอง เหมาะส าหรับกรณีที่
พนักงานต้องท างานเกี่ยวข้องกับเอกสารที่เป็นความลับหรือทางด้านการเงิน 

7. การพูดสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ โดยการพูดจาชัดถ้อยชัดค า ไม่ช้าหรือ
เร็วเกินไป ใช้ศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสม น้ าเสียงที่อ่อนหวานและสุภาพในการติดต่อสื่อสารกับแขก 
เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 

8. การเป็นผู้มีสุขภาพดี เป็นองค์ประกอบที่ท าให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความร่าเริง 
และพร้อมที่จะให้บริการ 

9. ความจ าดี เช่น การจ าชื่อลูกค้า สิ่งอ านวยความสะดวก อัตราค่าบริการต่าง ๆ ของ
สินค้า เป็นต้น 

10. ความรู้ พนักงานบริการควรเป็นผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับงานอาชีพ 
และความรู้รอบตัว เพื่อให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 

11. ความฉลาดและไหวพริบ เป็นผู้รู้จักกาละเทศ รู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่ กับใคร 
เมื่อไร และอยา่งไร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้

12. ความอดทน คือ อดทนต่อบรรยากาศการท างานที่กดดันเนื่องมาจากปริมาณงาน 
และอดกลั้นกับอารมณ์ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และรวมทั้งต้องอดทนต่อระยะเวลาการท างาน บางครั้ง
อาจนานถึง 12 ชั่วโมง 

13. สุขอนามัยส่วนบุคคล ร่างกายที่สะอาดเป็นสิ่ งส าคัญต่องานบริการโดยพนักงาน
บริการควรเอาใจใส่ตนเอง ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า รวมถึงความสะอาดของเครื่องแต่งกายด้วย 

14. การแต่งกาย แต่งกายถูกต้องเป็นระเบียบตามที่เครื่องแบบซึ่งทางองค์การจัดให้ 
15. ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยการให้บริการแขกด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นจริงใจ 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ดีมี

คุณภาพนั้นควรต้องมีคุณลักษณะของนักบริการที่ดีด้วย  และคุณลักษณะการเป็นนักบริการ  ควรมี
องค์ประกอบที่เด่นชัดอยู่  4 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านจิตใจใฝ่บริการ  ด้านความมี
มนุษยสัมพันธ์ และด้านความรับผิดชอบ ลักษณะที่ส าคัญ คือ ความมั่นคงทางอารมณ์จะท าให้
พนักงานสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง และรับมือกับลูกค้าที่มีอยู่หลายประเภท ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้าได้ (สุภาวดี ศรพรหม, 2541) เชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการบริการ กล่าวคือ ในงานประเภทที่ต้องพบปะผู้คน ผู้ที่มีเชาวน์อารมณ์จะท างานได้อย่างมี
ความสุขและส่งผลทางบวกต่อการให้บริการของพนักงาน (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2542) คุณลักษณะ
ทางด้านการให้บริการของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจโดยรวมที่ผู้บริโภคมีต่อ
การให้บริการ  โดยความสุภาพมีมารยาท ความรวดเร็วในการให้บริการ การให้ข้อมูลข่าวสาร  การ
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แต่งกายที่สะอาดเรียบร้อย การที่พนักงานมีทักษะทางสังคม มีความสามารถในงาน  มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี มีทัศนคติที่ดี  มีความรู้ความสามารถซึ่งจ าเป็นต่องาน มีการตอบสนองและให้ค าตอบที่ถูกต้อง 
และการมีจิตส านึกในการบริการ ล้วนเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าและ
บริการ (Chang, 2006)  

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาจากนักวิชาการหลายท่านที่ยืนยันเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น  (วัชราภรณ์ สุรภี และฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2556) 
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการ และการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลของประเทศไทย  ประกอบด้วย การมีจิตบริการ การมีอัธยาศัยดีเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส  
ความสุภาพและมีมารยาทที่ดี  มีความกระตือรือร้น   มีบุคลิกภาพดีเชื่อมั่นในตนเอง  และผล
การศึกษา พบว่า การมีจิตบริการ มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสุภาพเข้า
ปฏิบัติงานในองค์การ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านพนักงานมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   และ (ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ 
ชาติวงศ์, 2560) ได้สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ไมซ์ ไว้ดังนี้  4 ด้าน คือ 1) ด้านความพร้อมและความเต็มใจในการบริการ ผู้ประกอบการให้
ความส าคัญ เกี่ยวกับการมีจิตบริการ  เนื่องจากงานในอุตสาหกรรมไมซ์ต้องพบปะกับกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลายอารมณ์ และลักษณะงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การท างานต้องมีความมุ่งมั่น
และตั้งใจจริงในการให้บริการ มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี  2) ด้าน
ความซื่อสัตย์  ผู้ประกอบการให้ความส าคัญด้านความซื่อสัตย์ทั้งต่อผู้ใช้บริการ หน้าที่ที่ปฏิบัติ เพื่อน
ร่วมงาน และองค์การ เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง  3)  ด้านความเอาใจใส่ในการบริการ  ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติ ความกระตือรือร้นและความรวดเร็วในการให้บริการ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีระบบ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด และสร้างความประทับให้กับลูกค้า 4)  
ด้านการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน 
เสียงดัง ฟังชัด และมีทักษะการใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับบุคคลต่างสถานะ  5)  ด้านความสุภาพ 
อ่อนโยน  ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้
ค าพูดสุภาพ อ่อนโยน และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน  6) ด้านความรู้ความสามารถในการบริการ  
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับทักษะการทางานอย่างมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 7)  
ด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับเทคนิคในการสร้างความน่าเช่ือถือ เนื่องจากต้อง
พบปะกับลูกค้าหลากหลายระดับ การแต่งกายมีความสุภาพ เหมาะสม มีบุคลิกดี น่าไว้วางใจ และมี
ความมั่นใจในตัวเอง  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์, 2560) ศึกษาเรื่อง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์  เพื่อหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของต าแหน่งงานที่ขาดแคลน ใน
อุตสาหกรรมไมซ์และแนวทางการพัฒนา  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการไมซ์มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะบุคลากรปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุด คือ ด้านความ
ซื่อสัตย์ ความพร้อมและความเต็มใจในการบริการ และความสุภาพอ่อนโยน ตามล าดับ ส าหรับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้ประกอบการไมซ์ให้ความส าคัญกับด้านคุณลักษณะเป็นล าดับแรก คือ 
ด้านความพร้อมและความเต็มใจในการบริการ  ไมซ์เป็นงานที่เน้นด้านการบริการเป็นหลัก บุคลากรที่
ท างานด้านนี้ จึงควรต้องมีใจรักการบริการ  มีความสุภาพ  ยิ้มแย้ม แจ่มใส บริการลูกค้าด้วยความ
เต็มใจ มีทัศนคติเชิงบวก มีความอดทนต่อปัญหา ภาวะความกดดัน และข้อเรียกร้องต่าง ๆ จากผู้มา
รับบริการ  รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์และด้านความเอาใจใส่ในการบริการ ส าหรับต าแหน่งงาน
ที่ขาดแคลน พบว่า สถานประกอบการหลักที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ส่วนใหญ่ยังขาดแคลน
พนักงานขายที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจไมซ์อย่างแท้จริง และต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
หลายด้าน อาทิ ทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง ประสบการณ์ด้านการขาย ความสามารถด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รองลงมาคือ ผู้จัดการอีเว้นท์ และนัก
ออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์  ส่วนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ควรมีการ
จัดอบรมด้านภาษาต่างประเทศ  เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก รองลงมาคือ จัดอบรมด้านธุรกิจบริการ  
เน้นเรื่องการมีจิตบริการ ส่วนด้านเทคโนโลยี เน้นทักษะและการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ด้านธุรกิจไมซ์ 
เน้นความรู้ด้านการจัดประชุมประเภทต่าง ๆ  ด้านการขายและการตลาด  เน้นการสื่อสาร การติดต่อ
ประสานงาน และความคิดสร้างสรรค์   

(ดุษฎี ช่วยสุข และดลฤทัย โกวรรธนะกุล , 2558) ศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวดขอนแก่นเพื่อรองรับการเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า 
จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการเป็นไมซ์ซิตี้  และจากการวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ใน 
จังหวัดขอนแก่น ใน 6 ด้าน  คือ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านความ
มั่นคงและปลอดภัย ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในท้องถิ่น ด้าน
ภาพลักษณ์และสิ่งดึงดูดใจ  และด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์  พบว่า ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
งานต่อศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก  คือ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในท้องถิ่น  และด้านบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์  ตามล าดับ ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์  พบว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
ในจังหวัดขอนแก่น  ส่วนใหญ่มีอัธยาศัยดี  มีความเป็นมิตร และให้บริการด้วยความเต็มใจ รวมทั้งมี
การต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในภาคอีสาน  และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการ
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พัฒนาทักษะและความสามารถทางวิชาการเพิ่มเติมให้มากขึ้น เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในการ
ให้บริการ  ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับประชาชนในพื้นที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษา ต่างประเทศอื่น ๆ ให้กับบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์  เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการจัดกิจกรรมอบรบเชิง
ปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานในเมืองไมซ์แห่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 

(ศศิธร โสภารัตน์ ,2558)  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงการบูรณาการไอซีที เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านไอซีทีส าหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการบูรณาการ  เปรียบเทียบความรู้
ความสามารถพื้นฐานด้านไอซีทีของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ครู  และประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการบูรณาการไอซีที พบว่า นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถด้านไอซีทีสูงขึ้นทุกด้านเมื่อผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริง โดยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทั้งก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรม   ในขณะที่ด้านการหลอมรวมข้อมูล มีการพัฒนามากที่สุด  เนื่องจากมีช่องว่างของค่าเฉลี่ย
การพัฒนามากที่สุด   นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบคะแนนทั้งก่อนและหลังกิจกรรม พบว่า ความรู้
ความ สามารถพื้นฐานด้านไอซีทีของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังการจัดกิจกรรมมากกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้มีผลรวมค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากทุกรายการ  รายการด้านการนิเทศจากอาจารย์นิเทศและ
อาจารย์พี่เลี้ยงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ  ภาพรวมของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  นักศึกษา
อยากให้มีการอบรมแบบนี้อีก  เพราะได้น าไอซีทีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงและได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน  การประเมินผลความคิดเห็นต่อคุณภาพโดยรวม
และองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ในการน ามาใช้จริงของอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยงอยู่
ในระดับมากที่สุดเกือบทุกรายการ  สรุปว่ารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการไอซีที
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นรูปแบบที่มีคุณภาพในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
พื้นฐานด้านไอซีทีของนักศึกษา  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการไอซีทีกับการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยส่งเสริมทั้งด้านความรู้และทักษะหลากหลาย
ด้านให้กับผู้เรียน 

(พิริยะ ผลพิรุฬห์ และคณะ, 2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะและการศึกษาอาชีพ 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของการผลิตบัณฑิตของภาคอุดมศึกษา ปัญหา
ความไม่สอดคล้องของบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ของความจ าเป็นใน
การเรียนรู้จากการฝึกอบรมในที่ท างาน  โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านอุปาทานแรงงาน
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และด้านอุปสงค์แรงงาน  ผลการศึกษาพบว่า  1) ด้านของอุปาทานแรงงาน  ประเทศไทยยังไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรที่จะตรงตามความต้องการในตลาดแรงงานของประเทศและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  โดยใช้นวัตกรรม สะท้อนได้จากแรงงานที่จบการศึกษาในระดับสูงใช้เวลาในการ
หางานนานกว่าระดับที่ต่ ากว่า  มหาวิทยาลัย/สถาบันอาชีวะศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากรที่ตรงตาม
สายที่ตลาดแรงงานต้องการ  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเชิงคุณภาพที่มีทักษะและมีผลิตภาพใน
การท างานสูง โดยเฉพาะทักษะที่ขาดแคลนมากจะเป็นทักษะพื้นฐาน และทักษะเชิงเทคนิค  2) ด้าน
ของอุปสงค์แรงงาน  ผู้จ้างงานมีความคาดหวังว่าแรงงานที่ตนเองว่าจ้างมาจะผ่านระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีความพร้อมในการท างาน  ความต้องการแรงงานที่มีขีดความสามารถตรงกับความ
ต้องการขององค์การ  ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมไทยให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมแรงงานมากขึ้น 
โดยมีการฝึกอบรมแรงงานภายในองค์การของตัวเอง และการจัดอบรมภายนอกองค์การ หรือให้
หน่วยงานอื่นเป็นผู้อบรม  การฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาไม่สามารถสร้างแรงงานที่มีความพร้อมในการท างานได้ทันที และการให้การ
ฝึกอบรมแรงงานเป็นกิจกรรมที่มีความคุ้มค่า  สร้างรายได้มากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และส่งผลทางบวก
ต่อผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า 
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจ าเป็นมากส าหรับภาคอุตสาหกรรมไทย  คือ การฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ การฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาทักษะทางด้านการปรับตัว 
ภาวะผู้น า การเข้าสังคม และการท างานเป็นทีม 

(วัชราภรณ์ สุรภี และฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2556)  ศึกษาเรื่อง ความต้องการสมรรถนะ
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการ และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของประเทศ
ไทย  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับสมรรถนะหลักด้านคุณลักษณะมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านทักษะ และด้านความรู้ ตามล าดับ  ส่วนสมรรถนะตามต าแหน่งงานของเจ้าหน้าที่
ประสานงานขายและให้บริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ พบว่า สมรรถนะที่
ผู้ประกอบการต้องการจากบุคลากรมากที่สุด คือ ด้ านทักษะ  ด้านคุณลักษณะและด้านความรู้ 
ตามล าดับ  สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับทักษะที่สะสมมาจากประสบการณ์ในการ
ท างานของบุคลากรมากกว่าการใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากทฤษฎี หรือต ารา   คุณลักษณะที่ดี
ของผู้ท างานไมซ์ ต้องเป็นคนที่มีจิตบริการ มีอัธยาศัยดีเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุภาพและมี
มารยาทดี  อีกทั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่ต้องใช้ความรู้รอบด้านมาประกอบการท างาน
ตามต าแหน่งซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน  การท างานในอุตสาหกรรมไมซ์มีลักษณะ
ยืดหยุ่น ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ความรู้ส่วนใหญ่ต้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ความรู้ด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่  การ
จัดระบบข้อมูลลูกค้า มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ความทันสมัย รู้เหตุการณ์รอบด้าน การตลาด
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ออนไลน์  และบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ยังขาดทักษะ ความรู้ และความสามารถในหลาย ๆ ด้าน 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแสดงสินค้า  ด้านการตลาดและการขาย  ด้านการบริหารโครงการและเวลา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  ทักษะการคิด
เชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ทักษะการแก้ไขปัญหาการประสานงาน การเจรจา
ต่อรอง  และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

(บ าเพ็ญ ไมตรีโสภณ และคณะ, 2556) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนกลุ่ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จากการประเมิน 
ด้านสมรรถนะหลักของก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตก 3 มิติ  คือ 1) 
จากความคาดหวังของผู้ประกอบการ  2) สมรรถนะของก าลังคนในสถานประกอบการ และ 3) 
สมรรถนะของก าลังคนที่ก าลังก้าวสู่สถานประกอบการ   มีการประเมิน 2 กลุ่มสมรรถนะ คือ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป พบว่า ภาพรวมสมรรถนะของก าลังคนต่ ากว่าที่คาดหวัง แต่มี
สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยของสมรรถนะสูงกว่าความคาดหวังเพียง  4 ด้าน คือ ด้านด าเนินธุรกรรมทาง
การเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ด้านท างานธุรการเบื้องต้นแบบทั่วไป  ด้านจัดการและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ และด้านปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลหรือการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในเบื้องต้น  สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าที่คาดหวังมากที่สุด คือ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับปฏิบัติงานเบื้องต้นทั่วไป ด้านติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป ด้านส่งเสริมสนับสนุนแนะน าสินค้าและบริการรวมถึงให้การ
ต้อนรับ  และด้านการเข้าใช้และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ  สะท้อนให้เห็นถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอน การจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับเรื่องของสมรรถนะทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เนื่องจากไม่ว่าก าลังคนจะมีความสามารถหรือมีความรู้
มากเพียงใด แต่หากมีข้อบกพร่อง  เรื่องการแต่งกาย การวางตัว บุคลิกลักษณะ ความมั่นใจในตนเอง 
ความรู้รอบตัว การตัดสินใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นผู้มีใจรักบริการ ฯลฯ จะท าให้ก าลังคน
เสียโอกาสในการท างาน หรือการแสวงหาความก้าวหน้า  

(วรวิชญ์ จันทร์ฉาย และคณะ, 2556) ศึกษาเรื่อง การสร้างตัวแบบสมรรถนะส าหรับ
นักศึกษาแผนการเรียนรู้ร่วมการท างาน : รูปแบบส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิคส์  วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและสร้างตัวแบบสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท างานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิคส์  ตัวแบบสมรรถนะที่เข้าไป
ฝึกงานในด้านการท่องเที่ยวโดยตรง และกลุ่มพี่เลี้ยงผู้ดูแลนักศึกษาในสถานประกอบการ  ตัวแบบ
สมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสมรรถนะ  คือ ความรู้  ทักษะ และทัศนคติและพฤติกรรม ผลการวิจัย
พบว่า ความรู้ที่ส าคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ  ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ  



  120 

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ  และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานในแต่ละแผนกของธุรกิจ  
(โดยเฉพาะแผนกที่นักศึกษาต้องเข้าไปท างาน)  ทักษะที่จ าเป็นในการท างานธุรกิจนี้ คือ ทักษะด้าน
ภาษา ทักษะการมุ่งเน้นบริการลูกค้า ทักษะความเข้าใจและหยั่งรู้ถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
และทักษะการแก้ไขปัญหา ส่วนทักษะในด้านเทคโนโลยีที่ส าคัญ คือ ใช้งานซอฟท์แวร์  เช่น การใช้  
ไมโครซอฟออฟฟิค  การใช้โปรแกรมด้านกราฟิก การใช้โปแกรมเพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส่วนด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรม  พบว่า ความรักในงานบริการ ความคิดเชิงบวกการมีใจที่เปิดกว้าง และการมี
ความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งส าคัญอันดับต้น ๆ  ในการท างานในธุรกิจน้ี   

(เอกพล วงศ์เสรี, 2557)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในภาค
ธุรกิจบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : 
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง   ผลการศึกษา พบว่า ทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการบิน   มี
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในปัจจุบันระดับมาก  คือ การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเอง ส าหรับ
พัฒนาสมรรถนะในอนาคต  ควรจะเป็นการพัฒนาตนเองและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามล าดับ  
เมื่อวิเคราะห์ช่องว่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของธุรกิจโรงแรม  พบว่า ธุรกิจโรงแรม มีช่องว่าง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะมาก คือ การทัศนศึกษา ขณะที่ช่องว่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะน้อย 
คือ การศึกษาต่อและการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน  คือ  1) ด้านความรู้   มีความรู้เรื่องการท่องเที่ยว ห้องพักและสิ่งอ านวย
ความสะดวก การบริการและการต้อนรับ  ส าหรับอนาคตเพื่อรองรับอาเซียน  ควรจะมีความรู้การ
ท่องเที่ยว การบริการและการต้อนรับ  ห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวก สุขภาพและความปลอดภัย 
2) ด้านทักษะในปัจจุบัน  มีทักษะการจัดห้องพักและปูเตียง  การจัดสวนและการตกแต่งสถานที่ 
อนาคตเพื่อรองรับอาเซียน ควรมีทักษะภาษาอังกฤษ การจัดห้องพักและปูเตียง การประกอบอาหาร  
และ 3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในปัจจุบันมีความยิ้มแย้มแจ่มใส และการแต่งกายที่เหมาะสม  
จิตใจในการให้บริการ ส าหรับอนาคตเพื่อรองรับอาเซียน  ควรมีความยิ้มแย้มแจ่มใส และจิตใจในการ
ให้บริการ ความตรงต่อเวลา  เมื่อวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของธุรกิจโรงแรม พบว่า ด้านที่มีช่องว่าง
สมรรถนะมาก  ด้านความรู้  คือ สุขภาพและความปลอดภัย และประชาคมอาเซียน  ด้านทักษะ คือ 
ภาษาต่างประเทศอื่น และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ ความตรงต่อเวลา ขณะที่ด้านช่องว่าง
สมรรถนะน้อย  ด้านความรู้ คือ ห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านทักษะ คือ การจัดห้องพัก
และปูเตียง และด้านคุณลักษณะ  คือ การแต่งกายที่เหมาะสม รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะปัจจุบัน  
คือ 1) การศึกษาต่อ  2) การพัฒนาตนเอง 3) การมอบหมายงาน การสอนงานการให้ค าปรึกษา  ส าหรับ
อนาคตเพื่อรองรับอาเซียน คือ  1) การพัฒนาตนเอง 2) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และ 3) การให้
ค าปรึกษา    
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(เกิดศิริ เจริญวิศาล, 2552)  ศึกษาเรื่อง  รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของสถานที่จัดงาน
ส าหรับ อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย  พบว่า ผู้ให้บริการสถานที่จัดงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการด้านสถานที่จัด
งาน ทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน การให้ความส าคัญต่อปัจจัยดังกล่าว  สอดคล้อง
กับการให้บริการของธุรกิจบริการสถานที่จัดงาน  ซึ่งเป็นการบริการในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจรับจัด
งาน เพราะธุรกิจรับจัดงานเปรียบเสมือนลูกค้าคนกลางของธุรกิจสถานที่รับจัดงาน  ถึงแม้ว่าไม่ใช่
ผู้บริโภคโดยตรง  แต่ความต้องการสินค้าและบริการของสถานที่จัดงานสามารถใช้ในการผลิตสินค้าและ
บริการของตนเองต่อไป ผู้วิจัยยังพบว่า กลุ่มผู้รับบริการหรือลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
พนักงานมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   และเมื่อน าตัวแปรด้านคุณลักษณะของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงานในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดขององค์การมาเป็นแนวทางในการศึกษา  พบว่ า 
คุณลักษณะของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านพนักงาน ประกอบด้วย ความเอาใจและความเต็มใจใน
การช่วยเหลือ  ความมีประสิทธิภาพในการท างาน  ความมีมารยาทและความสุภาพ  การมีอัธยาศัยที่ดี
และความเป็นมิตร  ความเต็มใจและความตั้งใจในการบริการ  ความเป็นมืออาชีพและความสามารถใน
การแก้ปัญหา  บุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายที่เหมาะสม ความสามารถในการประสานงานกับทกุหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน  คุณลักษณะของพนักงานบริการเหล่านี้  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรตระหนักให้
ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา เนื่องจากส่งผลต่อความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้รับบริการและลูกค้า
และการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถานที่จัดงานในอนาคต   

(พรนารี โสภาบุตร, 2555)  ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม สาขาอุตสาหการระดับภาคีวิศวกร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผลการศึกษา พบว่า  สมรรถนะในปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านค่านิยม ด้านความรู้ และด้านทักษะ   ความ
ต้องการสมรรถนะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความต้องการสมรรถนะใน
ระดับสูงทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านค่านิยม และด้านทักษะ  
ทั้งนี้  ช่องว่างสมรรถนะสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ทักษะภาษาต่างประเทศ หลักการตลาด การ
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน 
และการจัดการความเสี่ยง  ส่วนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามองค์ประกอบของกระบวนการการ
เรียนรู้  ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติงานทั้งเชิงเทคนิค และเชิงการบริหาร เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจตนเองและพัฒนาตนเองตามความต้องการ  สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดความพร้อมจะเกิด
จากแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและความพอใจในงาน บรรยากาศควรเป็นบรรยากาศการท างานจริง การ
วางแผน ควรเน้นการแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ ควรเน้นเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วม  การ
ออกแบบแผนการเรียนรู้  ควรเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบ  กิจกรรมการพัฒนาใช้ทั้งการ



  122 

ฝึกอบรมในงาน การมอบหมายงานจริงให้ปฏิบัติ ควรมีการประเมินทั้งผลลัพธ์เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย และประเมินพฤติกรรมระหว่างการพัฒนา   

(วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555) ศึกษาเรื่อง  สถานการณ์การของการ
เปิดเสรีภาคบริการของสาขาการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับอาเซียน  พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการขาด
แคลนแรงงานด้านท่องเที่ยวของไทย  ความขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะพนักงาน
ระดับเทคนิคและระดับปฏิบัติการ  สาเหตุส าคัญของปัญหาขาดแคลนแรงงานดังกล่าว คือ  1) คนไทย
ส่วนมากไม่สนใจงานในธุรกิจบริการท่องเที่ยว  ต าแหน่งงานส่วนใหญ่ต้องการคนที่มีวุฒิการศึกษาระดับ 
ม.3-ม.6  ขณะที่คนหางานส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  อัตราค่าตอบแทนที่ค่อนข้างต่ า
เมื่อเทียบกับงานในด้านอื่น ๆ  ส่งผลให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ฟิลิปปินส์ พม่า เข้ามาแย่ง
งานคนไทยในต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ 2) ปัญหาด้านศักยภาพและทักษะด้านภาษา เนื่องจาก
คุณสมบัติของบุคลากรที่ผลิตมายังขาดคุณภาพ  เน้นแต่ความรู้ทางทฤษฎี  ขาดความรู้ความช านาญและ
ทักษะที่จ าเป็นในวิชาชีพบริการ  โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา  3) ปัญหาด้านทัศนคติ ได้แก่ 
ค่านิยมของคนไทยโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่นิยมท างานบริการและงานในโรงแรม  เนื่องจากเห็น
ว่าเป็นงานที่ไม่เชิดหน้าชูตาในสังคม นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่  ความเห็นว่า แรงงานไทย
ค่อนข้างเลือกงาน  ไม่มีทัศนคติในการท างานที่ดี ไม่มีความอดทนในการท างาน  4) หลักสูตรการศึกษา
ด้านบริการท่องเที่ยว แม้สถาบันการศึกษาเปิดสอนด้านบริการท่องเที่ยวมากขึ้น  โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาตรี แต่พบว่า ยังขาดคุณภาพ  ปัญหาส าคัญที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ขณะนี้ คือ  เนื้อหา
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  วิชา
ที่เรียนหลากหลายมากเกินไป ไม่พัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างาน  ท าให้นักศึกษาที่เรียนจบไม่
สามารถท างานได้ตามที่ผู้ประกอบการคาดหวัง และส่วนมากแล้วต้องเสียเวลาในช่วงแรกของการท างาน
ไปกับการฝึกฝนทักษะ  บัณฑิตที่จบใหม่ส่วนใหญ่ถูกสอนมาแบบท่องจ า  ไม่มีทัศนคติในการท างานที่ดี  
ไม่มีความอดทนในการท างาน และไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้      

(บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และคณะ, 2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาห- 
กรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  เพื่อศึกษาการได้รับการฝึกอบรมและความต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  พบว่า การจ้างงานแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ คือ 
ยาม พนักงานท าความสะอาด พนักงานเสิร์ฟ  พนักงานเฝ้ารถ  รองลงมาเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ คือ ช่าง
เทคนิค พ่อครัว คนขับรถ  ธุรการ  ส่วนแรงงานฝีมือมีน้อยที่สุด คือ หัวหน้า  ผู้จัดการ  ครูฝึก  ไกด์ ด้าน
การฝึกอบรม พบว่า แรงงานส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกอบรมเมื่อเริ่มเข้าท างาน  และส่วนใหญ่ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหลังเข้าท างานแล้วอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง  ระยะเวลาเฉลี่ยในการฝึกอบรมมาก
ที่สุด คือ 1 วัน  เนื่องจากทักษะในแต่ละต าแหน่งงานมีความแตกต่างกัน  โดยหน้าที่ที่ต้องใช้ทักษะมากจะ
ได้รับการฝึกอบรมมากตามไปด้วย ด้านความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่า ความต้องการเฉลี่ยของ
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แรงงานที่มีต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน อยู่ในระดับความต้องการปานกลาง  โดยระดับความต้องการพัฒนา
ฝีมือด้านต่าง ๆ จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ  ด้านการปฏิบัติงาน/วิชาการ  ด้านภาษา 
ต่างประเทศและคอมพิวเตอร์  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเฉลี่ยต่อความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จ าแนกตามลักษณะของแรงงาน พบว่า ประเภทของแรงงาน ลักษณะหน้าที่ของแรงงาน ลักษณะการจ้าง
แรงงาน อายุ ของแรงงาน และระดับการศึกษาของแรงงานที่แตกต่างกัน  จะมีความต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในทุกด้าน   

(วิโรจน์ ระจิตด ารงค์, 2554)  ศึกษาเรื่อง ความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคลากร
ด้านการบริการ  ความส าคัญของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความพร้อมด้านของ
บุคลากรในศูนย์ประชุมต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์  และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของบุคลากรใน
ศูนย์ประชุมที่มีผลต่อการประเมินความพร้อมด้านบุคลากรของลูกค้าที่มาใช้บริการจัดกิจกรรมไมซ์ในศูนย์
ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ผลการวิจัย พบว่า คุณสมบัติที่ส าคัญ และมีความสัมพันธ์
กับความพร้อมของบุคลากรมากที่สุด คือ การตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ   รองลงมา 
คือ ความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจในการเรียนรู้และเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ  ซึ่งเป็นทักษะด้านจิตวิทยาในการท า
ความเข้าใจลูกค้า ความกระตือรือร้นในการท างาน ความยืดหยุ่นในการท างาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
การสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ  ตามล าดับ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติส าคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อความพร้อมด้านบุคลากรในศูนย์ประชุม 
คือ  ทัศนคติ  ความคิดในด้านบวก ความสามารถในการท างานร่วมกันของบุคลากร และความกร้าวที่
แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ  และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง  ส่วนกระบวนการการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มากที่สุด คือ กระบวนการ
คัดเลือก รองลงมา คือ กระบวนการสรรหา การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารค่าตอบแทน  การจัดการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย  กระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน ตามล าดับ   

(ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์, 2552)  ศึกษาเรื่อง  แนวทางการพัฒนาบุคลากรในโรงแรม  
กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัย  พบว่า บุคลากรในโรงแรมมีความ
ต้องการพัฒนามากที่สุดในแต่ละด้าน ดังนี้   1) ด้านมาตรฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ได้แก่ การมี
กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย การสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการท างาน 
และการวางตัวอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ 2) ด้านมาตรฐานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 
การมีความอดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี การปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และการมีวินัย  
ส่วนสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่องานบริการ คือ การมีทัศนคติที่ดีต่องานนั้น บุคลากรเองมีความเห็นว่า  ยังได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมไม่มากพอ  ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การควรหันมาให้ความส าคัญ  3) ด้านมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความรู้  ความสามารถทั่วไป ได้แก่ การมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายสิทธิพื้นฐาน
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คุ้มครองผู้บริโภค  การมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สถานประกอบการที่พักแรม  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  และ 4) ด้านมาตรฐานด้านความสามารถ / ทักษะด้านภาษาและการ
สื่อสาร ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ภาษา  
ความ สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  และความสามารถในการใช้ภาษาท่าทาง  ส่วนความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาตนเอง ด้านความรู้และด้านทักษะเฉพาะต าแหน่ง  จ าแนกตามกลุ่มงานหลัก  พบว่า 1)  แผนก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ด้านความรู้ที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  ด้านทักษะ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษ   2) แผนกแม่บ้านและงานบริการส่วน
ห้องพัก  ด้านความรู้ที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
โรงแรม  ส่วนด้านทักษะได้แก่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   และ 3) แผนกบริการส่วนหน้า  ด้านความรู้
ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนามากที่สุด  ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ด้านทักษะ ได้แก่ การ
ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ   

(สิทธิโชค เลิศธีรดา, 2551)  ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว : กรณีศึกษา อาชีพมัคคุเทศก์  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว และบุคลากรภาครัฐ ที่มีต่อบุคลากรสาขาอาชีพมัคคุเทศก์
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรสาขาอาชีพมัคคุเทศก์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรภาครัฐเห็นว่าควรพัฒนาภาษาของมัคคุเทศก์
และบุคลากรในส่วนอื่น ๆ   เพิ่มประสบการณ์ในการท างาน และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โดยเฉพาะเรื่องความเห็นแก่ตัว นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นว่า การพัฒนาอาชีพ
มัคคุเทศก์อยู่ในระดับควรพัฒนามาก โดยควรพัฒนาในด้านทัศนคติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ 
ด้านบุคลิกภาพ  ด้านทักษะ และด้านความรู้  ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวมีความคิดเห็นว่า  การ
พัฒนามัคคุเทศก์อยู่ในระดับควรพัฒนามาก  โดยด้านบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ด้าน
ทัศนคติ ด้านความรู้ และด้านทักษะ ตามล าดับ ส าหรับการพัฒนามัคคุเทศก์  ด้านความรู้ คือ ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสถานที่ มีความรู้
รอบตัว และควรพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  โดยจะต้องสามารถให้ข้อมูลที่ง่ายต่อการ
เข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ควรมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน  ด้านทักษะ ควรมี
ทักษะการสื่อสารที่ดี  สามารถสื่อสารได้หลายภาษา สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ การดูแลคณะทัวร์
จะต้องให้ความเอาใจใส่นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ให้แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สามารถ
สร้างความสนุกสนานให้เกิดแก่หมู่คณะ  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถเข้าใจความ
แตกต่างของนักท่องเที่ยวแต่ละชนชาติ ด้านทัศนคติ ควรมองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้ม มีใจรักในงานบริการ 
หวงแหนสมบัติของชาติ ภาคภูมิใจและซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ จะต้องจริงใจต่อบริษัทธุรกิจ
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น าเที่ยวและนักท่องเที่ยว รักษาความสะอาด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุก ๆ คน มีความน่ารักแบบ
ไทย ๆ โดยนอบน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ สุภาพ เรียบร้อย และแต่งกายอย่างสุภาพ 

(Shariff  N.M. et al., 2014) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้ที่ผู้  ส าเร็จการศึกษาด้าน
ท่องเที่ยวและการโรงแรม : การรับรู้และความคาดหวังในมุมมองของมาเลเซีย    วิเคราะห์สมรรถนะ
ในตัวผู้จบการศึกษาจ านวน 40  สมรรถนะ  จัดเป็น  3 กลุ่ม คือ สมรรถนะด้านประสิทธิผลของ
ตนเอง   เป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับทักษะความสามารถของบุคคล สมรรถนะด้านความเป็นผู้น า 
เป็นสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการพนักงานและการจัดการโดยทั่วไป และสมรรถนะด้านการจัดการ 
ผลการศึกษา พบว่า  สมรรถนะที่ส าคัญของผู้จบการศึกษาต้องมีสูงที่สุด คือ ความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม  รองลงมา คือ ความสามารถในการเรียนรู้  และทักษะในการสื่อสารข้อมูล  สมรรถนะ
อื่นที่ผู้ส าเร็จการศึกษาควรมี  คือ ทักษะการบริการลูกค้า ความสามารถในการสนับสนุนผู้ร่วมงาน
และทักษะความเป็นมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์  ทักษะการตลาด ทักษะ
การสื่อสาร ความสามารถในการมอบหมาย การวางแผนและการจัดการ  และความคิดริเริ่ม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความคาดหวังต่อสมรรถนะของผู้จบการศึกษาที่ได้รับการคาดหวัง
สูงสุด  คือ ความสามารถในการท างานเป็นทีม  ความคิดริเริ่ม ความคาดหวังต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาควรมีก่อนเข้ามาท างานสูงที่สุด คือ  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ควรมี
ทักษะในการติดต่อกับลูกค้า การแก้ไขข้อขัดแย้ง ความสามารถในการแจ้ง/รายงานข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และผลวิจัยยังยืนยันว่า สถาบันการศึกษาควรมีการวางหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม  เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าสถานศึกษาควรพิจารณาความต้องการของอุตสาหกรรมและทักษณะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในการวางแผนหลักสูตร  

(Hui-Wen, 2014) ศึกษาเรื่อง การสร้างแบบจ าลองขีดความ สามารถส าหรับมืออาชีพ
ระดับนานาชาติในอุตสาหกรรมไมซ์  พบว่า มีงานวิจัยไม่มากนักที่ศึกษาด้านสมรรถนะความเป็นมือ
อาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์   จึงศึกษา เรื่อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการบริหาร และการ
ด าเนินงาน มุ่งเน้นการค้นหาสมรรถนะหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมข้ามชาติ ด้านการสื่อสาร  และ
ด้านการเป็นมืออาชีพ  ส าหรับบุคลลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับนานาชาติ พบว่า ด้านการเป็นมือ
อาชีพเป็นสมรรถนะหลักที่ส าคัญที่สุดที่มืออาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ต้องมี รองลงมา คือ ด้านการ
สื่อสาร และด้านวัฒนธรมข้ามชาติ  ตามล าดับ  ผลจากการวิเคราะห์ AHP ภายใต้สมรรถนะหลักใน
ด้านการเป็นมืออาชีพ  แสดงให้เห็นว่า ทักษะการท างานในอุตสาหกรรมไมซ์ และความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว  เป็นสมรรถนะที่ได้คะแนนสูงสุดส าหรับบุคลากรไมซ์ ในระดับนานาชาติ  สมรรถนะหลัก
ด้านวัฒนธรมข้ามชาติ เป็นสมรรถนะที่ได้คะแนนสูงสุดส าหรับบุคลากรไมซ์ในระดับนานาชาติ  และ
สมรรถนะด้านการสื่อสาร ด้านการสนทนา และสมรรถนะ ด้านภาษา ศาสตร์เชิงสังคมวิทยา  เป็น
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สมรรถนะที่ได้คะแนนสูงสุดส าหรับบุคลากรไมซ์ในระดับนานาชาติ   ภาพรวมของการจัดล าดับของตัว
บ่งชี้ด้านสมรรถนะ  แสดงให้เห็นว่า  สมรรถนะหลักในด้านการเป็นมืออาชีพ  เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ตัดสินการท างานที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลมากกว่าอีกสองสมรรถนะ นอกจากนี้ ผลการวิจัยได้
แสดงให้เห็นอีกว่า  ด้านการเป็นมืออาชีพ ที่นอกเหนือจากมุมมองด้านการสนทนาสื่อสารและด้าน
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา  ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจะ
สนับสนุนให้เกิดเป็นบริการที่ดีมีคุณภาพเพียงพอต่อการก้าวสู่เป็นอุตสาหกรรมไมซ์ที่ให้บริการใน
ระดับสากล 

(Pi-feng Hsieh, 2013) ศึกษาเรื่อง การวางแผนหลักสูตรไมซ์ส าหรับการศึกษาแบบ 
ต่อเนื่อง  โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม  และใน 6 กลุ่มจะมีอีก 18 รายวิชาย่อย  ทั้ง 6 กลุ่ม
น ามาสรุปเป็นโปรแกรมทางเลือก   2 โปรแกรม  คือ โปรแกรมที่มุ่งเน้นการวางแผน และโปรแกรมที่
มุ่งเน้นการด าเนินงาน  ผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมที่มุ่งเน้นการวางแผนให้ความส าคัญกับกลุ่ม
ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมมากที่สุด  ซึ่งกลุ่มนี้ เปรียบเสมือนเป็นการ
ปฐมนิเทศ  การที่ผู้เรียนจะสามารถวางแผนหรือด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในอุตสาหกรรมนี้ได้
อย่างดี ควรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประชุม การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการท างานของอุตสาหกรรมด้วย  ถึงจะสามารถน าความรู้นั้นไป
วิเคราะห์เพื่อวางแผนและด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองลงมา คือ กลุ่มความรู้เกี่ยวกับ
กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการโครงการ   โดยกลุ่มความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ของ
อุตสาหกรรม  จะประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และการ
วิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม  ส่วนด้านความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การ
วางแผนและการจัดการโครงการ  มี  3 เรื่อง คือ เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์  การจัดการโครงการ  
การวางแผนในอุตสาหกรรมไมซ์  และในกลุ่มนี้จะมีเพิ่มอีก  2  เรื่อง จากกลุ่มของการตลาดไมซ์ คือ 
การประมูลงานประชุมและนิทรรศการ และการจัดการการตลาด ส่วนโปรแกรมที่มุ่งเน้นการ
ด าเนินงานให้ความส าคัญกับกลุ่มการด าเนินงานไมซ์และประสิทธิผลมากที่สุด  รองลงมา คือ กลุ่ม
การสื่อสาร กลุ่มการตลาดส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ และกลุ่มเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์       
โดยกลุ่มการด าเนินงานไมซ์และประสิทธิผล  มี 4 เรื่อง คือ  การด าเนินการและประสิทธิผลในงาน
นิทรรศการ   ด าเนินการและประสิทธิผลในงานการประชุม  ด าเนินการและประสิทธิผลในงาน
กิจกรรม ด าเนินการและประสิทธิผลในงานการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลกลุ่มของการสื่อสารมี 3 เรื่อง  
คือ ภาษาและการแปลงสาร  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ และมารยาท  

(Hui Chiu Chen et al., 2012) ศึกษาเรื่อง การเพิ่ มประสิทธิภาพของคุณภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจของโครงการบริการไมซ์ของไต้หวัน  พบว่า โครงการบริการไมซ์ ความสัมพันธ์
กับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้ตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการของ 
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Parasuraman  และ  Ziethaml & Berry  เป็นเครื่องมือในการวัดประเมินคุณภาพการบริการของ
โครงการบริการไมซ์  ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ  5  ลักษณะ  22  ตัวชี้วัด  ในการวัดคุณภาพการให้บริการ
ในงานวิจัยนี้  ถูกตรวจวัดบนพื้นฐานความคาดหวังของลูกค้าในมาตรการ 5 ลักษณะเป็นอันดับแรก  และ
บนพื้นฐานของการรับรู้ในบริการเป็นล าดับต่อไป  ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้จะ
หมายถึงคุณภาพของการให้บริการ   การวัดการรับรู้คุณภาพในการบริการของผู้รับบริการ แบ่งเป็น 5 
ลักษณะหรือ 5 มิติ   ผลการวิจัย  พบว่า คุณภาพในการให้บริการ 5 มิติ คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ  
ความเชื่อถือไว้วางใจได้  การตอบสนองต่อลูกค้า  การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จัก/เข้าใจลูกค้า   
โดยมิติด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและการรู้จักและเข้าใจลูกค้าส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้ามากกว่าด้านอื่น ๆ  แสดงให้เห็นว่าการให้บริการที่ถูกเวลาและเหมาะสม  การพัฒนาความรู้ของ
พนักงานที่ให้บริการ ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน การมีมารยาทสังคมที่ถูกต้อง จะส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญ  

(Vance, 2011) ศึกษาเรื่อง การสร้างขีดความสามารถระดับโลกผ่านคอร์สการเรียนที่
ฝึกประสบการณ์ในด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวนานาชาติ  ผลการวิจัย พบว่า การที่นักศึกษาได้
ผ่านการฝึกประสบการณ์ไม่เพียงแต่จะสร้างโอกาสในการได้เรียนรู้  เรื่องวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น  แต่ยังช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเกี่ยวกับแนว ความคิดทางธุรกิจทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ  และได้ฝึกทักษะ การท างานในบริบทของอุตสาหกรรมระดับโลกด้วย  
สมรรถนะที่ได้กล่าวถึงในงานวิจัยนี้มีความหลากหลาย  ประกอบด้วย การรับรู้ถึงความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์  ความสามารถในการแก้ปัญหา การ
จัดการตนเอง การปรับตัวในสามารถอยู่ท่ามกลางบรรยากาศนานาชาติ   ความสามารถในการสร้าง
ทีมงานจากหลายเชื้อชาติ  ความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่
แน่นอน การปรับตัวและตอบสนองต่อการแข่งขันที่แตกต่าง  และสภาวะแวดล้อมทางการเมือง  
ทักษะในการสร้างนวัตกรรม  การมุ่งเน้นที่ลูกค้า  การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล  การสื่อสาร
ทั้งการเขียน/การพูด  และการประสานงาน  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์  การเปิดใจยอมรับ
มุมมองใหม่ ๆ 

(Nolan, 2010) ศึกษาเรื่อง ความต้องการสมรรถนะในธุรกิจโรงแรมของชาวไอริสใน
มุมมองของผู้ว่าจ้างและผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่จัดท า
เกี่ยวกับสมรรถนะและท าการสรุปสมรรถนะที่ส าคัญในการจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
ไว้เป็น 9 กลุ่ม ด้านนี้  1)  ความสัมพันธ์กับลูกค้า/แขกผู้เข้าพัก  เช่น การเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า  การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและการตระหนักถึงวัฒนธรรม  
2) ความเป็นมืออาชีพ  เช่น การรักษามาตรฐานของความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม การติดต่อทาง
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และการเปิดใจยอมรับความคิดเห็นและความต่าง 3) การติดสื่อสาร  เช่น การ
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สื่อสารการเขียนและด้วยวาจาที่มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการมีทักษะทางด้านการฟังที่ดี  4) 
ความสัมพันธ์กับพนักงาน  เช่น ความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานคนอื่น ๆ   การ
สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวัง ความตระหนักในเรื่องของวัฒนธรรม   และความสามารถในการ
พัฒนาการท างานร่วมกับผู้อื่น  5) ความเป็นผู้น า  เช่น การสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น าที่ดี การ
ด าเนินงานภายใต้แรงกดดันหรือสถานการณ์วิกฤต และการแสดงให้เห็นถึงในการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  6) การจัดการตนเอง  เช่น การจัดการเวลา เพื่อให้ได้ผลิตภาพตามเป้ าหมาย การ
ควบคุมความต้องการที่หลากหลาย การจัดล าดับงาน การมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และการมี
เป้าหมายในสายอาชีพ  7) มุมมองในด้านกฎหมาย  เช่น การปฏิบัติกฎและข้อบังคับของชีวอนามัย
และความปลอดภัย การปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านกฎหมายของสมาคมด้านการโรงแรม   และ 
การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับลูกค้า  8) ความรู้ด้านเทคนิคและการด าเนินงาน เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ การบ่งชี้ปัญหาในการด าเนินงาน และ การจัดการการ
ด าเนินงานในการคืนทุน  ความสามารถในการเข้าใจแนวโน้มทางการตลาด  ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ความมุ่งมั่นในการท างาน 

(Jauhari, 2006)  ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของอาชีพในอุตสาหกรรมบริการในมุมมองของ
อินเดีย ในงานวิจัยนี้ได้อ้างอิงถึงสมรรถนะที่ส าคัญๆ ในการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการ
ไว้ค่อนข้างหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงสมรรถนะทางด้านการจัดการ (managerial 
competency)  สมรรถนะต่าง ๆ ประกอบด้วย ความเข้าใจปัญหาของลูกค้า  ความไวในการตอบสนอง
ประเด็นปัญหาของลูกค้า  การแสดงความเป็นมืออาชีพและความมีคุณธรรม  ความสามารถในการ
สื่อสารโดยวาจาและการเขียน การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การจัดการเวลา ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการประยุกต์การพัฒนาตนเอง ความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ ความเป็นผู้น า ทักษะในการ
ประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับผู้จัดการทางด้านธุรกิจบริการว่าควรมีสมรรถนะดังต่อไปนี้  ความเข้าใจในโลกาภิวัฒน์ใน
เรื่องของความหลากหลายแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม การมุ่งเน้นในการบริการลูกค้า ความใส่ใจใน
การจัดการต้นทุน ความเข้าใจในเรื่องผลก าไรและการคืนทุน ความสามารถในการเข้าใจแนวโน้มทาง
การตลาด ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความมุ่งมั่นในการท างาน   

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์หาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  พบว่า องค์การ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ล้วนแต่
ต้องการให้องค์การมีการด าเนินงานไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้   ซึ่งปัจจัย
ส าคัญหนึ่งที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ลักษณะของแต่ละธุรกิจ อุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ  จึงต้องการบุคลากรที่มีความ
พร้อมทั้งสมรรถนะด้านความรู้ในเชิงทฤษฎี  (Hard Skills)  ทักษะด้านอารมณ์และคุณลักษณะส่วน
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บุคคล (Soft  Skills)  ดังนั้น อุตสาหกรรมไมซ์จึงประสบปัญหาความขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 
เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างอุปสงค์และอุปาทานของแรงงาน   ประกอบกับ “ทุนมนุษย์” 
นั้นมีที่มาจากหลายแหล่ง  ได้แก่ ความสามารถโดยธรรมชาติ  การศึกษาจากสถาบันการศึกษา การ
ฝึกอบรม และการพัฒนา  จากการศึกษา พบว่า ทุนมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้  ด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ พบว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยโมเดล K-S-A   
คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะ  ด้านคุณลักษณะ  จะท าให้บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการ
ของผู้ประกอบการและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้  สรุปเป็นกรอบทฤษฏี  ดังภาพที่ 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 กรอบทฤษฏี (Theoretical Framework)    
ที่มา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย 

 

 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
แรงงาน 

แนวคิดเก่ียวอุปสงค์
แรงงาน 

(Demand for Labour) 

แนวทางการ
พัฒนาทุนมนุษย ์

แนวคิดเก่ียวกับอุปาทาน
แรงงาน 

(Supply Of Labour ) 

ทฤษฎีแรงงาน 

 

การพัฒนาทุนมนุษย์โดยใช้ฐานสมรรถนะ : KSA 

ความรู ้
K : Knowledge 

 

ทักษะ 
S : Skill 

คุณลักษณะ 
A : Attribute 
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นอกจากกรอบทฤษฏีข้างต้นแล้ว  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด  ผู้วิจัยได้น ามาสรุปเป็นแนวทางการน าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ปะโยชน์ใน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดบัปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 14 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 
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1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์      

2. สถานการณ์และยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรม
ไมซ์ 

     

3. เศรษฐศาสตร์แรงงานและสถานการณ์ความ
ต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมไมซ์ 

     

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทุน
มนุษย์ 

     

5. การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมช์      

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ      

7. สมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

     

 
จากตารางที่ 14 ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น ดังนี้ 1)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ และ 2) สถานการณ์และยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมไมซ์  น ามาใช้ในการสนับสนุนความส าคัญ
และปัญหางานวิจัย 3) เศรษฐศาสตร์แรงงานและสถานการณ์ความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม
ไมซ์  น ามาใช้ในการสนับสนุนความส าคัญและปัญหาของงานวิจัย  พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและ
สนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย  4 ) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์  5 ) แนวคิด
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การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมช์  6 ) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ และ 7) สมรรถนะ
บุคลากรสายปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  น ามาใช้ในการสนับสนุนความส าคัญและปัญหางานวิจัย   
พัฒนากรอบแนวคิด พัฒนาเครื่องมือ แบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนการอภิปราย
ผลการวิจัย เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์    
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บทที่ 3 

ระเบยีบวิธีวิจยั 
 

การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย  เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการ  สมรรถนะปัจจุบัน
และสมรรถนะที่ต้องการส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ น าไปเป็นแนวทางการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ และพร้อม
ปฏิบัติงานสู่สถานประกอบการ  เพื่อให้การวิจัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้วิจัยได้ก าหนดแนว
ทางการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย การสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  การจัด
กระท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  มีรายละเอียด
ดังนี ้

1.  รูปแบบการวิจัย 
2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
3.  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

รูปแบบการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ทั้งวิธีเชิง
ปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถตอบโจทย์การวิจัยได้ดีกว่าการใช้วิธีเดียว (Creswell, 2009) งานวิจัย
นี้จึงผสานวิธีระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากกลุ่มตัวอย่าง และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก  จากนั้นน ามาสังเคราะห์ เป็นร่างสมรรถนะและ
แนวทางการพัฒนาเบื้องต้น (Basic Model) ก่อนที่จะน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับค าชี้แนะ  แล้ว
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ  เพื่อหาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ยืนยันสมรรถนะ และแนวทางการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะน าเสนอ
ผลงานวิจัยต่อสาธารณะในล าดับต่อไป เพื่อช่วยอธิบายกระบวนการวิจัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถ
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทั้งหมด  โดยใช้แผนผังงาน  (Flowchart)  ดังแสดงในรูปภาพที่ 19 
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ภาพที่ 19 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย  องค์ประกอบ
สมรรถนะ และแนวทางการพัฒนา  
ส าหรับการวิจัยการพัฒนาทุนมนุษย์
ระดับปฏิบัตกิารในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ องคป์ระกอบของ 
สมรรถนะ การพฒันาทุนมนุษย์แนวทาง 
รูปแบบต่างๆของการพัฒนาทุนมนษุย ์
 

ขั้นตอนที่1 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได้รับ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  

1. จัดท าแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง  
2. หาคุณภาพของแนวค าถาม  
3. สัมภาษณ์เชิงลกึ  
4.วิเคราะห์ผลการวิจัย 

1. จัดท าแบบสอบถามการวิจัย  
2. หาคุณภาพแบบสอบถามการวิจัย  
3. เก็บข้อมูลโดยสง่แบบสอบถามดว้ยตัวเอง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์  
4.รวบรวมและตรวจสอบความสมบรูณ์ของ
แบบสอบถาม  
5.วิเคราะห์ผลการวิจัย 
 

1. รับฟงัความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ    
2. วิเคราะห์ ปรับปรุง และสรุปผล 

ผลการวจิัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

สถานการณ์ก าลังคน วิธีการแก้ไขปัญหา   

สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏบิัตกิารที่

ต้องการและแนวทางการพัฒนาทุน

มนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัตกิารใน

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่
ต้องการ ช่องว่างสมรรถนะ ระดับความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทุน
มนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
ไมซ ์

 

ผลของข้อสรปุ ข้อเสนอแนะ ช่วย
อธิบายและยืนยันผลการวจิัย ในเรื่อง
ของสมรรถนะท่ีตอ้งการและ แนว
ทางการพัฒนาทุนมนุษยใ์ห้ชัดเจนขึน้  

ขั้นตอนที่2 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

ขั้นตอนที่4 

 

สรุปผลการวิจัยและจัดท าร่าง

สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาทุน

มนุษย์ฯ 

การสรุปผลการวิจยั 
สรุปผลการวจิัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดบั
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ ์
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จากภาพที่ 19  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น  4 ขั้นตอนย่อย  
ดังนี้ภาพที ่19 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ  ผลการประชุม  สัมมนาวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจากการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากฐานข้อมูลและเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะ แนวคิดทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรและทุนมนุษย์  ใน
การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการจัดท าแนวค าถามแบบ
กึ่งโครงสร้าง หาคุณภาพของแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง  ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์
ผลการวิจัย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยจัดท าแบบสอบถามการ
วิจัย  หาคุณภาพแบบสอบถามการวิจัย  เก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) จัดส่งด้วยตนเอง และจัดส่งทางไปรษณีย์  ติดตามแบบสอบถาม  ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยเชิงปริมาณ   

ขั้นตอนที่ 3  สรุปผลการวิจัย  จัดท าร่างสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์
ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันผลการวิจัย      
เชี่ยวชาญประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์    
โดยการเข้าพบเพื่อสรุปผลการวิจัย  น าเสนอร่างสมรรถนะ และแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมรับฟังความคิดเห็น น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
มาท าการวิเคราะห์  สรุปผล  และด าเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อแนะน า   

ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายงานผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะทางการวิจัย จัดท ารายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาทุน
มนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  
   

การวิจัยเชิงคณุภาพ 

ผู้ให้ข้อมลูหลกั 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  

มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  โดยผู้วิจัย

จะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 18 คน ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้ประกอบการ  บุคลากรระดับผู้บริหาร บุคลากรระดับบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

สถานประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไมซ์ในสถาบันการศึกษา 
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เพื่อการส ารวจหาสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการ  ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 

ของบุคลากรระดับการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใช้

วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการติดต่อไปยังผู้ทรงคุณวุฒิที่

สามารถให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยได้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์

เชิงลึกในครั้งนี ้  มีรายละเอียดตามตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
ผู้เชีย่วชาญ 

1. นางอรชร ว่องพรรณงาม 
 

ผู้จัดการอาวุโส  ส่วนงานบริการ 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ ์
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  

2. นางอารีรัตน์  มนตรีปรีชาชัย 
 

ผู้จัดการส่วนงานบริการ 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ ์
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

3. คุณพรทิพย์ หริัญเกต ุ
 

กรรมการผู้จัดการ บจก. เดสทิเนชั่นเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 
รองประธานสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ 

4. คุณภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์  
  
 

นายกสมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
(สทน.) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.อินเซนทีฟ ทัวร์ อีเว้นท์
จ ากัด 

ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารองค์การ 
5. คุณขวัญชัย จรยิทวีสิน 

 
ผู้จัดการทั่วไป   
บริษัท ซีซั่น ฮอลิเดย์ บุ๊คกิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด 

6. คุณอิทธิพล  สุรีรัตน ์
 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ าร้อยสาย จ ากัดและ
กรรมการสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
7. คุณพัชริน หงสป์ระภาส 

 
Director of  PCO 
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd 

8. คุณรักษ์ศักด์ิ คณานุรักษ์  
 

Director of Marketing 
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd 

9. คุณดุสิต อุตตระกูล 
 

Creative & Special Events Director   
Media Magnet Co.,Ltd. 

10. Miss Thantapak  M. 
 

M.I.C.E. Project Director 
C.C.T. Express Co. Ltd. 

11. คุณเทพจุฬา เจียรนัย 
 

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แคนดิดกรุ๊ป จ ากัด 

12. คุณ นุชจรีย์ ภรณ์ทิพยวัฒน์ 
 

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัททูริงค์ จ ากัด 

นักวิชาการ 
13. อาจารย์ เสาวลักษณ ์ สุดประเสริฐ 

 
หัวหน้าสาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

14. อาจารย์ วรพร  หอมเอนก 
 

อาจารย์ประจ า หลักสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการนิทรรศการและการประชุม อุตสาหกรรมบริการ  
วิทยาลัยดุสิตธานี    

15. อาจารย์ ธนิถา แสงวิเชียร 
 

หัวหน้าสาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล ภาควิคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

16. อาจารย์ ศักดิ์ชัย สีหามงคล 
 

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ 
วิทยาลัยพาณิชบางนา  

ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย ์

17. คุณเรวดี ลิ่มกังวาฬมงคล 
 

Director of  Human  Resources  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

18. คุณทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล Director of  Human Resources  
ศูนย์แสดงสินคา้และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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2. การสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ร่วมสนทนา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ จ านวน 5 คน  โดยการน าร่างสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และยืนยันสมรรถนะรวมถึงแนวทางการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ น าผลการสนทนามาปรับปรุง และจัดท าเป็นรายงานการวิจัย 
เพื่อน าไปน าเสนอต่อไป 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย   
ผู้วิจัยใช้แนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน  1 ฉบับ เพื่อ

ศึกษาสภาพทั่วไป ความต้องการก าลังระดับปฏิบัติการ ศึกษาความต้องการสมรรถนะของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 3 ระดับ คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ และ
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน  ทุกระดับศึกษาเน้นสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและ
ด้านคุณลักษณะ  ในส่วนของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การศึกษา การฝึกอบรมและ
การพัฒนา  โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี ้

1)  ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยระบุรายการ
ข้อมูลที่ต้องการของแต่ละประเด็น 

 2) จัดท าร่างแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันขององค์การ  ปัญหา
เกี่ยวกับก าลังคนระดับปฏิบัติการ/แนวทางแก้ไข สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ รูปแบบ วิธีการ แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์  

3) ตรวจสอบคุณภาพแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และการใช้ภาษา ท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้ทั้ งการสัมภาษณ์แบบกึ่ งทางการ  (Semi-Formal Interview)  และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) มีขั้นตอนดังนี ้

1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือและเอกสาร
งานวิชาการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งาน
เขียนทางวิชาการ  บทความทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท 
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ต่าง ๆ  โดยจะเลือกเฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยง หรือที่มีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ กรอบแนวคิดในการ
วิจัย และเป็นข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ ์  

2) เตรียมการสัมภาษณ์  เริ่มต้นด้วยการโทรศัพท์ติดต่อขอความอนุเคราะห์เข้า
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะท าการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ที่จะเข้า
สัมภาษณ์ จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอเข้าสัมภาษณ์และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
เข้าสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อการวิจัย  พร้อมแนบแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้รับทราบประเด็นค าถามก่อนเข้าสัมภาษณ์  ผู้วิจัยท าการศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล  เตรียมสมุดจดบันทึก  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม 

3)  ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์  โดยก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะแนะน าตัว สนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลถึงความส าคัญของ
การวิจัยในครั้งนี้  และขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตถ่ายภาพเพื่อใช้
อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 
จากนั้นเริ่มสัมภาษณ์ตามหัวข้อในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ได้เตรียมไว้   โดยใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ ประมาณ 60 - 90 นาที 

4) ขั้นจบการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลัก ชี้แจงถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ และมอบของที่ระลึก   

การจัดกระท ากับข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา  (Content  

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
2) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย  (Analytic 

Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตี ความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆได้ลึกซึ้ง  เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย   

3) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบ 

สามเส้า (Triangulation) ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)  โดยก่อนที่จะ

วิเคราะห์และสรุปข้อมูล  ต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลว่าได้มานั้นพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้

ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่  หากพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริง

เป็นอย่างไร เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความครบถ้วนถูกต้อง เพราะการเก็บ

ข้อมูลเชิงคุณภาพเน้นการใช้อัตวิสัย (Subjectivity)  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
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สามเส้าของ (Denzin, 1970) ซึ่งเป็นการแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน 

(สุภางค์ จันทวานิช, 2556ก) ดังนี้   

    3.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลที่
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยในงานวิจัยนี้ท าการตรวจสอบด้านข้อมูลด้านแหล่งของผู้ให้ข้อมูล คือ ท า
การรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 18 คน  และท าการตรวจสอบว่าถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูล
เปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

     3.2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล  (Methodology Triangulation) 
เป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันแล้วจะได้ผลเหมือนเดิมหรือไม่ 
โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการสัมภาษณ์ และจากข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผู้วิจัยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยเป็นการบรรยายความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งทุติยภูมิ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556ข)  (นิศา ชูโต, 2551) ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่  

  4.1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction)  คือ  เรียบเรียง (Editing)  จัดกลุ่ม 
(Segmenting)  เพื่อเลือกหาจุดที่น่าสนใจ และตัดทอนข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไป อันจะท าให้เข้าใจ
ง่าย ท าการสรุปย่อ และปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล   

   4.2) การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนการวิเคราะห์ การเลือกข้อมูล
ตัวอย่าง หรือสารสนเทศที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อแสดงตัวอย่างให้เห็นก่อนท าความเข้าใจ  อันจะ
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การวิเคราะห์ และสรุปผลต่อไป  

  4.3) การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion and Verification)  คือ 
การน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรม และตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ตรวจสอบยืนยันเป็นผล 
สรุปการวิจัย และน าเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์  

 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากร 
ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรระดับผู้บริหาร  หัวหน้า

งานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการหลักที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  ข้อมูลตามสถิติของส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559  ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไมซ์
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ในหลากหลายบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1) บริษัทรับจัดงานประชุมวิชาชีพ (PCOs)  2) บริษัทรับจัดการและ
ด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ(PEOs) 3) บริษัทรับจัดการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล (DMCs) 4) บริษัทรับจัดบริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษ/จัดงานอีเวนท์ (EMCs)  5) สถานที่จัดงาน
ประเภทศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการ   โดยบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ข้างต้น  แต่
ละบริษัทมักจะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์มากกว่า 1 ธุรกิจ   งานวิจัยนี้จึงจัดกลุ่ม
บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ข้างต้น  ออกเป็นธุรกิจ 4 ธุรกิจ  ดังนี้  1)  ธุรกิจการประชุม
องค์การและนานาชาติ  จ านวน 21 บริษัท  2)  ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จ านวน 39 บริษัท  3) 
ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า จ านวน 27 บริษัท และ4) ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
จ านวน 27 บริษัท  รวม  114  บริษัท  

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ  บุคลากรระดับผู้บริหาร 

บุคลากรระดับหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์   ซึ่ง
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้
จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) โดยก าหนดระดับ
ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งสูตรในการค านวณที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ 
                      N     =     P ( 1 – P ) Z2 

                                           d2 

 เมื่อ      n    คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ   
 P    คือ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (สัดส่วน 50% หรือ 0.50)  
 Z   คือ  ระดับความมั่นใจที่ก าหนด เท่ากับ 1.96 (ความเช่ือมั่น95%) โดย Z 
เท่ากับ  1.96  ที่ระดับนัยส าคัญ  0.05  
 d  คือ  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น เท่ากับ 0.05 
                    แทนค่า   n   =     (0.5) (1-0.5) (1.96)2 

                               (0.05)2  
n   =     (0.5) (0.5) (3.8416) 

                          0.0025 
 n   =         0.9604 
                          0.0025 
               =       384.16 
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งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อมั่น  95% และยอมรับให้ เกิดความ
คลาดเคลื่อนได ้5 %  ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง  ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 450 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันแบบสอบถามที่ตอบไม่ครบหรือกรอกแบบสอบถามไม่ถูกต้อง ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling)  โดยการแบ่งประชากรออกเป็น 4 
ธุรกิจย่อย และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน  พิจารณาจากจ านวนประชากรเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีลักษณะกระจายให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากรของอุตสาหกรรมไมซ์ และใช้วิธีสุ่มอย่าง
ง่ายในขั้นสุ่มจริง รายละเอียดดังตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16 จ านวนประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 
ประชากรในการศึกษาวิจัย จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ธุรกิจการประชุมองค์การและนานาชาติ  21 84 
ธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล  39 154 
ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า   27 106 
ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 27 106 

รวม 114 450 
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Questionnaire Form ) มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้   
1)  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1.1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเพื่อน ามาเป็นกรอบในการ

สร้างเครื่องมือ เครื่องมือในงานวิจัยนี้สร้างขึ้น ตามแนวคิดทฤษฎีของ  David C. McClelland และ 
Boyatzis  ผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกค าว่า Competency  ซึ่งหมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจก
บุคคล สามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีในงานที่ตนรับผิดชอบ สมรรถนะ
ที่สั่งสมอยู่ตัวบุคคลจนกลายเป็นทุนมนุษย์ ประกอบด้วย ความรู ทักษะ และคุณลักษณะและแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์ของ Leonard Nadler ที่ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นกระบวนการ เนื่องจากการพัฒนามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตาม สภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต  ปัจจุบันแนวคิดของการพัฒนาทุนมนุษย์
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จึงมุ่งสู่กิจกรรมหลัก ๆ  3 ด้าน  คือ ด้านการศึกษา เป็นการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นการท างานในอนาคต 
ด้านการฝึกอบรม เป็นการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นการท างานในปัจจุบัน และด้านการพัฒนา เป็นการเรียนรู้
ที่มิได้มุ่งเน้นการท างานแต่มุ่งถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ไปในทางที่ดีขึ้น และงานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคลากรที่ท างานในอุตสาหกรรมไมซ์คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์(ไทย) (Nuttapong Jotikasthira, et al., 
2014) และน าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการต่อไป 

  1.2) เมื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีทั่วไป แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น
แล้ว  น าความรู้ที่ได้รับมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด เพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม 
ใช้เก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

 1.3)  น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อขอรับค า
ชี้แนะ และน าเครื่องมือการวิจัยมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 1.4) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วต่อคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยให้มีความ
ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย  โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย  มีจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย 

      1.4.1)  นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
ไมซ์  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)   

       1.4.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมยศ อวเกียรติ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

      1.4.3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ทรงพร หาญสันติ อาจารย์ภาควิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

       1.4.4)  ดร.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์ อาจารย์คณะการบริหารและจัดการสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

       1.4.5)  ดร.พวงชมพู  โจนส์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 1.5) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง 

 1.6)  น าเครื่องมือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
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 1.7) จัดพิมพ์เครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 

(Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สมรรถนะ  
ทุนมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรและทุนมนุษย์  พร้อมผ่านการปรึกษากรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
คณะผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ส าหรับเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ แบ่งออกเป็น  
3 ตอน  ดังนี้   

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลและองค์การ มีลักษณะเป็น
ค าถามแบบปลายปิด จ านวน 11 ข้อ  โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ท างาน และข้อมูลทั่วไปขององค์การ  ประกอบด้วย ประเภท/
ลักษณะงานขององค์การ  อัตราก าลังคน  ความต้องการรับบุคลากร  วุฒิการศึกษาที่ต้องการ คุณสมบัติ
ที่ต้องการ  ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์  มี 3 ส่วน  คือ  1) สมรรถนะหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย สมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 2) สมรรถนะเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ แบ่งเป็น 4 ธุรกิจ  
ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ  และ 3) สมรรถนะตามต าแหน่งงานของแต่
ละธุรกิจย่อย ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ  ทั้ง 3 ส่วนมีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมไมซ์  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อระดับการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ  
ประกอบด้วย  การพัฒนาก่อนเข้าสู่การท างาน (Before Workplace) คือการศึกษาในสถานศึกษา และ
การพัฒนาเมื่อเข้าสู่การท างาน (Workplace)  คือการพัฒนาเมื่ อเข้าสู่สถานประกอบการแล้ว 
ประกอบการด้วยการฝึกอบรม/การพัฒนาแบบเรียนรู้จากการท างาน  (On-the-Job-Training) การ
ฝึกอบรม/การพัฒนานอกสถานที่ท างาน (Off–the-Job-Training)  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ซึ่งจะเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
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การทดสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1)  การทดสอบความตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ  ก่อนน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 คน 
พิจารณาตรวจสอบทั้งในด้านเนื้อหา โครงสร้างของแบบสอบถามให้ครอบคลุม สอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ และปรับปรุงส านวนภาษาที่ใช้ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่ายละ
เหมาะสม โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  ( Item – Objective 
Congruence Index : IOC) 

โดยใช้สูตร   ΣR/N    
 เมื่อ    IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 

         Σ R แทน  ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
  N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

การให้คะแนน ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
ให้คะแนน +1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   0 เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
ให้คะแนน  -1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าค าถามมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามต้องมีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่า 

ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถน ามาใช้เป็นข้อ
ค าถามในแบบสอบถามได้ (Rovinelli, 1977) จากการทดสอบ พบว่า ค่าดังกล่าวของข้อค าถามใน
แบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.60 –1.00 

2) การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย (Reliability)  ส าหรับการทดสอบเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้  ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Method) 
เป็นวิธีการหาคาความเที่ยงเพื่อวัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency)  ซึ่งเหมาะสมกับ
แบบสอบถามที่มีการใหคาคะแนนไมเทากัน คือ มาตราวัดประเมินคา (rating scale) ของลิเคิร์ท 
(Cronbach,1951 อ้างถึงใน (DeVellis, 2012) ระดับของความเที่ยงของแบบสอบถาม จะแสดงด้วย

ค่า α  ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 ระดับความเที่ยงของความสอดคลองภายในของแบบสอบถาม 

 
ค่าสัมประสิทธิ์เอลฟา ระดับความเที่ยงของความสอดคลองภายใน 

α ≥ 0.9 ดีเยี่ยม (Excellent) 

0.9 > α ≥ 0.8 ดี (Good) 

0.8 > α ≥ 0.7 ยอบรับ (Acceptable) 

0.7 > α ≥ 0.6 ยังมีข้อสงสัย (Questionable) 

0.6 > α ≥ 0.5 แย่ (Poor) 

0.5 > α ไม่ผ่านการทดสอบ(Unacceptable) 

 
ที่มา: DeVellis, R.F., Scale development: Theory and applications, (Los Angeles: Sage, 
2012): 109–110. 
 

ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบ  (Try-out) 
จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้  โดยหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  Coefficient) ของครอนบาค  แบ่งการทดสอบตามข้อค าถามที่ใช้มาตรวัด

แบบประเมินค่า ผลการทดสอบทั้งหมดอยู่ในระดับดีเยี่ยม (α ≥ 0.9)  มีรายละเอียด ดังนี้  
แบบสอบถามตอนที่ 2 ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสมรรถนะหลักของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับที่ต้องการ ผลการ

ทดสอบความเที่ยง ค่า α = .954  และ .922  ตามล าดับ 
แบบสอบถามตอนที่ 2 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสมรรถนะเฉพาะ

ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้ง 4 ธุรกิจย่อย ทั้งระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับที่ต้องการ  ผล

การทดสอบความเที่ยง ค่า α = .947 และ .943 ตามล าดับ 
แบบสอบถามตอนที่ 2 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสมรรถนะตาม

ต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจย่อยทั้ง 4 ต าแหน่งงาน ทั้งระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับที่ต้องการ 

ผลการทดสอบความเที่ยง ค่า α = .968 และ .969 ตามล าดับ 
แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  ผลการทดสอบความเที่ยง ค่า α = .950 
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนดังนี ้
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1)  จัดท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 450 ฉบับ  
2) โทรศัพท์ติดต่อไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
3)  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแนบกับแบบสอบถามในการจัดส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย 

4) เก็บข้อมูลโดยใช้จัดส่งแบบสอบถามหลายช่องทางแล้วแต่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก คือ ทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิก น าสง่ด้วยตนเอง  และจัดส่งทางไปรษณีย์ 

5) รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  หลัง จาก
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ปรากฏว่ามีแบบสอบถามที่ส่งกลับและมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 192 ฉบับ จากทั้งสิ้น 450 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 43 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 
20 ถือเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Aaker, 2001) มีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถาม ดังตารางที ่18 

 
ตารางที่ 18 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
รายละเอียดการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 

แบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์  ทางจดหมายอีเล็กทรอนิก และจัดส่งด้วย
ตนเอง  

450 ฉบับ  

จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับทั้งสิ้น  221 ฉบับ  
แบบสอบถามที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้องสมบูรณ์  29 ฉบับ  
แบบสอบถามที่มีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์  192 ฉบับ  
อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม (221/450x100) คิดเป็นร้อยละ 49 
อัตราแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์(192/450x100) คิดเป็นร้อยละ 43 

 
การจัดกระท ากับข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูลการวิจัย 
1)  การจัดกระท ากับข้อมูล 
 1.1) การตรวจสอบข้อมูล น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาท า

การตรวจสอบ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล  
     1.2)  การลงรหัสข้อมูล น าข้อมูลของแบบสอบถามทั้งหมดมาแปรสัญลักษณ์ตัวเลข

แทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ท าการลงรหัสตามที่ก าหนดไว้  
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 1.3)  การบันทึกข้อมูล น าแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัสบันทึกและข้อมูลลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณค่าทางสถิติและท าการวิ เคราะห์
ข้อมูลทางสถิติในขั้นตอนต่อไป  

2)  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1)  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ท างาน  และข้อมูลทั่วไปขององค์การ  ประกอบด้วย 
ประเภท/ลักษณะงานขององค์การ อัตราก าลังคน  ความต้องการรับบุคลากร  วุฒิการศึกษาที่ต้องการ 
คุณสมบัติที่ต้องการ  ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร โดยวิธีการประเมินผลทางสถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistic) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ   โดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 2.2) การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ สมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการ ทั้ง 3 ด้าน  คือ ด้านความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะและค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ระดับการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิง
พรรณนา และน าผลข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ก าหนด 
ให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามการวิจัย  (Best, 1977) มีรายละเอียดดังนี้  

  มีระดับความคิดเห็นสูงมาก   ก าหนดให้เท่ากับ 5 คะแนน  
  มีระดับความคิดเห็นสูง  ก าหนดให้เท่ากับ 4 คะแนน  
  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง   ก าหนดให้เท่ากับ 3 คะแนน  
  มีระดับความคิดเห็นน้อย   ก าหนดให้เท่ากับ 2 คะแนน  
  มีระดับความคิดเห็นน้อยมาก   ก าหนดให้เท่ากับ 1 คะแนน 
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มี

รายละเอียดดังนี้  
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละชั้น ใช้สูตรความกว้างของช้ัน  ดังนี้  

ช่วงระหว่างชั้น (Interval )  = คะแนนที่มีค่ามากสุด – คะแนนที่มีค่าน้อยสุด 
           จ านวนชั้น 
=          (5−1)  
             5  
=         0.8  
 



  148 

เกณฑ์การแปลผล ผลคะแนนที่ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยโดย ยึดเกณฑ์ดังนี้  

 ค่าเฉลี่ย 4.21- 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับสูงมาก  
 ค่าเฉลี่ย 3.41- 4.20  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับสูง  
 ค่าเฉลี่ย 2.61- 3.40  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.81- 2.60  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.80  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยมาก  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  เพื่อใช้บรรยาย

คุณลักษณะของสิ่งที่ศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Stand Deviation)  

2)  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(Cronbach, 1974) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง  แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ไมซ์ มีวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ได้แก่  1) เพื่อศึกษาความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรม
ไมช์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  2) เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ส าหรับ
บุคลากรระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน  3) เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมไมซ์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ  
4) เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ส าหรับพนักงานระดับการปฏิบัติการของ
อุตสาหกรรมไมซ์  และ 5) เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีสมรรถนะทั้ งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตรงตามความต้องการ
ผู้ประกอบการ  โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)  คือ มีการผสานวิธี
ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรียงล าดับดังนี้   

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.  สรุปองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยและการยืนยันผลจากผู้เชี่ยวชาญ  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีวิทยาการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ 
ผู้บริหาร นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  จ านวน 18 คน  
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ กลุ่มผู้ประกอบการ
และผู้บริหารในอุตสาหกรรมไมซ์  กลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตรอุตสาหกรรมไมซ์ 
และกลุ่มผู้บริหารด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สรุปผลการวิจัยได้ตามล าดับดังนี้  

1.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 2.1 การขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 
 2.2 การแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการ  
3. สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการตามความต้องการของผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมไมซ์  
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 3.1  สมรรถนะหลักของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 3.2  สมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์   
  3.2.1  ธุรกิจการจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาต ิ
  3.2.2  ธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
  3.2.3  ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า      
  3.2.4  ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 3.3  สมรรถนะตามต าแหน่งงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการของแต่ละธุรกิจย่อยใน

อุตสาหกรรมไมซ์  
  3.3.1  ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ     
        ต าแหน่งงาน :  บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
  3.3.2  ธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล   
        ต าแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
  3.3.3  ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    
         ต าแหน่งงาน : พนักงานขาย  
  3.3.4  ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ                                                  
         ต าแหน่งงาน : กราฟฟิกดีไซต์  
4.  การพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  
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ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมลูหลัก   

 
ตารางที่ 19 ขอ้มูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ลักษณะส่วนบคุคล จ านวนผู้ให้ขอ้มูลหลัก ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 6 33 
หญิง 12 67 

รวม 18 100 
อายุ   

31-40 ป ี 4 22 
41-50 ป ี 7 39 
51-60 ป ี 7 39 

รวม 18 100 
ระดับการศึกษา   

ปริญญาตร ี 5 28 
ปริญญาโท 13 72 

รวม 18 100 
ประสบการณ์ท างาน   

5-10 ป ี 2 12 
11-15 ป ี 4 22 
16-20 ป ี 6 33 
20 ปีขึ้นไป 6 33 

รวม 18 100 
 

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 18 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 33  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
และอายุระหว่าง 51 - 60 ปี ในอัตราเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 39   และมีอายุระหว่าง  31 – 40 ปีคิด
เป็นร้อยละ 22 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ  72 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีเพียงร้อยละ 33 ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องในสายงานไมซ์ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  
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16-20 ปี และ 20 ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 33 ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 
และระหว่าง 5-10 ป ี มีเพียงร้อยละ 12     

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบตัิการในอุตสาหกรรมไมซ ์
1.  การขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  เรื่อง การขาดแคลนก าลังคนระดับ

ปฏิบัติการทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความ
คิดเห็นในทิศทางเดียวกัน คือ อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ลูกค้ากลุ่มไมซ์เป็นนักเดินทางที่มีคุณภาพ ต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายมีคุณ ภาพแตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวทั่วไป ท าให้เกิดอุปสงค์ของแรงงานระดับปฏิบัติการที่มีความรู้ความ เข้าใจใน
อุตสาหกรรมนี้จ านวนมาก  ประกอบกับอุตสาหกรรมนี้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก
สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์เกิดปัญหาการขาดแคลนก าลังคนระดับ
ปฏิบัติการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ปัญหาที่พบ คือ 1) แรงงานที่เข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์
ยังมีคุณลักษณะและคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่
จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญาตรี  เนื่องจากมีวุฒิภาวะมากกว่า และต้องการแรงงานที่มีความรู้
ทักษะและคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการด้วย เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ประเทศไทยยังมีหลักสูตรที่เปิดสอนสาขาเกี่ยวข้องกับไมซ์โดยตรงน้อย องค์การส่วนใหญ่ยังต้องใช้
แรงงานที่จบจากสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน  ท าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  3) นักศึกษา
ที่จบการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบแรงงานน้อย เนื่องจาก
บางส่วนจบแล้วไม่ท างานไมซ์ บางส่วนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  4) สถาบันการศึกษาผลิตแรงงาน
หรือจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่งผลให้เด็กที่จบมามี
คุณลักษณะและคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น  ขาดความรู้ที่แท้จริง ขาด
ทักษะและคุณลักษณะที่ต้องการ  5) อัตราการลาออกของบุคลากรในองค์การ เนื่องจากคนที่เข้ามา
ท างานไมซ์ ไม่มีความรู้ด้านไมซ์อย่างแท้จริง ไม่เข้าใจลักษณะการท างาน เมื่อเข้ามาแล้ว พบว่า งาน
หนัก เหนื่อย กดดัน ก็ลาออกไปโดยง่าย หรือหากมีความรู้ความสามารถบ้างก็เกิดการแย่งตัวกัน  และ 
6) เนื่องจากไมซ์เป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยไม่นาน จึงขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ 
ส่งผลให้ขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาและเป็นอุปสรรคต่อการเปิดหลักสูตร  ในอีกมุมหนึ่งผู้ให้
ข้อมูลหลักบางท่านให้ความเห็นว่า ปัญหาการขาดแคลนนี้ เกิดจากการขาดแคลนในเชิงคุณภาพ
มากกว่า เพราะมีคนต้องการเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมนี้จ านวนมาก แต่จะสามารถท างานได้ใน
ระดับหนึ่ง  ไม่สามารถท างานแบบบูรณาการได้ เนื่องจากไม่ได้จบทางด้านไมซ์  ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริง  จึงยังขาดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบางประการที่เป็นที่ต้องการ
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ของผู้ประกอบการ และส่วนใหญ่จะลาออกในเวลาไม่นาน  จึงท าให้องค์การเกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
และเวลาในการฝึกอบรมตามมาด้วย 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้   
อุตสาหกรรมไมซ์ประสบปัญหาขาดแคลนคนระดับปฏิบัติการ  โดยเฉพาะคน

ระดับปฏิบัติการที่มีองค์ความรู้และความช านาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริง 
องค์การมีความคาดหวังว่าจะมีบุคลากรระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ สามารถเติบโตและ
พัฒนาไปเป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญในอนาคต ซึ่งจะเป็น
ก าลังส าคัญให้กับอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1 , ผู้เชี่ยวชาญ, 2559)  
เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมไมซ์ก าลังเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  นักเดินทางไมซ์
ต้องการสินค้าและบริการที่ค่อนข้างจะพิเศษแตกต่างจากท่องเที่ยวทั่วไป จึงต้องการ
พนักงานที่มีความรู้ ความ สามารถเฉพาะด้าน แต่ปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตร
ทางด้านไมซ์มีไม่มากนัก คาดว่าปัญหาน่าจะเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรผู้สอนทางด้าน
ไมซ์ด้วย จึงเป็นอุปสรรคในการเปิดหลักสูตรไมซ์ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่3 , ผู้เชี่ยวชาญ, 
2559)  นอกจากนี้นักศึกษาที่จบไมซ์มีไม่มากและเมื่อจบแล้ว พบว่า เข้าไปท างานใน
อุตสาหกรรมไมซ์เพียงร้อยละ 60 เท่านั้น ที่เหลือบางส่วนท าธุรกิจส่วนตัว ท างานด้านอื่น 
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่14, นักวิชาการ, 2560)   และสถานศึกษา
ยังขาดบุคลากรด้านการศึกษาที่จบหรือมีความช านาญด้านไมซ์โดยตรง ซึ่งตัวผู้สอนเอง
ควรต้องไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ และหาประสบการณ์เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่16, นักวิชาการ, 2560)    

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทเติบโตขึ้น 2-3 เท่าจึงเกิดปัญหาเรื่องก าลังคนอย่าง
มาก  คนในบริษัทไม่เพียงพอและหาคนจบทางด้านไมซ์โดยตรงยาก  จึงมีการใช้ที่คนจบ
ด้านนิเทศศาสตร์ หรือการตลาดทดแทน  (ผู้ให้ข้อมูลหลักที่9 ,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร
,2560) การสรรหาคนที่มีคุณสมบัติและอยู่กับองค์การได้นาน ๆ นั้นยาก ในภาพรวม
องค์การขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่รับพนักงานระดับป.ตรี 
คุณวุฒิหลากหลายทั้งที่จบอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  ทั้งนี้ แม้ว่าจะสามารถรับบุคลากรระดับปฏิบัติการมาได้ 
แต่มักใช้เวลาในการสรรหานานเกินกว่า  6 เดือน  และบางส่วนมักจะอยู่ได้ไม่นาน  เช่น 
รับพนักงานขายมาได้ 10 คน พอผ่านไป 6 เดือน  อาจจะเหลือพนักงานขายเพียงแค่หนึ่ง
หรือสองคนเท่านั้น  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 , ผู้เชี่ยวชาญ , 2559) ท าให้องค์การต้อง
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจ านวน
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มาก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, ผู้เชี่ยวชาญ, 2559) ดังนั้น จึงต้องการพนักงานที่จบมาแล้ว
สามารถท างานทันที หรือมีความรู้ ทักษะที่ต้องการ เพื่อใช้เวลาฝึกอบรมน้อยลง 

ในมุมมองนักวิชาการที่ท างานในอุตสาหกรรมไมซ์มานานพอสมควร มีความเห็น
ว่าอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ได้ขาดแคลนคนท างาน  จากการสัมผัสกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ที่ท างานไมซ์จริง ๆ พบว่า มีคนต้องการท างานไมซ์จ านวนมาก เพราะมีรายได้ดี แม้ว่าคน
ที่ไม่จบทางด้านไมซ์มาก็สามารถที่จะท างานไมซ์ได้ แต่พบว่า พนักงานเหล่านี้จะท างาน
ตามค าสั่งเท่านั้น ไม่สามารถบริหารจัดการต่อยอด หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีได้  
อุตสาหกรรมนี้ เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้ากลุ่มไมซ์ ก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ลูกค้าของไมซ์จะแตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป คือ จะเป็น
นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ มาท างานด้วยและท่องเที่ยวด้วย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  13 , 
นักวิชาการ, 2560)  การสร้างคนให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถตรงตามอุตสาหกรรม
เป็นเรื่องส าคัญและมีความยาก เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่มีลักษณะเฉพาะตัว ต้องการรายได้สูง
แต่ขาดความอดทน ไม่คิดว่าจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์แต่จะก้าวกระโดดเลยไม่คิดว่า
ประสบการณ์เป็นเรื่องส าคัญ (ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 9, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)    

อุตสาหกรรมไมซ์มีความต้องการบุคลากรระดับปฏิบัติการที่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอย่างมาก ต้องการพนักงานที่จบระดับปริญญาตรี 
เนื่องจากมีวุฒิภาวะมากกว่า และต้องการรับพนักงานที่สามารถท างานได้เลย โดยไม่ต้อง
มาอบรมเพิ่มเติมหรือใช้เวลาในการอบรมเพิ่มเติมน้อยที่สุด บุคลากรระดับปฏิบัติการมี
อัตราการลาออกสูงมาก เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับผลตอบแทนมาก 
พร้อมที่จะไปลาออกจากองค์การเมื่อมีที่อื่นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่
17,ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560) เมื่อรับคนเข้ามาแล้ว ต้องมาฝึกฝนนานพอสมควร 
จึงจะมาสามารถท างานได้ ต้องใช้ระยะเวลาฝึกฝนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 15 เดือน ท าให้เสียทั้ง
เวลาและค่าใช้จ่าย จึงพบเหตุการณ์แย่งตัวบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความสามารถตรง
ตามที่ต้องการอยู่เสมอ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18,ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)   

      
2. การแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการ 
    หน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ต่างก็ตระหนักถึงปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติการ และต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ เพื่อให้องค์การ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนก าลังคน
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ระดับปฏิบัติการ  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ก าลังประสบอยู่แตกต่างกัน  ซึ่งพบว่า 
วิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  

 2.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  เน้นการแก้ไขปัญหาระดับนโยบาย โดยการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น มี
การน าหลักสูตรไมซ์จากต่างประเทศเข้ามาอบรมให้แก่บุคลากร/ผู้บริการในหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง มี
การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาเพื่อน าองค์ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา  มีการจัดร่างคู่มือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาไมซ์และอีเวนต์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีการจัดการ
ประชุมและรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางและวางแผนการพัฒนาบุคลากร    
 2.2 กลุ่มผู้บริหารและผู้ประกอบการ  เน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้องค์การสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รับแรงงานที่จบการศึกษาหรือมีคุณสมบัติยังไม่ตรงตามความ
ต้องการมาท าการฝึกฝนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามต้องการ การจ้างคนภายนอก (Outsource)  
การจ้างผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ ( Freelance)  การส่งบุคลากรออกไปฝึกอบรม การหาบุคลากรจาก
เครือข่าย เป็นต้น   

 2.3 กลุ่มนักวิชาการ เน้นการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น การเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับไมซ์โดยตรง  การ
ออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ความสามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ ให้นักศึกษาในหลักสูตรได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง โดยการให้
นักศึกษามีการจัดท าโครงงาน การฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งในแบบของสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการ
จัดการศึกษาแบบทวิภาคี  มีการวิจัยประเมินหลักสูตรเพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตร   

 2.4 กลุ่มผู้บริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เน้นการสรรหาบุคลากรที่คุณสมบัติที่
เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี และสามารถท างานในอุตสหกรรมไมซ์ได้  เช่น การรับคนที่เหมาะสมและ
น ามาฝึกอบรมเพิ่ม มุ่งสร้างคนในองค์การเองโดยเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีคุณลักษณะตาม
เป้าหมายขององค์การ  การรับพนักงานชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนในระยะสั้น จัด
หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องการเร่งด่วนภายในองค์การ และการส่ง
พนักงานไปอบรมและพัฒนาภายนอกองค์การ ตามความสนใจหรือความต้องการของพนักงานและ
หน่วยงาน 

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 4 กลุ่ม  พบว่า วิธีการ
แก้ไขของผู้ให้ข้อมูลหลักภายในกลุ่มที่มีวิธีการคล้ายคลึงกัน  นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม มี
ความต้องการให้บุคลากรที่จบหลักสูตรเกี่ยวกับไมซ์  มีความสามารถในการท างานได้ทันทีตามที่สถาน
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ประกอบการต้องการ หรือหากต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมก็จะใช้เวลาและงบประมาณไม่มาก เนื่องจากมี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ประสบการณ์ที่จ าเป็นแล้ว  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้  
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการจัด

ประชุมและนิทรรศการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ การสร้างก าลังคนระดับปฏิบัติการ มี
การน าหลักสูตร ในส่วนที่เป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งการประชุมและการแสดงสินค้าเข้ามา
ใช้  จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “Coach the Coaches Program” เพื่อเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้
อาจารย์ผู้สอนวิชาไมซ์ สามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดท าร่างคู่มือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาไมซ์และอี
เวนต์ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและเกิดการต่อยอดเปิดเป็นหลักสูตร
ไมซ์ เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาส าหรับกลุ่มอาชีพไมซ์ และยังได้สร้างหลักสูตรไมซ์ให้
มีมาตรฐานสากล จัดท าร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการในสถาบันอาชีวศึกษาในปี
2560 ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและจะส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากรในอนาคตด้วย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1,ผู้เชี่ยวชาญ,2560)  กลุ่มของผู้ประกอบการ
มีการประชุมพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ มีเรื่องเกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิต ความต้องการ
คุณสมบัติของบุคลากร เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาบุคลากร  มีการส่งบุคลากรเข้าอบรม/
สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจในเรื่องอุตสาหกรรมของไมซ์  เนื่องจาก
ผู้ประกอบการบางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มีน้อย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  4 ,
ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) องค์การที่มีผู้เชี่ยวชาญจะให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา โดยการรับ
เชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือบุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที่  3 , 
ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) 

การแก้ปัญหาพนักงานขาดแคลนระยะสั้น อาจมีการใช้พนักงานชั่ วคราว 
(Temporary staff)  ส่วนใหญ่จะรับนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีความสนใจในงานไมซ์  
โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน และก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานจะมีการสรุปงานและภาพรวมทั้งหมด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
เบื้องต้น  พนักงานชั่วคราวที่ผ่านการคัดเลือกจะมีพี่เลี้ยงเป็นคนคอยดูแล และคอยให้
ค าแนะน าในขณะท างานเพื่อให้ท างานได้ตามต้องการ เช่น ในงานประชุม ต้องคอยดูแลใน
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เรื่องของกระดาษ ดินสอ การเปลี่ยนสไลด์  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 , ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2560) หากรับพนักงานที่จบไมซ์โดยตรงไม่ได้ องค์การจะรับคนที่จบคุณวุฒิ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่ต้องการแทน ส่วนมากจะรับบุคลากรที่จบด้านการ
ท่องเที่ยว  นิเทศศาสตร์ การจัดการ การตลาด เนื่องจากมีทักษะที่สามารถน ามาประยุต์ใช้
กับงานไมซ์ได้ ท าการอบรมและสอนงานในเบื้องต้น ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 6 
เดือนถึง 1 ปี  จึงจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ต้องการ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 , 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)  บางองค์การไม่มีเวลาอบรมพนักงานหรือสอนงาน จึงให้
พนักงานใหม่ได้ท างานจริง เจอประสบการณ์จริง  เมื่อจบงานจะมีการประชุม สรุปงานทุก
ครั้ง  และจะท าการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปแนวทางแก้ไขที่ดีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป(ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 7, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร โดยการสร้างเครือข่ายและใช้ฟรีแลนซ์ ท าให้ประหยัดเวลาและต้นทุน 
เนื่องจากคนรุ่นใหม่นิยมท างานเป็นฟรีแลนซ์ จึงมีบุคลากรในส่วนนี้ให้องค์การเลือกใช้
บริการได้ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 9, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)     

การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานศึกษา คือ การผลิตแรงงานออกสู่
ท้องตลาดให้มีคุณภาพ หลักสูตรประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แผนกวิชาการจัด
ประชุมและนิทรรศการ  เป็นแห่งเดียวในสถาบันอาชีวศึกษาที่เปิดหลักสูตรนี้ เป็นการจัด
การศึกษาแบบทวิภาคี แต่ปัจจุบันรับนักศึกษาได้น้อยเพราะหลักสูตรนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมาก
นัก  และยังขาดเครือข่ายที่จะรับเด็กเข้าปฏิบัติงานแบบทวิภาคี ปัญหาที่ส าคัญ คือ 
หลักสูตรขาดอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและจบทางด้านนี้โดยตรง  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16 , 
นักวิชาการ, 2560) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับหลักสูตรไมซ์ เนื่องจากทราบถึงสถานการณ์
ขาดแคลนก าลังคน จึงให้การสนับสนุนเปิดหลักสูตร ซึ่งเปิดหลักสูตรนี้มา 4 ปีแล้ว และ
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเด็กเข้าฝึกปฏิบัติงานอย่างดี (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 15, นักวิชาการ, 2560) 

ผู้บริหารของหน่วยงานท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการผลิต
บัณฑิตหลักสูตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจะมีการเปิดวิทยาเขตที่เมืองทองธานีใน
การพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมนี้ให้ตรงตามความต้องการ มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ทั้งด้านการให้สถานที่ฝึกงาน การเข้าไปเป็นอาจารย์เพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์  นอกจากนี้องค์การมีแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะมาก
นัก โดยมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือคนในชุมชนที่อยู่รอบ ๆ เมืองทองมาเป็น
แรงงานชั่วคราว เมื่อต้องการแรงงานจ านวนมาก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18 , ผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์, 2560) ท าการประชาสัมพันธ์เพื่อรับพนักงานชั่วคราว รับนักศึกษา
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ฝึกงาน ซึ่งปกติจะรู้ตารางงานล่วงหน้า ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้
ในช่วงที่มีศูนย์ประชุมมีงานใหญ่ ๆ หรือช่วงที่ขาดแรงงาน(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17 , 
ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560) 

 
สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการตามความต้องการของผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมไมซ ์
จากการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

พบว่า สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ คือ กลุ่มของพฤติกรรมที่ดี ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบได้ประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การ ส่วนใหญ่แบ่งสมรรถนะที่ต้องการ ออกเป็น  3 ระดับใหญ่ ๆ  ได้แก่ 1)  
สมรรถนะหลัก  คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์การจ าเป็นต้องมีเหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสายงาน
ใดหรือระดับต าแหน่งใด 2) สมรรถนะเฉพาะองค์การหรือธุรกิจ  คือ ความสามารถพิเศษเฉพาะของ
ต าแหน่งต่าง ๆ ในแต่ละองค์การหรือธุรกิจ และ 3) สมรรถนะตามต าแหน่งงาน คือ สมรรถนะ
เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง
งานนั้น ๆ และจากการศึกษาสมรรถนะส าหรับพนักงานระดับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์น า 
เสนอผลการวิจัยของสมรรถนะ ทั้ง 3 ระดับ  ได้ดังนี้  

1.  สมรรถนะหลักของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 สมรรถนะหลักของบุคลากรระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามมุมมองแบบ KSA ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านความรู้  2) สมรรถนะด้านทักษะ 
3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรระดับปฏิบัติการตามความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรไมซ์  พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลหลักเห็นพ้องกันว่าสมรรถนะหลักที่บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ต้องมีและ
ต้องการให้มีไม่ว่าจะท างานในต าแหน่งใด  มีดังนี้ 

  1.1 สมรรถนะด้านความรู้ คือ ต้องรู้จริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะเรื่อง
สินค้าและบริการ มีความรู้ด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผนงานและงบประมาณ ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม ข่าวสาร สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมข้ามชาติ  ข้อก าหนดกฎหมายพื้นฐาน การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย  
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา พฤติกรรมผู้บริโภค  โลจิสติกส์ และผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์และการบริหารจัดการมากที่สุด   

  1.2 สมรรถนะด้านทักษะ คือ ทักษะการท างานเป็นทีม การประสานงาน การ
สื่อสารและน าเสนอที่กระชับ ชัดเจนทั้งการฟัง การพูด การเขียน การเจรจาต่อรอง การคิดวิเคราะห์
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และการตัดสินใจ  ความคิดสร้างสรรค์  ส่วนทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น มีผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนเห็นว่า แม้จะมีความจ าเป็นแต่ไม่เน้นทักษะที่สูงมาก เนื่องจาก
บุคลากรระดับปฏิบัติการอาจไม่ได้สื่อสารกับลูกค้าโดยตรง   นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ควรจะมี
ทักษะภาษาอื่น ๆ  ด้วย เช่น ภาษาจีน  และผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับทักษะการ
สื่อสารและการน าเสนอ  การท างานเป็นทีม  และการประสานงานมากที่สุด  แต่มีผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางส่วนเห็นว่าภาษาอังกฤษก็ยังไม่จ าเป็นมากในบุคลากรระดับปฏิบัติการ เนื่องจากส่วนใหญ่
พนักงานกลุ่มนี้จะท างานตามค าสั่ง   

 1.3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คือ การมีจิตบริการมีความเต็มใจในการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการท างาน ท างานอย่างมีเป้าหมาย มีความ สามารถใน
การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี  มีบุคลิกภาพที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ยิ้ม
แย้ม แจ่มใส  มีเชาวน์ปัญญา ไหวพริบ มีความช่างสังเกต  ละเอียดลออ รอบคอบ มีความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะ ในเรื่องของการมีจิตบริการ  
บุคลิกภาพดี มีความอดทน และการควบคุมอารมณ์มากที่สุด  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้   
สมรรถนะด้านความรู้ 
คนท างานไมซ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมข้ามชาติ  

คือ จะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าของแต่ละชาติ ลูกค้าจีน ญี่ปุ่น อเมริกา จะมี
ความชอบและความต้องการจะแตกต่างกัน  ต้องเรียนรู้เกี่ยวข่าวสาร เหตุการณ์ที่ส าคัญ  
แนวโน้มของอุตสาหกรรม ความสามารถในการจัดการเบื้องต้นได้ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 
3, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560)  อันดับแรกพนักงานต้องมีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือการบริการของของอุตสาหกรรมไมซ์เพราะไมซ์มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย 
ถัดมาคือ ต้องรู้เรื่องบริหารจัดการ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจและสังคม แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4, ผู้เชี่ยวชาญ, 
2560)  เช่น  เมื่อต้องจัดงานประชุม ต้องรู้ว่ามีโรงแรม/สถานที่จัดประชุมที่ไหนบ้าง 
รองรับจ านวนคนได้เท่าไร มีสถานที่จัดงานใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 , 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจาก
ความสามารถในการบริหารจัดการ รอบรู้ ทันเหตุการณ์บ้านเมือง ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก็ส าคัญ เช่น ระบบไฟฟ้า แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) งานไมซ์ต้องเข้าใจความต้องการและตอบสนอง
ได้อย่างรวดเร็ว ต้องมีความรู้เกี่ยวจิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้บริโภค การบริหารจัดการ 
การวางแผน งบประมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและต่อรองกับลูกค้า (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 
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6, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)  อย่างไรก็ตามควรรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ เพราะไม่ได้ขายงานแค่ในเมืองไทยเท่านั้น บ่อยครั้งที่มีการจัดงานใน
ต่างประเทศ ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เช่น ถ้ามีงานแสดงเครื่องจักร ต้องรู้ข้อก าหนดของการ
เคลื่อนย้ายสินค้า (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16 , นักวิชาการ, 2560) ทั้งนี้ ความรู้ที่ควรมี
เพิ่มเติม คือ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย  เนื่องจากสถานที่ในการจัด
งานบางครั้งบริเวณพื้นที่ในการจัดงานจะกว้าง บางครั้งพื้นที่การจัดงานเป็นสถานที่เปิด 
เป็นแหล่งชุมชน มีคนเข้าร่วมที่หลากหลายและจ านวนมาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม
ไม่ให้เกิดปัญหา และต้องมีความรู้และความพร้อมในการจัดการความเสี่ยง  (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 18,นักวิชาการ, 2560) 

สมรรถนะด้านทักษะ 
เนื่องจากงานไมซ์มีการจัดงานทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้าไมซ์ส่วนใหญ่มาจาก

หลากหลายประเทศ ดังนั้น ทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และการสื่อสารจึง
ส าคัญมาก เป็นทักษะที่มีการใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งระหว่างลูกค้า หัวหน้างาน และ
พนักงานด้วยกัน ทั้งการพูด การฟัง การเขียน  ปัจจุบันพบว่า มีปัญหาในการสื่อสาร
อย่างมาก เช่น บางครั้งในการประชุมไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจตรงกันได้  (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 17, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)  สิ่งส าคัญ คือ สามารถสื่อสารได้
อย่างมีศิลปะ สื่อได้อย่างกระชับชัดเจน สามารถแปลงสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถตั้งค าถามเป็นเพื่อให้ได้รายละเอียดของงานที่ต้องการ สามารถคิดเป็นภาพ มีจิต
นาการและสามารถถ่ายทอดภาพนั้นออกมาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559) และยังจะต้องมีทักษะภาษาอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะ
ภาษาจีนเพราะปัจจุบันการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งานประชุม และงานนิทรรศการ มีคน
จีนเข้ามาจัดงานจ านวนมาก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3 , ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) แม้ว่าทักษะ
ภาษาต่างประทศมีความจ าเป็น แต่ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการซึ่งส่วนใหญ่จะ
ท างานตามค าสั่ง ภาษาอังกฤษก็ยังไม่จ าเป็นต้องมีทักษะสูงมาก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 
16, นักวิชาการ, 2560) ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจ าเป็นเฉพาะบางต าแหน่งงานเท่านั้น 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560) 

การจัดงานไมซ์ส่วนใหญ่จะมีนักเดินทางไมซ์หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความสามารถท างานเป็นทีม การประสานงาน การแก้ไขปัญหา สามารถ
ปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ ทุกอย่างจะต้องสอด
ประสานไปด้วยกัน  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) มีการคิดที่เป็นตรรกะ  
การวิเคราะห์  การท างานเป็นทีม  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ ในการ



  161 

ท างาน  การประสานงาน การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
การจัดการกับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง มีความเป็นมืออาชีพ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4 , 
ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) สามารถคิดวิเคราะห์  มีตรรกะชัดเจน การสื่อสารที่ดี การท างาน
เป็นทีม ความสามารถด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากนักเดินทางไมซ์ส่วน
ใหญ่จะสืบค้นทางโลกออนไลน์  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 , ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 
2560) ปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่มักท างานตามค าสั่ง แต่องค์กรมีความคาดหวังให้
พนักงานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และสามารถต่อยอดได้ สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สามารถการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เพราะว่าการ
จัดงานออแกนไนซ์หรือการจัดงานอีเวนท์แต่ละครั้ง มักคาดการณ์แน่นอนไม่ได้ มีปัญหา
ที่เข้ามาจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่เสมอ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 11 , ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2559)  นอกจากทักษะที่กล่าวข้างต้นแล้ว ต้องมีความสามารถที่หลากหลาย
สามารถท างานที่อยู่เบื้องหลังก็ได้อยู่เบื้องหน้าก็ได้ สามารถท างานได้หลายฟังชั่น (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่13, นักวิชาการ, 2560) สามารถท างานแทนกันได้ เมื่อเพื่อนร่วมงานไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560)     

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
ลูกค้าของอุตสาหกรรมไมซ์มีลักษณะเฉพาะ ต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ  

ดังนั้น คุณลักษณะที่ดีของพนักงานจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้
มารับบริการ การผลิตบัณฑิตไมซ์จึงต้องสร้างคนให้มีคุณลักษณะแตกต่างสาขาอื่น หลักสูตร
ไมซ์จึงเน้นเรื่องจิตบริการเป็นอับดับแรก ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์  ความอดทน 
ความ สามารถในการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13,
นักวิชาการ, 2560) แม้จะเป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการต้องมีความเป็นผู้น า สามารถเป็นทั้ง
ผู้ฟังที่ดี สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปขยายความให้ทีมได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีความช่างสังเกต
และใส่ใจในรายละเอียดมาก เนื่องจากงานไมซ์เป็นงานที่ไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดเลย 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสถานศึกษาควรเน้นเรื่องจรรยาบรรณเข้าไปในหลักสูตรที่เรียน
การสอนด้วย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) นอกจากต้องมีจิตบริการ  มีความ
ประณีต รอบคอบ  มีความช่างสังเกต ควรมีทัศนคติที่ดี มีความคิดบวก มีความสามารถใน
การปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างได้อย่างดี (ผู้ให้ข้อมูลหลักคน
ที่ 4,ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) เพราะการรักในงานจะท าใหเ้กิดความสุขในการท างานและท าให้เกิด
การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน  สามารถท างาน
ภายใต้ความกดดันทั้งด้านเวลาและคุณภาพของงาน หากพนักงานขาดความรับผิดชอบและ
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ทนรับต่อความกดดันไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อภาพ รวมของงานทั้งหมด(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)  

 เนื่องจากธุรกิจนี้ต้องพบคนที่หลากหลาย มีความอดทนอดกลั้น  ต้องมี
บุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ เนื่องจากพนักงานเป็นเสมือนหน้าตาขององค์การ (ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่ 11,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559) ความสามารถในการปรับตัว มีเชาว์ปัญญาไหว
พริบและโต้ตอบได้  มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบในการท างาน (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 16, นักวิชาการ, 2560) ต้องช่างสังเกต มองออกว่าลูกค้าขาดอะไร ต้องการอะไร  
และสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็ว เช่น ต้องสามารถบอกลูกค้าได้ว่าจะท าในสิ่งที่ต้องการ
ให้ได้เมื่อไร หรือถ้าท าได้หรือไม่ได้ต้องแจ้งลูกค้าไม่ใช่ปล่อยให้รอ ท างานด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส บริการอย่างเต็มใจ สามารถควบคุมและเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี  เช่น 
เมื่อถูกลูกค้าต่อว่าต้องยิ้มรับและยอมรับ  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17, ผู้บริหารทรัพยากร
มนุษย์, 2560) งานบางอย่างไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้  ดังนั้น เชาว์ไหวพริบจ าเป็น
มาก ต้องคล่องแคล่วมีไหวพริบดี  คนที่ท างานในวงการนี้  ถ้าซื่อ ๆ ช้า ๆ จะไม่ทันคนและ
จะอาจเป็นปัญหาขององค์กร  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่18,ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)  
สมรรถนะมักจะได้จากการสั่งสมจากประสบการณ์จริง เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการเรียน
การสอนเฉพาะด้านเกี่ยวกับไมซ์  ต าราเรียน/องค์ความรู้อาจจะยังไม่พร้อม จากการที่สัมผัส
กับบุคลากรระดับปฏิบัติการหรือแม้แต่เด็กที่จบการศึกษาใหม่ ๆ ในปัจจุบัน พบว่า ส่วน
ใหญ่ขาดเป้าหมายในการท างานเลยท าให้ไม่สู้งาน ไม่มีความอดทน และยังขาดประสบการณ์
ท างานจึงท าให้ไม่สามารถท างานในวงการนี้ได้อย่างมีคุณค่า (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 , 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)   

   
2.  สมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบคุลากรระดบัปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์   
 จากการศึกษาสมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับปฏิบัติการตามความต้องการ

ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ตามมุมมองแบบ KSA คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งต่าง ๆ ในแต่ละธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยแบ่งออกเป็น 4  
ธุรกิจ คือ การจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงาน
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า และการจัดกิจกรรมพิเศษ น าเสนอผลการวิจัยของสมรรถนะเฉพาะ
ธุรกิจในแต่ละธุรกิจ ได้ดังนี้  

 2.1  สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ 
  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดประชุมองค์การและประชุม

นานาชาติตามความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักให้เห็นว่าสมรรถนะ
เฉพาะของธุรกิจการจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาติของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
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  1)  สมรรถนะด้านความรู้ คือ ความรู้เกี่ ยวกับการจัดประชุมและประชุม
นานาชาติ ลักษณะและรูปแบบการจัดงานประชุม สถานการณ์แนวโน้ม เพื่อน ามาวางแผนและ
รายละเอียดในการจัดงาน ระบบโลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และ
พฤติกรรมผู้บริโภค   

  2) สมรรถนะด้านทักษะ คือ ภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และการ
ใช้โปรแกรมในการน าเสนอ ทักษะแก้ไขปัญหา การประสานงาน  

  3)  ด้านคุณลักษณะ คือ มีจิตบริการ ยิ้มแย้ม มีความใฝ่รู้เรียนรู้ มีการเรียนรู้
ตลอดเวลา และมีประสบการณ์ท างาน   

 ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นเพิ่มเติมว่า สมรรถนะเฉพาะธุรกิจใน
อุตสาหกรรมไมซ์โดยส่วนใหญ่ จะคล้าย ๆ กับสมรรถณะหลัก อาจจะมีแตกต่างเล็กน้อย หรื อบาง
สมรรณะต้องการเน้นเป็นพิเศษเท่านั้น 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้ 
สมรรถนะด้านความรู้   
ในงานการประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ ความรู้ที่ส าคัญ คือ ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ งานการจัดการประชุมในระดับต่าง ๆ 
ลักษณะการจัดการประชุม  รูปแบบการประชุม การจัดห้องสัมมนาหรือประชุมมีกี่แบบ แบบ
ไหนเหมาะกับงานแบบไหน เช่น จัดห้องประชุมแบบเธียเตอร์เหมาะส าหรับงานฝึกอบรมแบบ
บรรยายที่เน้นเนื้อหาที่มีผู้เข้าฟังมากหรืองานแถลงข่าว  ความรู้เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม 
ต้องรู้ว่าสถานที่จัดประชุมมีอยู่ที่ไหนบ้าง มีสถานที่จัดประชุมเกิดใหม่หรือไม่  รองรับคนได้
จ านวนเท่าไร ระบบโลจิสติกส์ต่าง ๆ  ช่องทางการเดินทาง การล าเลียงคน มีความสามารถใน
การค้นหาข้อมูล และต้องรู้ในรายละเอียดของงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 7 ,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)   นอกจากความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุม  
สถานการณ์ แนวโน้ม ความรู้เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ต้องรู้ระบบไฟฟ้าพื้นฐาน
และเทคโนโลยี  เช่น คอมพิวเตอร์  พริ้นเตอร์ เครื่องเสียง  ขนาดของแอมป์ไฟฟ้าที่ใช้ (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 12, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) ปัจจุบันงานที่จัดเน้นในเรื่องของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดงานต้องไม่ใช้กระดาษ น้ าต้องใช้แก้วไม่ใช้ขวดพลาสติก งดการใช้
หลอดพลาสติก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่1, ผู้เชี่ยวชาญ, 2559)  นอกจากนี้ต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ของลูกค้าที่เข้ามาร่วมงาน ความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าแต่
ละเชื้อชาติมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ลูกค้าชาวจีนแบบหนึ่ง อังกฤษแบบหนึ่ง อิสลามก็อีก
แบบหนึ่ง (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16, นักวิชาการ, 2560) 
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สมรรถนะด้านทักษะ   
ด้านทักษะของบุคลากรในการประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ ไม่มีอะไร

พิเศษ ทักษะจะเหมือนกับสมรรถนะหลัก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 
2560)  ส าหรับงานประชุมพนักงานควรมีทักษะแก้ไขปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี  
เนื่องจากงานการประชุมมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งวิทยากร ผู้ร่วมประชุม  เช่น 
วิทยากรใช้สไลด์ผ่านโปรแกรมใหม่ ๆ เครื่องเสียง อุปกรณ์เชื่อมต่อ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่
16,นักวิชาการ,2560) การประชุมนานาชาติจะมีผู้ร่วมงานที่หลากหลายเชื้อชาติพนักงาน
ควรต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร และทักษะการประสานงานกับ
เพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานสามารถด าเนินไปอย่างราบรื่น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 9, ผู้ประกอบการ 
/ผู้บริหาร, 2560)      

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ  
ในงานการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ ประสบการณ์ท างานหรือได้

ผ่านการฝึกงานมาแล้วเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะประสบการณ์ด้านนี้จะท าให้ผู้ท างานทราบว่า
ชอบงานลักษณะนี้หรือไม่ ลักษณะของการท างานเป็นอย่างไร  ช่วยให้ลดอัตราการเข้าออก
ได้บ้างเพราะจะทราบลักษณะงานแล้ว (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 , ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 
2560)  งานนี้จะไม่เหมือนทั่วไปและการเรียนในชั้นเรียนไม่สามารถสอนได้ทั้งหมด ต้อง
เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริงเท่านั้น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 12 , ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2560) โดยเฉพาะถ้ามีงานใหญ่ ๆ ต้องใช้ประสบการณ์เป็นอย่างมาก  เช่น งานที่
มีเชื้อพระวงศ์เสด็จมาร่วมงาน  งานที่มีนายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน หรืองานที่มีแขกพิเศษ
จากต่างประเทศ ระเบียบ พิธีการ ขั้นตอน ต้องแน่นอนผิดพลาดไม่ได้ งานเหล่านี้มักมี
ทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะ เนื่องจากวิธีการต้อนรับจะแตกต่างกันจากงานทั่วไป ต้องมี
ความละเอียด มีการศึกษางานที่ต้องท าเป็นอย่างดี มีความรอบคอบ เพื่อน ามาวางแผนใน
การจัดงาน ก าหนดการพิธีการ  การจัดงาน รูปแบบการจัดสถานที่  การจัดวางคน  (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่18, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)  ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา หาก
ท างานแล้วมีปัญหาต้องไปเรียนรู้เพื่อน าใช้งานในครั้งต่อไป และงานประชุมแต่ละปีจัดไม่
เหมือนกัน มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาตลอด  งานทุก ๆ งานจึงได้เรียนรู้และเกิดความรู้ใหม่
อยู่เสมอ ควรมีใจรักการบริการ ยิ้มแย้ม มีใจรักการบริการ บริการด้วยความเต็มใจและ
กระตือรือร้น  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 12, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)   
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 2.2 สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ตามความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า
สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ดังนี้  

  1)  สมรรถนะด้านความรู้  คือ ความรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การวางแผนการเกี่ยวกับเดินทาง และสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน ความรู้เกี่ยว
ข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์และความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับการจัดการใช้องค์ประกอบของทรัพยากร
ผสมผสาน การจับคู่เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่าประทับใจ หรือโครงการหรือกิจกรรมใหม่ ๆ และ
ควรมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์อื่น ๆ เช่น งานประชุม งานแสดงสินค้า เนื่องจากการเดินทางเพื่อเป็น
เป็นรางวัล มักจะเกี่ยวข้องธุรกิจย่อยอื่น ๆ ด้วย  

  2)  สมรรถนะด้านทักษะ คือ ต้องสามารถสื่อสาร การน าเสนอได้อย่างชัดเจน 
น่าสนใจเพื่อให้เกิดการคล้อยตาม สามารถจัดการข้อพิพาทและข้อขัดแย้งเพื่อท าให้เกิดผลการปฏิบัติ
ที่ดี และต้องมีทักษะภาษาต่างชาติที่จ าเป็นด้วย  

  3)  สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คือ มีจิตบริการ ต้องมีความเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม มีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ น่าไว้วางใจ
และน่าเชื่อถือ มีความมั่นใจในตนเอง รักและภูมิใจในอาชีพ และมีประสบการณ์ท างานหรือการ
ฝึกงานจากสถานที่จริง 

  ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า สมรรถนะเฉพาะธุรกิจการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลจะมีแตกต่างจากสมรรถนะเฉพาะธุรกิจอื่น ๆ หรือบางสมรรณะต้องการเน้นเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะสมรรถนะด้านความรู้และคุณลักษณะ เช่น ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว   
การสร้างสรรค์โครงการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้ 
สมรรถนะด้านความรู้ 
งานด้านธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล มีความชัดเจน คือ ด้านความรู้  ต้องมี

ความรู้บางส่วนที่ต่างจากงานไมซ์อื่น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  16 , นักวิชาการ, 2560)  
พนักงานที่ท างานในธุรกิจนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยว สามารถสร้างสรรค์แผนการและโปรแกรมการท่องเที่ยว ต้องทันเหตุการณ์ 
การสรรหาจุดท่องเที่ยวและครีเอทโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ มีความสามารถในการ
สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่น่าประทับใจ  เช่น การได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน  
มีกิจกรรมตักบาตร  การจ่ายตลาดแล้วเอามาท าอาหารพื้นถิ่นทานเอง  และต้องมีความ
รอบรู้ โดยเฉพาะเรื่องอาหารและวัฒนธรรมด้วย เนื ่องจากแต่ละประเทศมีประเพณี 
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วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องอาหารซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทย และต้อง
รู้แหล่งอาหารชนิดพิเศษด้วย เช่น อาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัต  มีความรอบรู้ใน
สถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย  (ผู ้ให้ข้อมูลหลักคนที ่ 7 ,
ผู ้ประกอบการ/ผู ้บริหาร , 2560) ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลของธุรกิจ สถานการณ์
ปัจจุบัน  คู่แข่ง มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ใหม่ ๆ หรือไม่  เพื่อให้ผลลัพธ์ของงาน
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ความต้องการของลูกค้า 
เพราะลูกค้าที ่มาแต่ละกลุ ่มมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน ต้องรอบคอบ  มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันเหตุการณ์  เช่น ต้องรู้ว่าธุรกิจของลูกค้าที ่มาจัดงานกับเราเป็นธุรกิจ
ประเภทไหน  ปัจจุบันธุรกิจนี้เป็นอย่างไร และจะมีการเปลี่ยน แปลงในอนาคตอย่างไร 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 12, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  บางครั้งธุรกิจการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลจะเกี่ยวข้องกับงานไมซ์อื่น ๆ ด้วย  เช่น ประชุมองค์การและให้รางวัล
พนักงานท่องเที ่ยวไปด้วย ดังนั ้นคนที่ท างานธุรกิจการเดินทางเพื ่อเป็นรางวัล ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับงานไมซ์อื่น ๆ บ้างส าหรับเวลาติดต่อประสานงาน  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 
13, นักวิชาการ, 2560)  

สมรรถนะด้านทักษะ 
ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล มีความต้องการทักษะของบุคลากรที่ไม่แตกต่าง

กันมากนัก อาจมีทักษะที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นบ้าง หรือต้องเน้นทักษะนั้นเป็นพิเศษ (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 13 , นักวิชาการ, 2560) คือ ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องส าคัญมาก  เพราะต้องดูแลนักเดินทางต่างชาติเป็นส่วนใหญ่  ต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ ร่าเริง มีความสามารถทางการสื่อสารที่ดี ชัดเจนน่าติดตาม และงานนี้ต้องมีการ
ติดต่อประสานงานกับหลายหน่วย มีการน าผู้คนจ านวนมากจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง จึงต้องมีทักษะการประสานงานและการจัดการข้อพิพาทหรือจ้อขัดแย้งเป็น
อย่างดี (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 12, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)การมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถต่อยอดโครงการ/กิจกรรมท าให้ความน่าสนใจและประทับใจ  มีความสามารถใน
การสื่อสาร ที่ชัดเจนและชักจูงใจให้เกิดความคล้อยตาม สามารถน าเสนอจุดเด่นของ
โครงการได้อย่างน่าเช่ือถือ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)   

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ  
คนท างานด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ต้องมีใจรักบริการเป็นอันดับแรก เพราะ

เป็นงานที่ต้องเข้าไปสัมผัสกับลูกค้าและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้น องค์กรจะเน้น
เรื่องการบริการเป็นพิเศษ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) ความ
เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ ความฉลาด มีไหวพริบ อารมณ์ดี สามารถสร้างสีสัน ความบันเทิง 
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ความสนุกเพลิดเพลิน และการต้อนรับที่อบอุ่นประทับใจแก่ลูกค้า ต้องมีการสร้างความ
สนุกสนาน ความบันเทิงและมีกิจกรรมที่ให้คนเข้าร่วมงานมีส่วนร่วม  ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ 
ร่าเริง มีความรู้รอบตัว คล่องแคล่วว่องไว  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง 
แหล่งท่องเที่ยว  สถานที่พัก  อาหาร  ความบันเทิง  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, นักวิชาการ, 
2560) คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ บุคลิกภาพดี น่าไว้วางใจและน่าเชื่อถือ  มีความมั่นใจใน
ตนเอง รักและภูมิใจในอาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ และประสบการณ์ท างานหรือการฝึกงาน
จากสถานที่จริงส าคัญมาก ไม่ว่าองค์การไหนก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์ท างานมาร่วม
งานด้วย  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16, นักวิชาการ, 2560)    

  
 2.3 สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและ

งานแสดงสินค้า ตามความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า 
สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจงานการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ ดังนี ้ 

   1) สมรรถนะด้านความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงานแสดง
สินค้า เช่น สถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดงานที่หลากหลาย องค์ประกอบของงานและแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงาน ความรอบรู้เกี่ยวกับคู่ค้า ความต้องการทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณของ
ทรัพยากรการมีไว้ใช้ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในบริหารจัดการ ทั้งการเตรียมการ การติดตั้ง  เวลาและ
รูปแบบการท างาน ความรู้ด้านโลจิสติกส์ ข้อก าหนดกฎหมายทั่ว ๆ ไป และความรู้พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค     

   2) สมรรถนะด้านทักษะ คือ ทักษะทั่ว ๆ ไป จะคล้ายกับสมรรถนะหลัก แต่
เน้นเรื่องการสื่อสารทั้ง ภาษาพูด ภาษากาย บุคลิกภาพ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และเข้า
ใจความแตกต่างของผู้คน  การจัดการข้อพิพาท  

   3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คือ ประสบการณ์การท างานธุรกิจการจัดงาน
นิทรรศการและงานแสดงสินค้าจะน ามาซึ่งเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายทางวิชาอาชีพ 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้ 
สมรรถนะด้านความรู ้ 
สมรรถนะด้านความรู้ทั่ว ๆ ไปทั้ง 4 ธุรกิจ จะคล้าย ๆ กัน แต่งานกลุ่มนี้ต้องการ

พนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่จัดงานหรือสินค้า  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ  การ
บริการเวลา การวางแผน  วัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากลักษณะของงานแต่ละงานจะไม่
เหมือนกัน เช่น งานไทยเที่ยวไทย งานสถาปนิก  ดังนั้น การวางรูปแบบงานต้องใช้เวลาใน
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การฝึกฝนนานมาก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560) งานการจัด
งานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า   ต้องรู้เกี่ยวกับสถานที่/พื้นที่จะไปจัดงานเป็นอย่างดี 
ต้องดูว่าสถานที่นั้นมีลักษณะอย่างไร พื้นที่รับน้ าหนักได้เท่าไร การน าสิ่งของเข้าไปต้อง
ด าเนินการอย่างไร  เช่น การจัดนิทรรศการ/แสดงสินค้า เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนัก ต้อง
ทราบรายละเอียดพื้นที่เป็นอย่างดี เพราะเอ็กซิบิวเตอร์ต้องสามารถบริหารจัดการให้ไม่เกิด
อุบัติเหตุหรือความขัดแย้ง เช่น มีข้อก าหนดในการจัดบูธว่าด้านซ้ายต้องเปิด หรือด้านขวา
ต้องเปิดเพื่อที่จะไม่บังบูธถัดไป (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3 , ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) นอกจากนี้
พนักงานที่ไปท าหน้างานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบน้ าไฟ  ระบบสาธารณูปโภค  เพื่อ
แนะน าลูกค้าว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องใช้กับไฟอะไรกี่โวลต์ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่8,ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2559) เรื่อง การจัดการ การวางแผน  ระบบโลจิสติกส์   เช่น  การจัดงานให้ลูกค้า
ต้องมีการวางแผน การจัดการตั้งแต่จะจัดที่ไหน  ต้องรู้จักสถานที่เพื่อน าเสนอแก่ลูกค้า ต้องรู้
วิธีการติดต่อเจรจาต่อรองกับสถานที่จัดงาน ระบบขนส่งการเดินทางเพื่อที่จะไปยังสถานที่
จัดการเป็นอย่างไร น าข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและ
องค์การ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่12,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  ความรู้เกี่ยวกับคู่ค้า 
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ การมีไว้ใช้ การเตรียมการและติดตั้ง เวลาและรูปแบบการท างาน  
ซึ่งงานนิทรรศการและแสดงสินค้าน่าจะมีสมรรถนะคล้าย ๆ กับการจัดงานประชุม  คือ 
รูปแบบการจัดวาง  การค านวณพื้นที่  ห้องสามารถจัดได้กี่บูธ  การขนย้ายสินค้า (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 15, นักวิชาการ, 2560) 

สมรรถนะด้านทักษะ 
ทักษะการติดต่อสื่อสาร  ภาษาพูด ภาษากาย บุคลิกภาพเป็นสิ่งส าคัญมาก  ความ

ยากของงานนี้  คือ มีการน ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายเข้ามาร่วมงานพร้อม ๆ กันในเวลา
และสถานที่เดียวกัน การดูแลคนที่หลากหลายแตกต่างกัน ต้องเข้าใจความแตกต่างของผู้คน 
ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี  ต้องมีทักษะด้านภาษา ความรู้ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ปัจจุบันคนจีนนิยมเข้ามาจัดงานในประเทศไทย จึงต้องรู้
ภาษาจีนแบบสามารถสื่อสารได้ด้วย  ต้องมีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการข้อ
พิพาทและข้อขัดแย้งก็ต้องมี เคยมีเหตุการณ์ลูกค้ามาตีกันหรือทะเลาะในงาน (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่18,ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)  ความสามารถในการประสานงาน ไม่ต้องไป
ถึงขนาดบริหารจัดการทั้งหมด แต่ต้องประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การเอา
สินค้ามาลงตรงจุดด็อกกิ้ง(Docking) เมื่อลูกค้าเอาของมาลงจะต้องรู้ว่าจะเคลื่อนย้ายสินค้า 
เข้าไปอย่างไร  ต้องมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนและจัดการเบื้องต้น  มีการจัดการ
ว่าบูธนี้จะมาลงของช่วงไหน เพื่อที่ว่าจะไม่ต้องไปชนกับอีกบูธนึง   เนื่องจากลูกค้าบางราย
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สินค้าจะชิ้นใหญ่มากเลย ต้องน าของชิ้นใหญ่เข้ามาก่อนแล้วค่อยตามด้วยของชิ้นเล็กเข้าที
หลัง รายละเอียดเหล่านี้นอกจากทักษะแล้วอาจได้มาจากประสบการณ์ท างานด้วย (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 8, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)  

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
คุณลักษณะจะคล้าย ๆ กันกับสมรรถนะหลัก  และหากมีประสบการณ์ด้านนี้มา

ก่อนจะดีมาก  เนื่องจากลักษณะของงานแต่ละงานจะไม่เหมือนกัน เช่น งานไทยเที่ยวไทย  
งานสถาปนิก งานบ้านและสวน งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม มีลักษณะของสินค้าที่
แตกต่างกัน  ดังนั้น การวางรูปแบบงาน การน าเสนองาน จะแตกต่างกันด้วย สิ่งเหล่านี้ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน ความอดทน ความช่างสังเกต และการเรียนรู้ใฝ่รู้  (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 18, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560) มีความน่าไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ เพราะ
พนักงานเหล่านี้จะต้องคลุกคลีอยู่กับลูกค้า  คอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด (ผู้ให้ข้อมูลหลักคน
ที่ 15, นักวิชาการ, 2560) และประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า จะสร้างการมีเครือข่ายทางวิชาอาชีพ ท าให้สามารถท างานได้อย่าง
ราบรื่น (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 12, ผู้ประกอบการ/ผู้บรหิาร, 2560)    

 
 2.4  สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษตาม

ความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์  พบว่า  ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าสมรรถนะ
เฉพาะของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษของบุคลากรระดับปฏิบัติการ  

   1) สมรรถนะด้านความรู้  คือ  ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรมพิเศษ
ประเภทต่าง ๆ  ข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์  ก าหนดการเวลาการท างาน ความปลอดภัย การจัดการฝูงคน 
การจัดการและงบประมาณ  

   2) สมรรถนะด้านทักษะ คือ การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ สามารถน าองค์ 
ประกอบศักยภาพของโครงการที่แตกต่างกันมาประสานกัน ท าให้เกิดงานใหม่ ๆ สร้างประสบการณ์
ความแปลกใหม่ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า สื่อสารและน าเสนองานได้ชัดเจน การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความอดทนต่อความเครียดและความกดดัน ของการท างาน 

   3)  สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ 
สามารถสื่อสารความคิดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสบการณ์ท างานหรือฝึกงานด้านงาน
กิจกรรมพิเศษมาจะท าให้สามารถที่จะเข้าใจในตัวธุรกิจ และลักษณะของอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 ทั้งนี้สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ผู้ให้
ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าคล้ายคลึงกับสมรรถนะเฉพาะของธุรกิจอื่น ๆ คือ สมรรถนะด้านความรู้ 
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นอกจากมีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ต้องมีความรู้อย่างแท้จริงถึงรายละเอียด ขั้นตอน รูปแบบ 
วิธีการของธุรกิจที่ตนเองท างานอยู่ จนสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้งเวลาและงบประมาณ ด้านทักษะและคุณลักษณะ
นอกจากที่ได้กล่าวไปแล้ว คือ การสื่อสารและการน าเสนองาน  การจัดการข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง  
สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คือ ประสบการณ์ท างานหรือฝึกงานซึ่งจะท าให้สามารถที่จะเข้าใจในตัว
ธุรกิจและลักษณะของอุตสาหกรรมที่ตนเองท าอยู ่  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้   
สมรรถนะด้านความรู้   
คนที่ท างานด้านอีเว้นท์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษประเภทต่าง ๆ  รูปแบบ

การจัดงาน  การจัดงานแสดง ความบันเทิง ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด  ข้อก าหนดด้านโล
จิสติกส์ ด้านความปลอดภัย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 , ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) โดยเฉพาะเรื่อง
ความปลอดภัย เช่น หากต้องมีการจุดไฟ  ต้องหาสถานที่การจัดวางที่ปลอดภัย  หรือหาก
จ าเป็นต้องมีลูกโป่งในงาน ต้องเลือกลูกโป่งที่บรรจุแก๊สฮีเลียมซึ่งไม่เป็นอันตรายเพราะไม่
ไวไฟและเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 ,ผู้ประกอบการ/ผูบ้ริหาร, 2559)  
ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งรอบตัว รู้เท่าทันเหตุการณ์  รู้ทุกเรื่องของลูกค้าและคู่แข่งของลูกคู่ด้วย ต้อง
มีความรู้ เรื่องบประมาณ การจัดการ ความปลอดภัย   (ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที่  12 , 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) ความรู้พื้นฐานในการจัดการงบประมาณทั้งเรื่องของรายได้ 
รายจ่าย ต้นทุน ก าไร สามารถท างานให้ลรรลุเป้าหมายภายในงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
การบริหารจัดการเวลา ก าหนดเวลาการท างาน  การจัดการฝูงชนและความปลอดภัย 
เนื่องจากในงานอาจจะมีคนที่หลากหลายมารวมตัวกันจ านวนมาก เช่น การจัดคอนเสิร์ต
ของนักร้องดัง ๆ หรือบางครั้งมีงานคอนเสิร์ตของศิลปินหลายคนในวันเดียวกัน ผู้จัดงานทุก
ฝ่ายและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่16 , 
นักวิชาการ, 2560) โดยเฉพาะความรู้เรื่องโลจิสติกส์และความปลอดภัย  เช่น คอนเสิร์ต
จากต่างประเทศ จะมีทีมงานมาจากต่างประเทศด้วยทั้งทีมบอดี้การ์ด ทีมงานแสดงต่าง ๆ 
ดังนั้น เรื่อง รายละเอียด ก าหนดการ ข้อก าหนดต่าง ๆ จะต้องแน่นอน  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคน
ที่ 18, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)   

สมรรถนะด้านทักษะ 
ในการจัดกิจกรรมพิเศษบุคลากรระดับปฏิบัติการ ต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์

และสร้างสรรค์  เมื่อรับงานมาแล้วต้องน ามาวิเคราะห์ตีโจทย์ของลูกค้าให้แตก เพื่อน าผล
การวิเคราะห์มาวางแผนการจัดงานให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า ต้องหา
วิธีการสร้างสรรค์และน าเสนอรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เช่น นักแสดง เซเลปที่ใช้
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ต้องอยู่ในกระแส (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5 , ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร , 2559) มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ  ปัจจุบันนิยมการสื่อสารแบบการสร้างเนื้อหา 
(Content ) เป็นหนึ่งในวิถีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทรงอิทธิพลมาก การสื่อสารผ่าน
สื่อต่างโซเชียล ๆ แทนการใช้สื่อมีเดียแบบสมัยก่อน  ต้องขยัน ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา ไม่
หยุดนิ่ง  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 12, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)   

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
คนท างานด้านนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เพราะต้องมีการคิดงาน

ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อน าเสนอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถน าทรัพยากรและ
ศักยภาพที่มีอยู่ขององค์การมาบูรณาการสร้างสรรค์งาน และประสบการณ์ที่มีความแปลก
ใหม่ มีความไวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทนต่อความเครียดและความกดดันจาก
การท างาน มีเครือข่าย เนื่องงานอีเว้นท์ต้องมีการติดต่อผู้คนมากมายหลากหลาย เช่น 
นักแสดง พิธีกร นักข่าว ผู้บริหาร จึงต้องการเจรจาต่อรอง การประสานงานด้วย (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่ 2, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560)   มีความสามารถในสื่อสาร  สามารถถ่ายทอดความคิด
ออกมาเป็นรูปธรรม มีความอึดและอดทน (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 
2559) ความคิดสร้าง สรรค์ต้องมีอยู่ในสายเลือดเลย ต้องสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
อดทนต่อความกดดันและความเครียดได้ ประสบการณ์ท างาน ออกไปฝึกปฏิบัติเจอ
สถานการณ์จริงเป็นสิ่งส าคัญ  เช่น การลงทะเบียนหน้างาน แม้จะเป็นเรื่องที่ดูง่าย ๆ เป็น
เรื่องส าคัญเลยทีเดียว ผู้รับลงทะเบียนต้องตอบค าถามของผู้เข้าร่วมงาน ให้ค าแนะน าเมื่อ
ผู้ร่วมงานเกิดข้อสงสัย งานลงทะเบียนจึงเป็นด่านแรกที่จะประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)  คนที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานกิจกรรมพิเศษมาแล้ว จะเป็นที่ต้องการ เพราะจะเข้าใจในตัวธุรกิจและลักษณะการ
ท างานแล้วไม่ต้องเสียเวลามาฝึกกันใหม่ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16, นักวิชาการ, 2560)    

    
3. สมรรถนะตามต าแหน่งงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการของแต่ละธุรกจิย่อยใน

อุตสาหกรรมไมซ์  
 จากการศึกษาสมรรถนะตามต าแหน่งของบุคลากรระดับปฏิบัติการแต่ละธุรกิจย่อย

ตามความต้องการของผู้ประกอบการ ตามมุมมองแบบ KSA คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ส าหรับแต่ละต าแหน่งตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ต าแหน่งงานที่ท าการศึกษาของแต่ละธุรกิจย่อยทั้ง 4 ธุรกิจ  ซึง่เป็นที่ต้องการ
ของอุตสาหกรรม  ดังนี้ 1)  การจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ ต าแหน่งงาน : บริการ
อาหารและเครื่องด่ืม  2) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ต าแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  3) 
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ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ต าแหน่งงาน : พนักงานขาย  4) ธุรกจิการจัด
กิจกรรมพิเศษ  ต าแหน่งงาน :  กราฟฟิกดีไซต์    

 1.  ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ     
     ต าแหน่งงาน :  บริการอาหารและเครื่องดื่ม  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะต าแหน่ งงานบริการอาหาร และ

เครื่องดื่มของบุคลากรระดับปฏิบัติการของธุรกิจการประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ ตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ  พบว่า  ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าสมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  มีดังนี้ 

   1) สมรรถนะด้านความรู้ คือ ต้องรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในสถานที่ท างานและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย  สินค้าและบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ตัวเองรับผิดชอบ 
รูปแบบ และวิธีการบริการ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน  มีความ รู้เกี่ยวกับระบบ
เอกสารทีต่้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องด่ืม    

   2) สมรรถนะด้านทักษะ คือ ต้องมีทักษะการเสิร์ฟตามความต้องการของงาน การ
รับรายการอาหาร การให้บริการที่โต๊ะอาหารได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  การประสาน งานระหว่างบุคคล
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสารระหว่างห้องครัวกับพื้นที่บริการ ความสามารถแนะน า
รายการอาหารได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจนและน่าเชื่อถือ   

   3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คือ บุคลากรในต าแหน่งงานนี้นั้นต้องมีสุขอนามัย
ส่วนบุคคลที่ดี รักสะอาด มีบุคลิกภาพและสุขภาพดี  มีความสุภาพอ่อนน้อม อารมณ์ดี เก็บความรู้สึก
ได้ดี มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้มาใช้บริการ  เอาใจใส่ให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง มี
น้ าใจ ให้ความช่วยเหลือกันในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย เช่น ช่วยดูแลผู้ใช้บริการ 
หรือท าหน้าที่แทนพนักงานที่ขาด 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้  
สมรรถนะด้านความรู้ 
ต าแหน่งงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของบุคลากรระดับปฏิบัติการของธุรกิจ

การ  ประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ ควรต้องมีความรู้ในเรื่องของอาหารและ
เครื่องดื่ม รูปแบบของการบริการ  สามารถรับค าสั่งอาหารและเสิร์ฟอาหารได้อย่าง
ถูกต้อง ก่อนเสิร์ฟอาหารจะต้องบอกชื่ออาหารก่อน  เพื่อป้องกันการผิดพลาด (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่  4 ,ผู้ เชี่ยวชาญ , 2560) บุคลากรระดับปฏิบัติการด้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีคุณภาพและมีความรู้เกี่ยวกับงานจริง ๆ ค่อนข้างหายาก ความรู้ที่จ าเป็น 
คือ ความรู้ด้านสุขอนามัยในสถานที่ท างานและกฏระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย  
สินค้าและบริการที่ตัวเองรับผิดชอบ   รูปแบบการบริการและวิธีการบริการเกี่ยวกับ
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อาหารและเครื่องดื่ม มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ตนเองรับผิดชอบ  ต้องรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและรสชาติการทานอาหารของลูกค้าในแต่ละชาติด้วย เช่น ลูกค้าที่
เป็นอิสลามจะต้องมีข้อห้ามต่าง ๆ  อันนี้ต้องมีความรู้ผสมผสานไปด้วย (ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่ 10, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) ต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่าง ๆ ลึกขึ้น เช่น เรื่อง
ประเภทของอาหาร วัตถุดิบในการปรุง เพราะอาจมีลูกค้าแพ้อาหารบางประเภท 
พนักงานต้องสามารถแนะน าหรือบอกรายละเอียดได้ หรือหากไม่ทราบต้องสอบถามทาง
ครัวเพราะความปลอดภัยของลูกค้าส าคัญมาก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  18 , ผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย,์ 2560) 

สมรรถนะด้านทักษะ 
ปัจจุบันศูนย์ประชุมขาดแคลนพนักงานที่มีความรู้จริงด้านทักษะการเสิร์ฟอาหาร 

มาตรฐานการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม   โดยเฉพาะเมื่อมีงานใหญ่ ๆ หรืองานที่เป็น
ทางการ  ต้องใช้ทักษะการเสิร์ฟสูง ๆ  เช่น การเสิร์ฟไวน์ การเสิร์ฟอาหารเป็นชุด  ต้องรู้
ว่าจะเสิร์ฟอาหารอะไรก่อนหลัง บางครั้งต้องใช้พนักงานชั่วคราวแทน โดยใช้เวลาในการ
อบรมพอสมควร เพื่อให้พนักงานชั่วคราวสามารถท างานได้ตามต้องการ (ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่8, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)  สามารถประสานงานระหว่างบุคคล เพื่อน า
ข้อมูลมาก าหนดวิธีการในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า การ
ให้บริการอาจมีความแตกต่างกัน  เช่น หากจัดเลี้ยงอาหารแบบบุ๊ฟเฟ่ต์  ส่วนใหญ่นิยม
จัดอาหารและอุปกรณ์วางไว้ที่โต๊ะและให้แขกไปเลือกด้วยตัวเอง ซึ่งพนักงานเสิร์ฟจะรอ
บริการใกล้ ๆ โต๊ะอาหาร คอยช่วยเหลือแขก  และถ้าอาหารหมดต้องรีบน ามาเติม (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 10, ผู้ประกอบการ/ผูบ้ริหาร, 2560)   

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
ต าแหน่งบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ต้องมีใจรักในการบริการที่จะท าก่อนถึงจะ

ท าอะไรออกมาได้ดี  ท างานอย่างมีความสุข  การแสดงออกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  บ่อยครั้ง
พบพนักงานที่ให้บริการหน้าบูดหน้าบึ้ง ลูกค้าขออะไรก็ท าหน้าหงุดหงิด ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่
สมควรอย่างยิ่ง  ต้องมีใจรักงานบริการ มีความใส่ใจ บุคลิกภาพ ความสะอาด การแต่ง
กาย มารยาทต้องดี  และคุณลักณะที่ขาดไม่ได้ คือ ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ  มี
คุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่4 ,ผู้เชี่ยวชาญ,2560) มีความ
อดทนในการยืนคอยรับออเดอร์ ตอบค าถามข้อสงสัยของลูกค้าหรือแขกที่มาร่วมงาน 
สามารถประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกภาพและสุขภาพดี  มีความสุภาพ 
อ่อนโยน  ใจรักบริการ มีน้ าใจ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่10 ,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร,2560) 
โดยเฉพาะเรื่อง บุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตา  ความสะอาดสะอ้าน  การแต่งกาย  ต้อง
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สะอาดเรียบร้อย ส าคัญมากส าหรับต าแหน่งงานนี้  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์นี้จะไม่รับเลยหรือ
ถ้ารับมาอาจจะให้ช่วยงานข้างหลังก่อน  เช่น งานครัว งานท าความสะอาด  องค์กรมี
อบรมพนักงานทุกคน เรื่องมารยาท  มาตรฐาน จรรยาบรรณ   เช่น  ไม่แอบชิมอาหาร  
ไม่ทานอาหารเหลือบนโต๊ะ   ความสุภาพเรียบร้อย  พูดจาไพเราะอ่อนน้อม   (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 18 , ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560) 

 3.2  ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล   
  ต าแหน่งงาน  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ  สมรรถนะต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏิบัติการของบุคลากรระดับปฏิบัติการของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  พบว่า  ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า สมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ  ต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  มีดังนี้  

  1)  สมรรถนะด้านความรู้ คือ ต้องรู้เกี่ยวกับระบบการส ารองตั๋วเครื่องบิน 
ระบบการส ารองห้องพักโรงแรม ร้านค้าและร้านอาหาร ผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น  Window , Word , Excel  และโปรแกรมส ารองที่พัก  Galileo , Abacus  
การดูราคาตั๋วและเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส าคัญในการส ารอง     

   2) สมรรถนะด้านทักษะ คือ ต้องสามารถสื่อสารและประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างดี เช่น โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว  สามารถพิมพ์งานได้อย่าง
คล่องแคล่วถูกต้อง รวมถึงสามารถจัดท า ออกแบบ และท างานด้านเอกสารได้ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้   

  3) สมรรถนะด้านคุณลักษะ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องมีการติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นหลัก  จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานเอกสาร  เช่น  
ข้อตกลงกับโรงแรม  รายการอาหาร  รายละเอียดการเดินทาง   มีไหวพริบปฏิภาณ ช่างเจรจาและ
ต้องเป็นนักต่อรองที่ดี มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ด ี  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้  
สมรรถนะด้านความรู้ 
ความรู้ที่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในงานอินเซนทีฟ ควรต้องมีคือความรู้

เกี่ยวกับระบบการส ารองต่าง ๆ เงื่อนไข ข้อก าหนด ในการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก 
ร้านอาหาร  ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับที่สามารถใช้งานได้อย่างดี โปรแกรมเกี่ยวกับการ
จองตั๋วการเดินทาง โรงแรมที่พัก เช่น โปรแกรม Galileo, ABACUS เพื่อความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน ปัจจุบันการติดต่อจองที่พัก สายการบิน ระบบขนส่ง ร้านค้า 
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ล้วนใช้โปรแกรมเหล่านี้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 
13, นักวิชาการ, 2560)   ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การจัดท า
เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ  เช่น การท าหนังสือเดินทาง เอกสารที่ต้องใช้ขอท าวีซ่า ต้อง
มีความรู้เป็นอย่างดีและสามารถแนะน าลูกค้าได้ โดยส่วนใหญ่พนักงานต้องกรอกข้อมูล
เหล่านี้ให้กับลูกค้าด้วย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  นอกจาก
ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การส ารองห้องพัก การเดินทาง ร้านอาหารแล้ว ต้องรู้ลึกถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ด้วย  เช่น  โรงแรม ต้องรู้ว่ามาตรฐานโรงแรมเป็นอย่างไร  โรงแรม
ระดับ 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว แตกต่างกันอย่างไร เรื่องโลจิสติกส์ก็ส าคัญ เช่น เส้นทางการ
เดินทางจากสถานที่ท่องเที่ยวถึงที่พัก ร้านอาหารใช้เวลาเท่าไร ช่วงเวลาไหนรถติด   
ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ลูกค้าจีนชอบพักอยู่กลางเมือง  ลูกค้าอเมริกันชอบอยู่ริมน้ า  
ความรู้ตลาดเบื้องต้นและรอบรู้ในตัวสินค้า สามารถตอบและอธิบายได้  เช่น ข้อจ ากัดเรื่อง
น้ าหนักที่จะโหลดลงเครื่อง หรือเรื่องอาหาร/สิ่งของที่จะน าไปด้วย ต้องให้ความรู้ลูกค้ากับ
ด้วยว่ามีข้อจ ากัดอะไรบ้าง  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 9, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  

สมรรถนะด้านทักษะ 
เนื่องจากต าแหน่งงานนี้ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการติดต่อประสานงานเป็นหลัก จึงต้องมีทักษะการพิมพ์งานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้บ้าง โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อความสะดวกในการติดต่อ  และที่ ส าคัญต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบ จดราย ละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้  รายละเอียดของ
แผนการเดินทาง วันเวลา สถานที่ ต้องชัดเจนแม่นย าห้ามพลาดเลย เพราะการคน
จ านวนมากออกนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ ความถูกต้องส าคัญมาก ห้ามพลาด
เลย เพราะจะกระทบต่อคนจ านวนมาก  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, นักวิชาการ, 2560)  
ต้องมีทักษะการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากงานนี้ต้องติดต่อ สื่อสาร 
ประสานเป็นหลัก  เช่น ติดต่อโรงแรม  ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8, ผู้บริหาร, 2559)   

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
งานในส่วนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางของลูกค้าเป็นหมู่คณะ นอกจากความ 

สามารถในการสื่อสารและการประสานงานที่หลากหลายรูปแบบและสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากต้องติดต่อทั้งเป็นผู้ส่งและผู้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ลูกค้า   คู่ค้า ร้านค้าหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ มีความอดทนเนื่องจากต้อง
ติดต่อกับผู้คนที่หลากหลาย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5 , ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) 
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การที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายฝ่าย จึงต้องมี ความ
ละเอียดรอบคอบ ต้องช่างพูดช่างเจรจาเป็นนักต่อรองที่ดี (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 8 , 
ผู้บริหาร, 2559) มีความใจเย็น มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี  เช่น  แรงกดดันจาก
ลูกค้า คู่ค้า เงื่อนไขเรื่องเวลา (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 9, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  
มีไหวพริบปฏิภาณดี เข้าใจอารมณ์ของคู่สนทนา  ช่างเจรจา มีความรับผิดชอบและ
รอบคอบ พูดจาไพเราะ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, นักวิชาการ, 2560) 

 
  3.3 ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า            
  ต าแหน่งงาน  : พนักงานขาย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะต าแหน่งงาน พนักงานขายของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการของธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า  ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  พบว่า  ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า สมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งงาน พนักงานขาย  มีดังน้ี   

  1)  สมรรถนะด้านความรู้ คือ มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้นและพฤติกรรม
ผู้บริโภค การจัดการการขายและเทคนิคการขาย  รู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของศูนย์จัดนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า ก าไร และการก าหนดราคาเบื้องต้น   

  2)  สมรรถนะด้านทักษะ คือ การวิเคราะห์และตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการขจัด/ลดข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์การ  สามารถใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน   เพื่อการท าสื่อทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ สามารถสื่อสารประเภท
ของสินค้าได้ตรงกับกลุ่มลูกค้า มีความทันสมัยปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า เพื่อรักษา
ฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่   สามารถสรุปงานและน า เสนอความต้องการของลูกค้าให้กับฝ่ายต่าง ๆ 
ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น  เพื่อให้งานออกมาได้ตรงตามความต้องการและสร้างความพอใจแก่ลูกค้า   

  3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะ บุคลิกดี 
น่าเชื่อถือ มั่นใจ มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย กระตือรือร้น ความอดทน รับผิดชอบ สามารถท างานนอก
เวลา นอกสถานที่ได้ มีความสามารถในการขาย เปิดการขาย เสนอการขาย  ปิดการขายได้ และมี
ประสบการณ์การท างานด้านการขาย   

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้  
สมรรถนะด้านความรู้ 
พนักงานขายในศูนย์ประชุมเพื่อจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต้องมีความรู้

เกี่ยวกับ การขายและเทคนิคการขาย การตลาดเบื้องต้น   ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและบริการของศูนย์จัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เรื่องต้นทุน ก าไร 
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พฤติกรรมของลูกค้า ต้องมีเทคนิคการขาย เข่น รู้จักการอัพเซลลิ่งเพื่อเพ่ิมมูลค่าการขาย  
คือ งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า โดยปกติบูธจะมาตรฐานเหมือนกันหมด  หาก
ต้องการเพิ่มมูลค่าการขายให้มากขึ้น การน าเสนอการขายที่มากกว่าบูธธรรมดา โดยการ
ปรับเพิ่มอุปกรณ์เข้าไป เช่น โปรเจคเตอร์  อุปกรณ์เชื่อมต่อ ถ้าจะให้ดีต้องมีความรู้ด้าน
โครงสร้างด้วย มองจากพื้นที่เปล่าแล้วจินตนาการให้ได้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหน 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560)   ส าหรับสถานที่จัดงานนิทรรศการและ
แสดงสินค้า ฝ่ายบริการจะมีการจัดสรรพื้นที่และท าเป็นแพคเกจไว้แล้ว เพื่อให้พนักงาน
ขายน าไปเสนอต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตัวพนักงานขายที่ออกไปน าเสนอสินค้าให้แก่
ลูกค้า มีความส าคัญมากต่อการตัดสินใจของลูกค้า ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของศูนย์จัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้ารวมถึงตัวลูกค้าเป็นอย่างดี  สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าปัจจุบันว่าลูกค้าต้องการอะไร ควรน าเสนออย่างไร  ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์  สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตองสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  
เช่น  พบว่ามีพื้นที่ว่างอยู่เยอะ  สามารถต่อยอดน าพื้นที่ไปจัดงานแต่งงาน  จัดงานวัน
เกิด  หรือว่างานสังสรรค์ต่าง ๆ  โดยน าเสนอรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างจากเดิม บาง
ทีลูกค้าอาจยังนึกไม่ออกว่าจะท าอย่างไร  แต่ต้องการจัดงานปีละ 3 ครั้ง  อาจน า
สนอลูกค้าแบบเพคเกจ รูปแบบการจัดงานทั้ง 3 ครั้ง  ให้มีความแตกต่างแปลกใหม่ใน
ราคาพิเศษ ต้องมีความทันเหตุการณ์ รู้แนวโน้มและความต้องการของลูกค้า เพื่อหา
รักษาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่9,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร,2560)  
องค์กรใช้ระบบ EBMS เข้ามาใช้ในการบริหารการขายของศูนย์ในการจัดนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า  เป็นโปรแกรมที่ซื้อมาจากฮ่องกง เป็นระบบการบริหารจัดการ
สถานที่ ประชุม  สถานที่จัดงาน  เช่น  ช่วยเช็คว่าขณะนี้ห้องว่างหรือไม่  ห้องว่างกี่ห้อง 
ขนาดห้องแต่ละห้อง  ปริมาณคน/กิจกรรมขนาดนี้ต้องใช้ห้องขนาดไหน  เป็นระบบ
เฉพาะที่ใช้ของอิมแพค  พนักงานขายทุกคนต้องใช้ระบบนี้ได้  ดังนั้น จึงต้องการ
พนักงานที่ความรู้นอกเหนือจากที่กล่าวมา คือ การโปรแกรมพื้นฐานของไมโครซอฟ  
สามารถท าการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  18, 
ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)    

สมรรถนะด้านทักษะ 
พนักงานขายส าหรับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า นอกจากความรู้ต่าง ๆ เรื่องกล

ยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อน ามาวางแผนการขาย ต้องรอบรู้ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ สร้างความพอใจให้กับลูกค้า เพื่อที่จะสามารถรักษา
ลูกค้าเดิม และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่  มีทักษะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างดี ใช้สื่อ
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โซเชียลได้อย่างเหมาะสม  มีทักษะการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขาย เช่น 
รายงานการการขาย สรุปรายงานการขาย  ต้องมีทักษะการขาย การวิเคราะห์ 
ประสานงานบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ทักษะการเจรจาต่อรอง  (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 15 , นักวิชาการ, 2560)  เนื่องจากต้องออกไปพบลูกค้า สามารถ
ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีจึงเป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน  การลดข้อขัดแย้ง
ระหว่างลูกค้ากับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  สามารถท าสื่อทางการตลาดและน าเสนอได้ 
สื่อสารและสรุปงานได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น  (ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที่  3 , 
ผู้เชี่ยวชาญ, 2560)  พนักงานขายต้องมีความทันสมัย รูปแบบการใช้ชีวิต หรือวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อการน าเสนอและการสื่อสารที่โดน
ใจของลูกค้าและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความพอใจสูงสุด  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 9, 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)   

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
พนักงานขายในระดับปฏิบัติการ  ตัวพนักงานขายต้องออกไปน าเสนอสินค้า

ให้แก่ลูกค้ามีความส าคัญมากต่อการตัดสินใจของลูกค้า  ดังนั้น บุคลิกภาพ ความ
น่าเชื่อถือ ความมั่นใจในตัวเอง เป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าสัมผัสได้ก่อน (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่9 ,
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร,2560)  แล้วตามมาด้วยสินค้าที่มีความสร้างสรรค์ ความ
แตกต่าง  แปลกใหม่ ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพิ เศษ  (ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที่  9 , 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) มีใจรักในงานขาย มีทัศนคติที่ดีต่องาน เนื่องจากมีคน
บางส่วนมีทัศคติที่ไม่ดีต่องาน จึงท างานออกมาได้ไม่ดี  บุคลลิกภาพ การเจรจา  มนุษย
สัมพันธ์ มีความกระตือรือล้นในการขาย  ขยัน อดทน สามารถท างานนอกสถานที่และ
ออกต่างจังหวัดได้  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15, นักวิชาการ, 2560) มีไหวพริบดีสามารถ 
เปิดการขาย เสนอการขาย และปิดการขายได้   และงานขายเป็นงานที่ต้องมี
ประสบการณ์  ส่วนมากจะรับวุฒิการระดับปริญญาตรีขึ้นไป และไม่ค่อยรับเด็กจบใหม่ 
เพราะไม่มีเวลาฝึก ดังนั้นหากเด็กที่จบใหม่มีประสบการณ์การท างานหรือฝึกปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วจะดีมาก  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18 , ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)   
   

 3.4  ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ      
  ต าแหน่งงาน  :  กราฟฟิกดีไซต์  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะต าแหน่งงาน กราฟฟิกดีไซต์ของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการ  ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษตามความต้องการของผู้ประกอบการ   พบว่า 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า  สมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งงาน
กราฟฟิกดีไซต์ มีดังนี้   

  1)  สมรรถนะด้านความรู้ คือ ความรู้ด้านการออกแบบ รอบรู้และทันสมัย  มี
พื้นฐานด้านศิลปะ การถ่ายภาพ  การจัดท าสื่อและสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ  การถอดแบบและ
ประเมินราคา พื้นฐานด้านการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์งาน    

  2)  สมรรถนะด้านทักษะ คือ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมส าเร็จรูป
ที่ทันสมัย เช่น Adobe Illustrator,  Adobe  Photoshop , Motion Design , Animation 3D และ 
Auto Cad  ทักษะการสื่อสาร การน าเสนองานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ การควบคุมการออกแบบและ
การผลิตให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด การวิเคราะห์ ประยุกต์ และสร้างสรรค์งานใหม่ให้สามารถตอบ
โจทย์ลูกค้าได้  

  3)  สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบงาน
ที่มีความแปลกใหม่  รวดเร็ว ทันตามก าหนด  ตรงตามความต้องการของลูกค้า  มีความรับผิดชอบสูง 
ขยัน อดทน  สามารถท างานภายใต้แรงกดดันและไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา มีความกล้าที่จะลองและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ มีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้  
สมรรถนะด้านความรู้ 
งานด้านกราฟฟิกดีไซต์ ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมส าเร็จรูปที่หลากหลาย คือ ใน

งานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเน้นที่ออกแบบตัวที่ เป็น
โครงสร้างและส่วนที่เป็นรายละเอียดบนเวที ซึ่งโดยมากจะใช้เป็นโปรแกรม Adobe 
illustrator ผู้ออกแบบจึงต้องมีความรู้หลากหลายเรื่องโปรแกรมส าเร็จรูปและเรื่อง
โครงสร้างควบคู่กัน  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, ผู้เชี่ยวชาญ, 2560)  นอกจากความรู้เรื่อง
โปรแกรมส าเร็จรูปแล้ว ความรู้ทางด้านการตลาด ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ การใช้แสง 
สี เสียง การวางองค์ประกอบ การออกแบบและการผลิต การบูรณาการความรู้ต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างงานที่ตรงความต้องการของลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ จะ
ท าให้พนักงานคนนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการขององค์การ (ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่ 5, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559) ความรู้ด้านศิลปะ การพิมพ์  การโฆษณา การ
ถ่ายภาพ  การถอดแบบและการตีราคา  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัยต่าง ๆ เช่น  
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Motion Design, Animation  Playmaker   
สามารถจัดการออกแบบควบคุมงานให้อยู่ในข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณและเวลา 
สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  เช่น เครื่องพิมพ์ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2559)  
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สมรรถนะด้านทักษะ 
ต าแหน่งงานนี้นอกจากความรู้เฉพาะด้านแล้ว เราต้องการคนที่จบระดับ ปวส.

หรือปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ มีทักษะการออกแบบที่สร้างสรรค์ 
สามารถน าเสนอ สื่อสาร และถ่ายทอดงานที่ออกแบบให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้ เห็นภาพ
งานได้ชัดเจน และถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า เช่น การออกแบบธีมงานต่างๆ  
การออกแบบ บูธงานแสดงสินค้า  ออกแบบและตกแต่งอาคารตามเทศกาลต่าง  ๆ  การ
ถ่ายภาพ การท าวีดีโอ  สามารถคุยประสานงานกับเพื่อนร่วมงานทั้ งในและนอก
หน่วยงานได้ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18,ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)   มีทักษะการ
ฟัง การสื่อสารและการน าเสนอที่ดี  สามารถน าเสนอให้ฝ่ายผลิตเห็นภาพงานที่ตนเอง
ออกแบบ และน าไปผลิตออกมาได้ตามที่ต้องการ สามารถจัดการออกแบบควบคุมงาน
ให้อยู่ในข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณและเวลา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)  บ่อยครั้งที่พนักงานออกแบบ
มาแล้วแต่น ามาท างานจริงไม่ได้ คือ ไม่สามารถเอาความคิดที่สร้างสรรค์มาถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาพได้  น ามาผลิตจริงไม่ได้  คือ คนออกแบบต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง
วิธีการท างานของฝ่ายช่างและฝ่ายเทคนิคด้วย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ส่งผลต่อความ
เสียหายทั้งตัวองค์กรเองและตัวลูกค้าด้วยมัน ดังนั้น ผู้ออกแบบและผู้คุมงานต้องมี
ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีด้วย(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 , ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2560)  

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 
คนออกแบบบางคนท างานออกแบบในโปรแกรม แต่ไม่รู้จริงว่าเวลาโปรดักชั่นจะ

ท าได้จริงหรือเปล่า  เช่น ออกแบบมาแล้ว บอกว่าต้องมีแบบนี้แบบนั้น แต่พอเข้า
กระบวนการผลิตจริง ๆ กลับท าไม่ได้  ต้องเสียเวลามาปรับเปลี่ยนให้มันสามารถท างาน
ได้ ต้องเสียทั้งเวลาและงบประมาณเพิ่ม  ซึ่งเกิดจากการขาดประสบการณ์ที่ได้จาก
ท างานจริง มุ่งแต่ทฤษฎีที่เรียนมามากเกินไป(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2559) นอกจากประสบการณ์แล้ว คุณลักษณะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็
ส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ส าหรับงานในต าแหน่งนี้ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3 , ผู้เชี่ยวชาญ, 
2560) ความท้าทายความสามารถของงาน เนื่องจากงานนี้ต้องออกแบบเพื่อให้ได้ช้ินงาน
ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณอยู่เสมอ ๆ  จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาและน ามาประยุกต์ใช้ใน
งาน ซึ่งลักษณะของงานนี้คล้าย ๆ กับงานฝีมือ  จึงต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  ต้อง
ขยัน อดทน และรับต่อแรงกดดันได้ดี สามารถท างานในวันหยุดได้ ควรมีประสบการณ์ใน
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การท างานหรือผ่านการฝึกงานมาแล้ว (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 
2559) มีความใฝ่รู้ ขยัน และฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากงานนี้ต้องใช้ทักษะและความ
ช านาญ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง สามารถท างานล่วงเวลา และวันหยุดได้ (ผู้ให้ข้อมูล
หลักคนที่18, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)  

 
การพัฒนาทนุมนุษย์ในบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ ์
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติ 

การให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ พบว่า หัวใจส าคัญที่ท าให้อุตสาหกรรมไมซ์
ซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นการบริการประสบความส าเร็จ คือ “ทุนมนุษย์” ที่สั่งสมอยู่ในตัวของบุคลกากรของ
องค์การ ประกอบด้วย ศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์  และคุณลักษณะ
ของบุคลากรที่ เกิดจากครอบครัว การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์  ทัศนคติ แรงจูงใจ  
สมรรถนะเหล่านี้ได้ถูกสั่งสมตั้งแต่อดีต และสามารถเพิ่มพูนได้จากกระบวนการพัฒนา   โดยการ
จัดการเรียนรู้ให้บุคลากรเกิดประสบการณ์ โดยต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
ด าเนินการให้บุคลากรมีสมรรถนะตามความต้องการ และสามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่องค์การ
ก าหนดไว้ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ต้องครอบคลุมอย่างน้อย  3  ประเด็น  คือ 1) 
ด้านการฝึกอบรม เป็นการเรียนรู้เพื่อมุ่งเม้นการท างานในปัจจุบัน  2) ด้านการศึกษา เป็นการเรียนรู้
เพื่อมุ่งเม้นการท างานในอนาคต   และ 3) ด้านการพัฒนา เป็นการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น     

การศึกษาเกี่ยวการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์
นั้น ผู้วิจัยได้ท าศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ใน 3 ประเด็นดังกล่าว และแบ่งการศึกษาออก 2  ส่วน คือ 
1) การพัฒนาเมื่ออยู่ในสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน คือ ด้านการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน และ
2) การพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน คือ  ด้านการศึกษาเมื่อเข้าสู่การท างาน 
ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน และด้านการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน  ดังนี้  

1. การพัฒนาเมื่ออยู่ในสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน 
    ด้านการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ เมื่ออยู่ในสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน ด้าน
การศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน คือ การพัฒนาจากหลักสูตรที่ผู้เรียนได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการ 
ศึกษา  พบว่า  ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็น  ดังน้ี  

 1) ด้านเนื้อหาหลักสูตร  มีความเห็นว่า การจัดการศึกษาควรจัดการให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริงและเป็นระบบ หลักสูตรต้องมีความทันสมัย เป็น
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สากล และเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการ การตลาด  จิตวิทยา โลจิสติกส์ 
ข้อก าหนดกฎหมายเบื้องต้น  เทคนิคการน าเสนอ การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมข้ามชาติ มีการบูรณาการความรู้ในศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม มีความรู้ด้าน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน ามาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ความรู้ต่าง ๆ ควรมีการบูรณาการมีความหลากหลายเพียงพอที่ผู้เรียนจะ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดการเรียนรู้ได้ในอนาคต  

  2) ด้านการกระบวนการเรียนการสอน  มีความเห็นว่า นอกจากตัวเนื้อหาหลักสูตร
ที่เหมาะสม ครบถ้วนแล้วนั้น กระบวนการสร้างการเรียนรู้มีส่วนความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียน
มีทักษะและคุณลักษณะตามที่ต้องการ และตอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรูปแบบการเรียนการสอน
ต้องสร้างความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ ส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น  ทักษะการใช้สารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้  กระตุ้นให้มีไหวพริบ คล่องแคล่ว สร้างความร่วมมือ และการท างานเป็นทีม 
การจัดการความขัดแย้งในการท างาน และที่ส าคัญหลักสูตรควรเน้นให้มีการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับวิชาชีพ  การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการปฏิบัติงานจริง มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงาน/กิจกรรมและการใช้ทักษะเป็นฐาน   

 นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในสถาบัน การศึกษา
เพิ่มเติมที่แตกต่างกันตามลักษณะงาน   คือ  

1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มนักวิชาการ มองการพัฒนาในส่วนของตัวหลักสูตรนั้น ต้อง
ท าตามก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา และ
กระบวนการการเรียนการสอน การสร้างการเรียนรู้ ที่ต้องให้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวข้องส าหรับ
สาขาอาชีพและการเสริมสร้าง ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ค่าความนิยม คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะ
วิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ  

2)  กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์การ และผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แสดง
ความเห็นในมุมของผู้ใช้แรงงานที่ต้องการให้สถานศึกษาและอาจารย์ ผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ทั้ง
ทางทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะ โดยให้สนใจถึงความต้องการของผู้ใช้แรงงานด้วย 
อาจต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แรงงานประกอบการพัฒนาหลักสูตรและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า นอกจากปัจจัยด้านตัวผู้เรียน 
เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียนการแล้วนั้น คุณภาพของตัวอาจารย์ผู้สอนเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญใน
การสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วย 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้   
ด้านเนื้อหาหลักสูตร   
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของสสปน.มีภารกิจส าคัญ คือ การพัฒนา

บุคลากรระดับปฏิบัติการให้สอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรม  มีการจัดท าหลักร่าง
หลักสูตรไมซ์ให้เป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐาน  เมื่อสถาบันการศึกษาต้องการเปิดสาขาวิชานี้
ก็สามารถมาเลือกรายวิชาไปใช้ได้เลย ซึ่งร่างหลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากทาง สกอ.
แล้ว  และสสปน.ยังเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถใน
อุตสาหกรรมไมซ์อย่างถูกต้องท าหน้าที่ให้ความรู้ สอน พัฒนา และอบรมผู้ประกอบการไมซ์
รุ่นปัจจุบันและอนาคต นอกจากความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์แล้ว  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 
1, ผู้เชี่ยวชาญ,2559)  เนื้อหาหลักสูตรต้องครอบคลุมถึงเรื่องความเป็นมาลักษณะงานของ
งานไมซ์ในธุรกิจต่าง ๆ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ สถานการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม มี
ความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์  การบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
ความรู้เกี่ยวการวางแผนงาน การจัดการความเสี่ยง  การจัดการโลจิสติกส์  กฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการน าเสนอ การใช้เทคโนโลยีสารเทศ (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 3 , ผู้เชี่ยวชาญ , 2559)  สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังจากผู้ที่ เรียนจบ
หลักสูตรไมซ์ คือ ผู้เรียนต้องมีความรู้มามากพอที่ไม่ต้องเสียเวลามาอบรมเพิ่มเติม  ความรู้
หลักที่ควรมี คือ ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานและลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์  ความรู้
พื้นฐานทั้งระบบและขั้นตอนการท างานของอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิธีการ
บริหารจัดการ การวิเคราะห์การวางแผน การตัดสินใจ  การเงินเบื้องต้นและงบประมาณ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  การท าโครงการ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5,ผู้ประกอบการ/ 
ผู้บริหาร, 2560)  องค์ความรู้ที่ขาดไม่ได้ในงานไมซ์ คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์  เพราะลูกค้าของไมซ์ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับองค์การที่ต้องการ
ภาพลักษณ์และต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ ท าให้ผู้ร่วมงานสนใจบูธได้อย่างไร ลูกค้าต้องการอะไร  
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไร จะไม่สามารถวิเคราะห์และท างานให้ออกมาดีและตรงใจลูกค้า
ได้ (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, นักวิชาการ, 2560) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ  
เจ้าของผลิตภัณฑ์  บางครั้งอาจเป็นผู้น าประเทศ ความรู้ต่าง ๆ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา การวางแผนการจัดงาน การ
จัดล าดับความส าคัญของงาน  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559) 

สถาบันการศึกษา ควรเน้นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิต
สาธารณะในห้องเรียนหลักสูตรได้ให้องค์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
อย่างเต็มที่แล้ว อาจต้องมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
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สิ่งที่ทุกองค์การให้ความส าคัญบรรจุเข้าไปในรายวิชาด้วย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  14 , 
นักวิชาการ, 2560)  เนื้อหาความรู้ในหลักสูตรต้องทันสมัย เหมาะสม ทันเหตุการณ์  
บางครั้งเนื้อหาวิชาก็ล้าสมัย อยากให้การเรียนการสอน เน้นสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวอาจารย์
ผู้สอนต้องทันสมัย อาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญเป็นตัวชี้วัดว่าเด็กที่จบมาจะมีคุณลักษณะแบบ
ใด อยากให้สถานศึกษาสอนอะไรที่นอกเหนือจากต ารา สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ ไม่ใช่ท างานตามสั่งอย่างเดียว(ผู้ให้ข้อมูลหลักที่  8, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 
2559) สถานศึกษามีหน้าที่ต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ไมซ์อย่างครบถ้วน คือ รู้ลึกรู้จริงไม่ต้องมาอบรมเพิ่มเติม โดยเฉพาะปัจจุบันการท างาน
หลายอย่าง ต้องท าผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ดี  ใช้สื่อโซเซียลใน
ทางบวกและสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์/
ระบบสารสนเทศพื้นฐานในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้เลย  การสื่อสารทั้งฟังพูดและ
รายงานต้องท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดล าดับขั้นตอน การน าเสนอ ต้องชัดเจน 
ครบถ้วน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย สามารถสื่อสารได้ไม่ใช่เฉพาะในการติดต่อกับลูกค้าเท่าน้ัน 
แต่ต้องสื่อสารได้ทุกระดับ เช่น เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 
17, ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย,์ 2560)                                 

ด้านการกระบวนการเรียนการสอน   
กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษา มีความส าคัญในการหล่อหลอม

ผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ  สิ่งที่ผู้สอนใส่ให้ผู้เรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาต้อง
สามารถน ามาใช้ท างานได้จริงและต้องสามารถต่อยอดเรียนรู้เพิ่มเติมได้เองในอนาคต   
กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้น า มีทักษะ
การท างานเป็นทีม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ รู้รอบ มีความรักในอาชีพ มีความซื่อสัตย์  พบว่า 
หากแรงงานคุณลักษณะเหล่านี้มาแล้ว เวลาท างานจริงจะสามารถพัฒนาได้อย่างก้าว
กระโดด (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  ผู้สอนควรกระตุ้นหรือ
ส่งเสริม ให้กล้าแสดงออก  น าเสนอได้อย่างเป็นระบบ  สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ กล้า
ตัดสินใจ  คิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้นในการท างาน ปัจจุบันเด็กมักเป็นคนท าตามสั่ง
อย่างเดียว  ปลูกฝังให้มีใจรักบริการ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี  มีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อ
งานไมซ์ และมีการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่าง (ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 8 , ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2559) มีการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานอย่างมืออาชีพ ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม  สามารถสื่อสารและน าเสนองานได้อย่างเฉียบคม มีทักษะในการจัดการ
ความขัดแย้ง การท างานเป็นทีม  มีความอดทน รอบคอบ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ (ผู้ให้
ข้อมูลหลักคนที่ 6, ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)   
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งานไมซ์นั้นประสบการณ์เป็นสิ่งส าคัญ  หลักสูตรจึงเน้นการฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นความรู้และ
ทักษะในการท างานให้มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง  จึงสอนแบบบูรณาการความรู้ควบคู่
กับประสบการณ์ท างานจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปประกอบวิชาชีพหลังจาก
ส าเร็จการ ศึกษา มีการพัฒนาจากกระบวนการเรียนรู้แบบเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning 
by Doing)  มีการท าโครงงานตั้งแต่การวางแผนงาน การเตรียมงาน การสร้างสรรค์งาน 
ด าเนินงานจริงจนสิ้นสุดงาน และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อถอดบทเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
น าความรู้ ทฤษฎี ไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ให้เด็กมีความรู้ที่จะน าไปใช้ต่อ
ยอดและเติบโตในการท างานได้ในอนาคต  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 , นักวิชาการ, 2560) 
ประสบการณ์ท างานจริงดีกว่าแต่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียว การน านักศึกษาออกไปเห็น
สภาพการท างานจริง  ศึกษาดูงานตามสถานที่จริง เช่น การจัดงานประชุม การจัดนิทรรศการ  
ซึ่งจะท าให้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรียนในห้องอย่างเดียว ต้องสอดแทรกกิจกรรมเหล่านี้เข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอน  ถ้าเป็นไปได้ควรมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอตลอดหลักสูตร    ส่งเสริมให้มีการท าโครงการ  ออกภาคสนามและฝึกงาน 
สถาบันการศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง อาจารย์และนักศึกษาต้องมีความจริงจังในการออกฝึก
ประสบการณ์ บางคนไปฝึกกับบริษัทญาติหรือคนรู้จัก บางคนมาเพ่ือให้ผ่านหลักสูตรเท่านั้น 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, ผู้เชี่ยวชาญ, 2559) บ่อยครั้งพบว่า เด็กมาฝึกงานบางคนไม่ได้มี
ความตั้งจริงในการท างาน  ท าให้มอบหมายงานได้ไม่เต็มที่  เด็กติดสื่อโซเซียล  อาจารย์
นิเทศงานจึงมีส่วนส าคัญมาก ต้องจริงจังและตั้งเป้าหมายหรือตัวชี้วัดอย่างชัดเจนว่าเด็กจะ
ได้ประโยชน์จากการฝึกประสบการณ์อย่างไร เช่น ประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเด็ก
มีความสามารถด้านไหน ต้องการให้เด็กฝึกอะไร  เพื่อที่จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กเองและ
สถานประกอบการด้วย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17 , ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์, 2560) 
เมื่อจบโครงการฝึกประสบการณ์แล้ว สิ่งที่อยากให้สถานศึกษาด าเนินการต่อ คือ กลับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างที่ออกไปท างาน มีการเปรียบเทียบแล้วน ามา
วิเคราะห์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ  ในห้องเรียนว่าได้อะไรบ้าง  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, 
นักวิชาการ, 2560) เนื่องจากการฝึกประสบการณ์จริงจะท าให้ตกผลึก  รู้ว่าที่เรียนมาใช่
หรือไม่ใช่ แล้วที่เรียนไปเพื่อจะเป็นอาชีพในอนาคตใช่สิ่งที่คุณชอบหรือไม่  สิ่งที่เรียนมาใน
ห้องเรียนทั้งหมดนี้ได้เอามาใช้ท างานได้จริงหรือไม่  ทั้งนี้ สถานประกอบการจะท าหน้าที่
เป็นตัวกลั่นกรองคุณภาพเด็กอีกขึ้นตอนหนึ่งด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรม 
กระบวนการท างาน การเข้าสังคม หรือการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ความซื่อสัตย์ จริยธรรม 
จึงเป็นการฝึกฝนทักษะต่างได้เป็นอย่างดี (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 16, นักวิชาการ, 2560) 
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2.  การพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน 
    2.1  ด้านการศึกษาเมื่อเข้าสู่การท างาน  
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านการศึกษาต่อเมื่อเข้าสู่การท างาน คือ การศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นหลังจากที่เข้าสู่ระบบการท างานแล้ว เพื่อจะช่วยรักษาและพัฒนาความเชี่ยวชาญให้
ประสบความส าเร็จทางอาชีพ  ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการควรมีความรู้และทักษะในเชิงลึก เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน จึงควรศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตรง
กับสายงานไมซ์ที่ปฏิบัติอยู่เป็นอันดับแรก เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ เชี่ ยวชาญเฉพาะ
ทางมากขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักยังเห็นว่าที่ผ่านมาหลักสูตรไมซ์
ยังมีผู้จบมาน้อย พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้จบสายนี้โดยตรง หากศึกษาต่อในหลักสูตรไมซ์จะเพิ่ม
ศักยภาพให้บุคลากรระดับปฏิบัติการได้อย่างดี และพนักงานอาจเลือกศึกษาต่อหรือฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่สามารถน ามาส่งเสริมกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อลดจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน 
เช่น ทักษะด้านภาษา ความเป็นผู้น า การสื่อสาร ส่วนการศึกษาต่อหลักสูตรที่สนใจแม้ว่าจะไม่ตรงกับ
สายงานที่ปฏิบัติอยู่ เหมาะส าหรับพนักงานที่ก าลังจะก้าวขึ้นเป็นฝ่ายบริหารต้องใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ท าให้ได้รับความรู้เชิงกว้างจากสาขาต่าง ๆ และน ามาเชื่อมโยงกับประสบการณ์
จากการท างานไมซ์ บูรณการกับองค์ความรู้จากสาขาต่าง ๆ น ามาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ 
ยังท าให้เกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ทางอาชีพในอนาคตด้วย 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้    
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้าศึกษาในหลักสูตรส าหรับบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการนั้น องค์การสนับสนุนให้เรียนต่อในสายงานที่ท างานอยู่ เพราะกลุ่มระดับ
ปฏิบัติการควรรู้แนวลึกมากกว่าแนวกว้าง  มุ่งพัฒนาบุคลากรไปเป็นผู้ช านาญการในการ
ปฏิบัติงาน และหากต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมไม่ว่าในรูปแบบใดควรอบรมในหลักสูตรที่
ส่งเสริมการท างานของตนเอง  เช่น ขาดทักษะภาษาอังกฤษจะสนับสนุนให้เข้าอบรมฝึก
ทักษะด้านภาษา  แต่ทักษะบางอย่างอบรมอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริงด้วย  การฝึกอบรมทุกครั้งจะมีการประเมินควบคู่ไปด้วย จึงท าให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลาจากการท างาน หน่วยงานมีการประเมินด้วยว่าบุคลากรมีความสามารถด้าน
ไหนเป็นพิ เศษก็จะส่งเสริมเป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ (ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที่  4 , 
ผู้เชี่ยวชาญ, 2560)  หากเป็นไปได้จะสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อหรือเข้าอบรมใน
หลักสูตรตรงกับสายงานไมซ์หรือหลักสูตรที่สามารถน ามาส่งเสริมกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่  
การที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพไมซ์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ควรต้องมีองค์
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ความรู้แบบแนวลึก คือ รู้ลึก รู้จริง มากกว่าแนวกว้างแบบเป็ด (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 10 , 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)   

ส่วนใหญ่การรับพนักงานจะรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  เรื่องการศึกษาต่อ
จะสนับสนุนให้ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ คาดว่าส่งผลต่อการ
พัฒนาพนักงานมากที่สุด ในองค์การขนาดใหญ่ พบว่ายังขาดพนักงานที่เป็นระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ  พนักงานที่ท างานมานานส่วนใหญ่ก็จะสะสมประสบการณ์ท างาน และมีการ
พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นไปแล้วพอสมควร การศึกษาต่อจึงส าคัญมากหาก
ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นในสายงานนี้ ถือเป็นโอกาสในการสร้างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ไป
ด้วย (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 11 ,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) แต่บางครั้งบุคลากรมี
ปัญหาในการศึกษาต่อ เช่น ปัจจัยด้านเวลา และค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ คือ ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาต่อด้านไมซ์มีจ านวนที่สูงกว่าหลักสูตรสายสังคมศาสตร์อื่น (ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่ 16, นักวิชาการ, 2560) การพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการให้มีสมรรถนะตาม
ต้องการและเติบโตในสายอาชีพนี้  ควรเน้นให้ศึกษาต่อด้านให้ตรงกับสายงาน เพื่อให้ให้
เกิดความช านาญเฉพาะด้าน  รู้ลึกรู้จริงไปในด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรง แต่ถ้าเป็น
ระดับฝ่ายบริหาร อาจให้เรียนต่อด้านการบริการจัดการ ต้องน าเอาความรู้ทักษะมา
บริหารจัดการตนเองและคนในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17 , 
ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย,์ 2560) 

 
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของ

บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ท าให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
อาจแบ่งการพัฒนาโดยวิธีการอบรมได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน  
(On–the-Job-Training : OJT) เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรเน้นประสิทธิภาพการท างานใน
ลักษณะให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานจริง เป็นการให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติใน
ลักษณะตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  2) ด้าน
การฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน (Off–the-Job-Training : Off-JT) เป็นกระบวนการเพื่อการเรียนรู้
ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในห้องเรียน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ทฤษฏี หลักการและเหตุผล
ของเรื่องที่เข้าอบรมและน าไปประยุกต์ใช้ในภายหลัง ซึ่งการฝึกอบรมแบบ  Off-JT สามารถท าการ
อบรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้คราวละจ านวนมาก  
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 2.2 ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน ผู้ให้ข้อมูล
หลัก มีความเห็นว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะตรงตามต้องการของสถานประกอบการให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพนั้น วิธีการฝึกอบรบแบบ
เรียนรู้จากการท างานส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการมากที่สุด เนื่องจาก
พนักงานงานระดับปฏิบัติการอาศัยทักษะ ความช านาญ ความรวดเร็วในการท างาน วิธีนี้จึงเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์มากที่สุด เนื่องจากการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะของบุคลากรไมซ์นั้น สมรรถนะบางเรื่องไม่สามารถสอนได้ในห้องอบรมหรือสัมมนา แต่จะ
เกิดการพัฒนาได้ดีจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และพบว่าแต่ละองค์การพัฒนาบุคลากรแบบ
เรียนรู้จากการท างานจริงโดย ใช้วิธีการที่หลากหลายผสมผสานกัน ดังนี้ 1) องค์การขนาดใหญ่มี
โปรแกรมระบบพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติส าหรับพนักงานใหม่ และท าการประเมินผล 
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการทดลองงาน 2) องค์การขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะใช้วิธีที่เหมาะสม
กับบริบทขององค์การ  

   วิธีที่องค์การส่วนใหญ่นิยมใช้ คือ ระบบพี่เลี้ยง ระบบการสอนงาน  ผู้ให้ข้อมูล
หลักให้ความเห็นว่า การใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยสอนงานและแนะน าการท างานเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญ
ที่สุด ท าให้พนักงานใหม่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และพัฒนาตามด้วยวิธีการสอนงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในระบบการท างาน เมื่อพนักงานท างานไประยะหนึ่งและสามารถท างานได้ด้วยตัวเอง จึงใช้วิธี
ให้การให้ค าปรึกษาให้เกิดความกระจ่างและชัดเจนในการท างานมากขึ้น  ส่วนการมอบหมายงานนั้น 
เป็นวิธีการพัฒนาเพื่อให้ได้พนักงานได้แสดงความสามารถ เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ ส่วนการ
หมุนเวียนงานผู้ให้ข้อมูลบางท่านให้ความเห็นที่แตกต่างกันไปบ้าง เช่น จะไม่ใช้วิธีหมุนเวียนถ้า
ต าแหน่งงานนั้นต้องการผู้เชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้าน   

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้    
วิธีการพัฒนาแบบเรียนรู้จากการท างาน คือ การที่พนักงานได้เรียนรู้จากสภาพการ

ท างานจริง รวมถึงการประสบปัญหาหน้างาน ความผิดพลาดจากการท างาน ท าให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพะหน้า  หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้ง
หน้าต้องไม่มีการผิดพลาด รูปแบบที่หน่วยงานใช้ทั้งมีระบบพี่เลี้ยง การออกทริปครั้งแรก
เราต้องมีพี่เลี้ยงไปด้วย   วิธีสอนงานหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ข้างนอก  จะไม่ใช้การ
เวียนงานเพราะต้องการให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เชิงลึก (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5 , 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560)  การเรียนรู้จากการท างานเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับงานไมซ์ ท าการพัฒนาเป็นขั้นตอน เริ่มจากระบบพี่เลี้ยง เนื่องจากแต่ละองค์การมี
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ระบบการท างานที่ไม่เหมือนกัน บางองค์การรค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะองค์การขนาด
ใหญ่ ระบบพี่เลี้ยงจะช่วยให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ไม่เคว้ งคว้าง และตามด้วยการให้
ค าปรึกษาแล้วค่อยใช้วิธีการมอบหมายงาน ใช้หลายวิธีผสมผสานกัน  ระบบนี้จะช่วยให้
พนักงานไม่ลาออกไปก่อนที่ได้ท างานจริง  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 ,ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2560)  เมื่อมีประสบการณ์การเรียนรู้จากการท างานจริงแล้ว จะเอาประสบการณ์
มาพูดคุยกัน วิธีนี้ท าให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะและคุณลักษณะได้ดีส าหรับงานไมซ์  โดย 
เฉพาะวิธีการสอนงานท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบการท างานได้เร็วขึ้น การมี
ระบบพี่เลี้ยงช่วยสอนงานและแนะน าการท างาน และอาจต้องมีการหมุนเวียนงานกันบ้าง  
เนื่องจากคนท างานไมซ์ต้องท างานได้หลากหลายและหน้าที่ท างานแทนกันได้บางครั้ง 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่6,ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559)  

การใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยแนะน างานน่าจะดีที่สุด รองลงมา คือ การสอนงาน แล้วก็
ให้ค าปรึกษา สุดท้าย คือ มอบหมายงานแล้วค่อยหมุนเวียนงาน วิธีการพัฒนาคนควรจะมี
หลากหลายรูปแบบผสมผสานกันไปตามลักษณะของงาน (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 11 ,
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2559) การเรียนรู้ในสถานที่ท างานเป็นวิธีการพัฒนาคนที่ท าให้
คนในองค์การรู้จักหน่วยงาน ท าให้การประสานงานระหว่างองค์การราบรื่น รู้ว่าจะต้อง
ติดต่อประสานงานกับใครและอย่างไร หลายองค์การเกิดปัญหาการประสานงานภายใน
องค์การฝ่ายนี้ทะเลาะกับฝ่ายนั้นประสานงานกันแล้วไม่รู้เรื่อง และการหมุนเวียนงานกัน
จะท าให้เข้าใจการท างานของแต่ละฝ่ายมากขึ้น  ส่วนการมอบหมายงานในรูปแบบใหม่ ๆ 
จะท าให้มีการพัฒนา ส่วนวิธีที่ส่งผลต่อการพัฒนาคนได้ดีที่สุด คิดว่าเป็นระบบพี่เลี้ยง การ
สอนงานและให้ค าแนะน าการท างานที่ดี  คือ จุดเริ่มต้นที่ดี ท าให้พนักงานมีก าลังใจใน
การท างาน เมื่อท างานได้แล้วต่อมา คือ การให้ค าปรึกษา และสุดท้าย คือ การเวียนงาน 
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, นักวิชาการ, 2560) องค์การที่มีขนาดใหญ่นิยมที่จะพัฒนา
พนักงานโดยการจัดฝึก อบรมเองให้ได้ผลตรงตามความต้องการมากที่สุด การจัดการ
อบรมจะเน้นให้ตรงกับสายงานมากที่สุด โดยมีแผนงานประจ าปีในการเพิ่มสมรรถนะเน้น
ไปที่สมรรถนะหลักขององค์การ เช่น การท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ และที่ต้องจัด
ประจ า คือ เรื่องเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและการสื่อสาร  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 18, 
ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560)    

 
 2.3  ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้นอกสถานที่ท างาน   
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการฝึกอบรมนอกสถานที่

ท างาน  ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีความเห็นว่า การฝึกอบรบแบบเรียนรู้นอกสถานที่ท างานจะสามารถเพิ่ม
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สมรรถนะให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการได้ไม่มากนัก แต่ยังเป็นรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยังนิยมใช้
อยู่ เนื่องจากสามารถฝึกอบรมพนักงานได้จ านวนมากในคราวเดียวกัน หากต้องส่งพนักงานฝึกอบรมนอก
นอกสถานที่ท างาน วิธีการที่คิดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมากที่สุด คือรูปแบบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ วิธีการร่วมการบรรยาย การประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่
แบบมีการปฏิบัติ อาจมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีการระดมสมอง ให้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ มีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจนได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์จริง การใช้กรณีศึกษาฝึกใหว้ิเคราะห์สถานการณ ์ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ส่วนวิธีการศึกษาดู
งานอาจไม่ส่งผลต่อสมรรถนะมากเท่าแบบมีการปฏิบัติการ แต่เป็นวิธีที่ท าให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจงานในมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยท างาน ได้เห็นการปฏิบัติจริงในองค์การอื่น ท าให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์งาน และยังสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในสายงานเดียวกันด้วย ส่วนการ
เข้าฟังบรรยาย สัมมนา ประชุมอย่างเดียว น่าจะได้ผลน้อยที่สุด 

ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้   
เนื่องจากองค์การในกลุ่มของเรามีความรู้เรื่องไมซ์น้อยมาก พบว่าเมื่อพนักงานหรือ

คนในองค์การได้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม เกี่ยวกับไมซ์ที่จัดโดย สสปน. มักได้รับได้
มุมมองใหม่ ๆ แต่ละครั้งที่ไปอบรมจะกลับมาเล่าสู่กันฟังมาแลกเปลี่ยนกัน  ซึ่งช่วยให้
พัฒนาได้มาก การอบรมอื่น ๆ เน้นส่งเสริมในส่วนที่ เป็นจุดอ่อนหรือที่ขาดอยู่  เช่น 
ภาษาอังกฤษ  การสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4 ,ผู้เชี่ยวชาญ, 2560) เมื่อ
พนักงานท างานจนมีประสบการณ์ท างานพอสมควรแล้ว อาจต้องมีเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์จากการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน การศึกษาดูงานท าให้ได้เห็นงานจริงท าให้
เกิดมีแรงผลักดันที่จะท าให้มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ การฟังบรรยาย  การเข้า
ประชุมสัมมนา เห็นว่าจะไม่ค่อยได้ผลมากเท่าไหร่  ไปแล้วกลับมาก็ไม่ได้ท า  การฟังบรรยาย
สัมมนาเชิงวิชาการจะส่งผลต่อการพัฒนาได้น้อย  แต่ถ้าที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการ
ฝึกปฏิบัติ มีการแสดงบทบาทสมมติ จะส่งผลต่อการพัฒนาได้มากกว่า (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, 
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร, 2560) หากต้องส่งพนักงานออกไปอบรมข้างนอก จะเน้นให้อบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ หรือเสริมทักษะที่ต้องใช้ในงานแล้วยังขาดอยู่ เช่น  
โปรแกรมเฉพาะต่าง ๆ  การพัฒนาบุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือ
ภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, ผู้ประกอบการ / ผู้บริหาร, 2559) การอบรมนอก
สถานที่ยังเป็นเรื่องที่จ าเป็น  แม้จะส่งผลต่อการพัฒนาไม่มากนัก แต่ท าให้พนักงานได้รับสิ่ง
ใหม่ ๆ จากการออกไปพบเพื่อนร่วมวงการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อัพเดทว่าปัจจุบัน
โลกภายนอกเป็นอย่างไรบ้าง อาจมีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน วิธีที่เน้นให้เกิดประสบการณ์เป็น
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วิธีที่เหมาะที่สุด เช่น เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ แบบกรณีศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และการดูงานเพื่อให้
เห็นภาพการท างานจริง (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 13, นักวิชาการ, 2560)                  

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นว่าการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการนั้นควร
ต้องใช้รูปแบบการพัฒนาทั้ง 2 แบบผสมผสานกันตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริบทของ
แต่ละองค์การ  เนื่องจากงานไมซ์เป็นงานที่ใช้คนในการให้บริการเป็นส่วนใหญ่  การพัฒนาทุนมนุษย์
จึงเป็นหัวใจส าคัญขององค์การ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นประเด็นส าคัญมีรายละเอียดดังนี้   
องค์การให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาทั้ง 2 รูปแบบ เนื่องจากคนของ

องค์การส่วนใหญ่ไม่ได้จบไมซ์มาโดยตรง  พนักงานบางคนขาดทักษะสื่อสารอย่างมาก  
การสื่อสารโดยภาษาไทยยังสื่อสารไม่ชัดเจนเลย  ดังนั้น ต้องมีการพัฒนาเนื่องจากทักษะ
นี้ส าคัญต่องาน  หากต้องส่งเข้าอบรมหรือฟังบรรยายนอกสถานที่  จะเน้นให้อบรมในสาย
งานที่เกี่ยวข้องกับไมซ์โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ แต่ความรู้หรือทักษะบางอย่าง เข้า
อบรมหรือฟังบรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วย  เรียนรู้ขณะ
ท างานจริง มีพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างานให้ค าปรึกษาไปด้วย  แล้วน าประสบการณ์ได้จากการ
ท างานไปปรับใช้กับงานใหม่ ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาจากการท างาน   มีการจัด
คนให้เหมาะสมกับงาน พนักงานเก่งด้านไหนก็จะส่งเสริมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นเลย  
เพราะคน ๆ เดียวไม่สามารถเก่งได้ทุกเรื่อง  (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 12 , ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหาร, 2560)   

องค์การใช้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย แต่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม คือ 
รูปแบบฝึกอบรมเรียนรู้ในสถานที่ท างาน  คือ  เมื่อรับพนักงานเข้ามาใหม่จะมีการจับคู่พี่
เลี้ยงกับพนักงานใหม่ เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการท างานและประเมินผล ระบบพี่เลี้ยง
มีประโยชน์มากในสายงานไมซ์ พี่เลี้ยงจะคอยแนะน างาน สอนงาน และให้ค าปรึกษาไป
ด้วย  มีระบบการหมุนเวียนเมื่อต้องการให้พนักงานเกิดช านาญงานรอบด้าน เพื่อให้
สามารถท างานได้หลากหลาย แต่ไม่ควรหนุนเวียนงานบ่อย ๆ ส่วนการอบรมนอกสถานที่
ท างานก็ต้องมี  โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบว่าต้องการพัฒนาพนักงานของ
ตัวเองทางด้านใด เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะที่แตกต่าง
กัน  หากต้องการพัฒนาพนักงานในภาพรวมจะใช้วิธีการประชุม สัมมนา แบบมีการ
ปฏิบัติ มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  มีการระดมสมอง  เน้นมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ ส่วนการอบรมก็จะเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับงานโดยตรง 
เสริมสร้างส่วนที่ขาดและสร้างจุดแข็งให้องค์การ เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
(ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 17, ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560) หน่วยงานมีโปรแกรมระบบพี่
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เลี้ยงเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา
หัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงจะต้องเขียนโปรแกรมว่าจะสอนอะไรให้พนักงานใหม่  เมื่อท างาน
ครบ 3 เดือน  พี่เลี้ยงต้องจัดท ารายงาน ว่าพนักงานได้ท าอะไร ผลเป็นอย่างไร ผ่าน
หรือไม่ ระบบนี้จะท าควบคู่ไปกับการทดลองงาน  เมื่อผ่านทดลองงาน เข้าสู่ระบบงาน จะ
มีการท างานโดยใช้วิธีการประกบไปกับรุ่นพี่เพื่อท าการสอนงาน แต่ทักษะและความรู้
บางอย่างต้องอาศัยรูปแบบการพัฒนาแบบเรียนรู้นอกสถานที่ มีการส่งพนักงานออกไป
อบรม เพิ่มทักษะความรู้ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่  18, ผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย,์ 2560)   

    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยจะน าข้อค้นพบมาวิเคราะห์ประกอบผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  ท า
ให้งานวิจัยนี้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอผลในรูปแบบตาราง
ประกอบค าอธิบาย  สรุปผลการวิจัยได้ตามล าดับดังนี้ 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์การ 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
    3.1  สมรรถนะหลักของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 3.2 สมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
  3.2.1 ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ  
  3.2.2 ธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
  3.2.3 ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    
  3.2.4 ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 3.3 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะตามต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจ  4  ต าแหน่งงานใน

อุตสาหกรรมไมซ์ 
  3.3.1 ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ  
   ต าแหน่ง : บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
  3.3.2  ธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล  
    ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
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  3.3.3 ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    
              ต าแหน่ง : พนักงานขาย 
  3.3.4  ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  
       ต าแหน่ง : กราฟฟิกดีไซน ์
4.  วิเคราะห์สมรรถนะของพนักงานระดับการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
  4.1  เปรียบเทียบระดับสมรรถนะหลักในปัจจุบันกับระดับที่ต้องการในอุตสาหกรรม 

ไมซ์ 
 4.2  เปรียบเทียบระดับสมรรถนะในปัจจุบันและระดับที่ต้องการเฉพาะธุรกิจ 4  

ธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์  
 4.3 เปรียบเทียบระดับสมรรถนะในปัจจุบันและระดับที่ต้องการตามต าแหน่งงาน  4 

ต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์   
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ไมซ์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่  และประสบการณ์การ

ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์  มีรายละเอียดดังตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20 จ านวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมลู จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 79 41.1 
 หญิง 113 58.9 
 รวม 192 100 
อายุ น้อยกว่า30ปี 26 13.5 
 30 – 35 ปี 48 25.0 
 มากกว่า 35-40ปี 58 30.2 
 มากกว่า 41-45 ปี 

มากกว่า 45 ปีขึ้น 
39 
21 

20.3 
10.9 

 รวม 192 100 
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 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมลู จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี 14 7.3 
 ปริญญาตร ี 128 66.7 
 ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 
48 
2 

25.0 
1.0 

 รวม 192 100 
ต าแหน่งหน้าที่  
 
 
 

เจ้าของสถานประกอบการ 
ผู้จัดการ/ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้า/หัวหน้าฝ่าย 
อื่น ๆ 

23 
69 
86 
14 

12.0 
35.9 
44.8 
7.3 

 รวม 192 100 
ประสบการณ์การ
ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมไมซ์  
 
 

น้อยกว่า 3 ปี 
3-6 ปี 
มากกว่า 6-9 ปี 
มากกว่า 9-12 ปี 
มากกว่า 12 ปี 

16 
27 
59 
41 
49 

8.3 
14.1 
30.7 
21.4 
25.5 

 รวม 192 100 

 
จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จ านวน 

113 คนคิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมาเป็นเพศชาย มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 โดยส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง มากกว่า 35-40 ปี มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมา อายุอยู่
ในช่วง  30 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.3   และมากกว่า 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3  ตามล าดับ  
ส าหรับระดับการศึกษาส่วนมาก ร้อยละ 66.7  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาคือ ปริญญา
โท มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และจบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีมีจ านวนน้อยมาก 
คิดเป็นเพียงร้อยละ 7.3  ด้านต าแหน่งหน้าที่ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ ต าแหน่งผู้จัดการ/ฝ่ายบริหาร  คิดเป็นร้อยละ 35.9   มีประสบการณ์การ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมไมซ์ส่วนใหญ่  มีประสบการณ์มากกว่า 6-9 ปี คิดเป็นร้อยละ  30.7 
รองลงมา  มีประสบการณ์มากกว่า 9-12 ปี คิดเป็นร้อยละ  21.4  และพบว่ามีประสบการณ์น้อยกว่า 
3 ปี จ านวนน้อยมาก คิดเป็นเพียงร้อยละ 8.3  
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การวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปขององค์การ 
ประกอบด้วย ประเภทและลักษณะงานขององค์การ ขนาดองค์การ ความต้องการ

ก าลังคน วุฒิการศึกษา  ระยะเวลาในการสรรหา และคุณสมบัติของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
องค์การ  มีรายละเอียดดังตารางที่ 21 ถึงตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 21 แสดงประเภทและลักษณะงานขององค์การ   

n = 192 คน 
 

ประเภท/ลักษณะงาน 
ท า ไม่ท า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จัดประชุมและสัมมนาภายในและภายนอก 
องค์การ 

 
97 

 
50.5 

 
95 

 
49.5 

เดินทางเพ่ือเป็นรางวัล  42 21.9 150 78.1 
จัดนิทรรศการและแสดงสินค้า 130 67.7 62 32.3 
จัดกิจกรรมพิเศษ 122 63.5 70 36.5 
ให้บริการสถานที่ส าหรับจัดงาน 35 18.5 151 81.8 

 
จากตารางที่ 21  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประเภทหรือลักษณะงานของกิจการของผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่  ด าเนินงานในลักษณะของการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า   จ านวน 130 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมา คือ  การจัดกิจกรรมพิเศษ  จ านวน  122 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5  
การจัดประชุมและสัมมนา จ านวน 97  คน คิดเป็นร้อยละ 50.5  การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  และให้บริการสถานที่ส าหรับจัดงาน จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.5 ตามล าดับ   
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ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลทั่วไปขององค์การ เกี่ยวกับขนาดองค์การ ความต้องการก าลังคน วุฒิการศึกษา  
และระยะเวลาในการสรรหา 
                                                                                      
 ข้อมูลทั่วไปขององค์การ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อัตราก าลังคน ขนาดเล็ก   1-15 คน 31 16.1 
 ขนาดย่อม 16-50 คน  

ขนาดกลาง 51-200 คน 
ขนาดใหญ่ มากกว่า 200 คนขึ้นไป 

68 
56 
37 

35.4 
29.2 
19.3 

 รวม 192 100 
ความต้องการรับ
บุคลากรของสถาน
ประกอบการ 

ไม่ต้องการ 
1-3 คน 
4-6 คน 
7-9 คน 
มากกว่า 9 คนขึ้นไป 

16 
51 
36 
22 
67 

8.3 
26.6 
18.8 
11.5 
34.9 

 รวม 192 100 
วุฒิการศึกษาที่องค์การ
ต้องการ 

ม.6/ปวช 
ปวส. 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี
อื่นๆ 

4 
21 
154 
7 
6 

2.1 
10.9 
80.2 
3.6 
3.1 

 รวม 192 100 
ระยะเวลาสรรหา
บุคลากร 
 
 

น้อยกว่า 3 เดือน 
3-6 เดือน 
มากกว่า 6-9 เดือน 
มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป 

44 
60 
60 
28 

22.9 
31.3 
31.3 
14.6 

 รวม 192 100 
   

 จากตารางที่ 22  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ขนาดกิจการของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็น
กิจการขนาดย่อมมีอัตราก าลัง 16-50 คน  คิดเป็นร้อยละ  35.4   รองลงมา คือ กิจการขนาดกลาง มี
อัตราก าลัง 51-100  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.4  กิจการขนาดใหญ่ มากกว่า 200 คนขึ้นไป คิดเป็น
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ร้อยละ 19.3  และ กิจการขนาดเล็ก  มีอัตราก าลัง 1 -15  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตามล าดับ     
ด้านความต้องการรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการรับพนักงานมากกว่า 9 คนขึ้น
ไป ร้อยละ 34.9  รองลงมาเป็นต้องการรับ  1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ต้องการรับ 4-6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.8  ต้องการรับ  7-9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และไม่ต้องการรับพนักงาน ร้อยละ 8.3 
ตามล าดับ  ด้านวุฒิการศึกษาที่องค์การต้องการรับมากที่สุด คือ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ 80.2  รองลงมาเป็น ปวส. คิดเป็นร้อยละ 10.9  ส่วนวุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.มีความ
ต้องการต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ  2.1  ด้านระยะเวลาในสรรหาบุคลากร ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 3 -6 
เดือนและมากกว่า 6-9 เดือน คิดเป็นร้อยละที่เท่ากัน คือ 31.3   รองลงมา คือ น้อยกว่า 3 เดือน คิด
เป็นร้อยละ 22.9 และมากกว่า 9 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 14.6 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบตัิของบุคลากรระดับปฏิบัติการในองค์การ 

n = 192 คน 
คุณสมบัติของบุคลากร ตรง ไม่ตรง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษาที่ต้องการ 149 77.6 43 22.4 
วุฒิการศึกษาตรงสายงาน 74 38.5 118 61.5 
ความรู/้ความสามารถที่ต้องการ 93 48.4 99 51.6 
ทักษะที่ต้องการ 78 40.6 114 59.4 
คุณลักษณะที่ต้องการ 80 41.7 112 58.3 

   
จากตารางที่ 23  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน

องค์การของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ตรงตามต้องการ คิดเป็นร้อยละ 77.6  วุฒิ
การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ตรงตามสายงาน  คิดเป็น 61.5   ความรู้/ความสามารถไม่ตรงต่อความต้องการ  
คิดเป็นร้อยละ 51.6 ทักษะไม่ตรงกับที่องค์การต้องการ  คิดเป็นร้อยละ 51.4 และคุณลักษณะของ
บุคลากรไม่ตรงต่อความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 58.3  

ความคิดเหน็เกี่ยวกับสมรรถนะของบคุลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ ์
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์จะมีการวิเคราะห์ผลทั้ง  3 ส่วน คือ 1) สมรรถนะหลัก  2) สมรรถนะ
เฉพาะธุรกิจ 4 ธุรกิจ  และ 3) สมรรถนะตามต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจ  โดยแต่ละสมรรถนะท า
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การวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านคุณลักษณะ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะปัจจุบันของบุคลากรระดับปฏิบัติการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการ  มีดังนี้  

1. ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  
 ประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะปัจจุบันและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สมรรถนะที่ต้องการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 24 
 

ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  ระดับสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการ 

 

ล าดับที่ 
 

สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 2.93 0.717 ปานกลาง 4.28 0.598 สูงมาก 

2. ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจและสังคม  

2.93 0.731 ปานกลาง 4.17 0.684 สูง 

3. แนวโน้มอุตสาหกรรม
ไมซ์/แข่งขัน 

2.99 0.686 ปานกลาง 4.30 0.641 สูงมาก 

4. วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมข้ามชาติ 

2.68 0.904 ปานกลาง 3.93 0.865 สูง 

5. การบริหารจัดการ
เบื้องต้น 

2.78 0.936 ปานกลาง 4.30 0.671 สูงมาก 

รวม 2.86 0.79 ปานกลาง 4.20 0.69 สูง 

ด้านทักษะ 
6. คิดเป็นตรรกะ ประยุกต์ 

วิเคราะห ์
2.90 0.720 ปานกลาง 4.24 0.643 สูงมาก 

7. สื่อสารที่กระชับ ชัดเจน 
มืออาชีพ 

3.17  0.666 ปานกลาง 4.41 0.581 สูงมาก 

8. ท างานเป็นทีม 3.27  0.759 ปานกลาง 4.55 0.603 สูงมาก 
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ล าดับที่ 
 

สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

9. ภาษาอังกฤษ 2.63  0.989 ปานกลาง 4.30 0.754 สูงมาก 

10 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีในการท างาน 

3.12  0.807 ปานกลาง 4.31 0.676 สูงมาก 

11. ประสานงาน 3.16  0.699 ปานกลาง 4.40 0.596 สูงมาก 

12. เจรจาต่อรอง 2.96  0.733 ปานกลาง 4.09 0.680 สูง 

13. แก้ไขปัญหาที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

2.86  0.783 ปานกลาง 4.08 0.754 สูง 

14. จัดการกับสถานการณท์ี่มี
ข้อขัดแย้ง 

2.81 0.786 ปานกลาง 3.92 0.788 สูง 

รวม 2.98 0.69 ปานกลาง 4.26 0.68 สูง 

ด้านคุณลักษณะ 
15. เชาว์ปัญญา ไหวพริบ 

สามารถคิดโต้ตอบได ้
3.09 0.714 ปานกลาง 4.26 0.635 สูงมาก 

16. ความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม
และจรรยาบรรณ 

3.29 0.797 ปานกลาง 4.48 0.614 สูงมาก 

17. ทัศนคติเชิงบวกในการ
ท างาน 

3.09 0.861 ปานกลาง 4.55 0.567 สูงมาก 

18. ความช่างสังเกตและใส่ใจ
ในรายละเอยีด 

3.08 0.754 ปานกลาง 4.48 0.614 สูงมาก 

19. จิตบรกิาร บริการด้วย
ความเต็มใจและ
กระตือรือร้น 

3.48 0.786 มาก 4.67 0.523 สูงมาก 

20. ความสามารถในการ
ปรับตัวและรับการ
เปลี่ยนแปลงได ้

3.07 0.769 ปานกลาง 4.34 0.636 สูงมาก 
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ล าดับที่ 
 

สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

21. ความประณีต ละเอียดลออ 
รอบคอบในการท างาน 3.03 0.799 ปานกลาง 4.47 0.654 สูงมาก 

22. ทัศนคติที่มุ่งเนน้การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.01 0.859 ปานกลาง 4.23 0.725 สูงมาก 

รวม 3.14 0.79 ปานกลาง 4.44 0.62 สูงมาก 

 
จากตารางที่ 24  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ

หลักของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับปานกลางทุก
ด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 3.14) รองลงมา คือ ด้านทักษะ 
(ค่าเฉลี่ย 2.98)  และด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 2.86) ตามล าดับ  และระดับสมรรถนะที่ต้องการมีระดับสูงถึง
สูงมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 4.44) รองลงมา คือ ด้านทักษะ 
(ค่าเฉลี่ย 4.26) และด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.20) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบ
รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความรู้  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับความปานกลางทุกข้อ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ (ค่าเฉลี่ย 2.99)  เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  และเกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม (ค่าเฉลี่ย 2.93)  
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.78)  และเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ข้ามชาติ (ค่าเฉลี่ย 2.68) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักมีระดับสูงถึงสูงมาก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และการจัดการเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.30)  
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.28) เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม 
(ค่าเฉลี่ย 4.17) และเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมข้ามชาติ(ค่าเฉลี่ย 3.93) ตามล าดับ 

ด้านทักษะ ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับความปานกลางทุกข้อ  
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เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้  การท างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย 3.27) การสื่อสารที่กระชับชัดเจน มือ
อาชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.17)  การประสานงาน (ค่าเฉลี่ย 3.16)  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการ
ท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.12 ) และการเจรจาต่อรอง (ค่าเฉลี่ย 2.96) การคิดเป็นตรรกะ การประยุกต์ การ
วิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 2.90) การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  (ค่าเฉลี่ย 2.86) การจัดการ
กับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง (ค่าเฉลี่ย 2.81) และการใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 2.63) ตามล าดับ   
และระดับสมรรถนะที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักมีระดับสูงถึงสูงมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  
การท างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย 4.55) การสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน มืออาชีพ  (ค่าเฉลี่ย 4.41) การ
ประสานงาน (ค่าเฉลี่ย 4.40) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.31)  การใช้
ภาษาอังกฤษ  (ค่าเฉลี่ย 4.30) การคิดเป็นตรรกะ การประยุกต์ การวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 4.23) การ
เจรจาต่อรอง (ค่าเฉลี่ย 4.30) การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 4.30) และการ
จัดการกับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตามล าดับ 

ด้านคุณลักษณะ ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับความปาน
กลางทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  มีจิตบริการ บริการด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น  
(ค่าเฉลี่ย 3.48)  มีความซื่อสัตย์ ศีลธรรมและจรรยาบรรณ (ค่าเฉลี่ย 3.29)  มีเชาว์ปัญญาไหวพริบ 
สามารถคิดโต้ตอบได้และมีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน  (ค่าเฉลี่ย 3.09) มีความช่างสังเกตและใส่ใจ
การท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.08) มีความประณีต ละเอียดลออ รอบคอบในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.07) และ
มีทัศนคติที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.01) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ มี
ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะหลักมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   มีจิตบริการ บริการด้วยความ
เต็มใจ กระตือรือร้น (ค่าเฉลี่ย 4.67) มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการท างาน  (ค่าเฉลี่ย 4.55)  มีความ
ซื่อสัตย์ ศีลธรรมและจรรยาบรรณ  และช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด  (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีความ
ประณีตละเอียดรอบคอบในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.47)  มีความสามารถในการปรับตัวและรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ (ค่าเฉลี่ย 4.34) และมีทัศนคติที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.23) ตาม 
ล าดับ 

2.  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์  

 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจย่อย คือ ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ    
ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า และธุรกิจการจัด
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กิจกรรมพิเศษประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะปัจจุบันและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะที่ต้องการ  รายละเอียดดังตารางที่ 25 ถึงตารางที ่28 

 2.1 ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ  
 

ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการประชุมองค์การและ
ประชุมนานาชาติของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระดับสมรรถนะปัจจุบันและ
สมรรถนะที่ต้องการ 

 

ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้
1. สถานการณ์ปัจจุบัน 

แนวโน้มการตลาด และ
การแขง่ขันของธุรกจิการ
จัดประชุมองค์การและ
ประชุมนานาชาติ 

2.98 0.769 ปานกลาง 4.21 0.646 สูงมาก 

2. ธุรกจิการจัดประชุม
องค์การและประชุม
นานาชาติ 

2.96 0.818 ปานกลาง 4.28 0.690 สูงมาก 

รวม 2.97 0.79 ปานกลาง 4.25 0.67 สูงมาก 

ด้านทักษะ 
3. ภาษาอังกฤษ/สามารถ

สื่อสารได้   
3.05  0.596 ปานกลาง 4.45  0.681 สูงมาก 

4. ประสานงานอ านวย
ความสะดวก 

3.15  0.689 ปานกลาง 4.41  0.586 สูงมาก 

รวม 3.10 0.64 ปานกลาง 4.43 0.63 สูงมาก 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านคุณลักษณะ 
5. ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม 3.12 0.629 ปานกลาง 4.27 0.632 สูงมาก 

6. มีประสบการณใ์นการ
ท างาน/ฝึกปฏิบัติงานใน
ธุรกจิการจัดประชุม 

2.89 0.808 ปานกลาง 4.49 0.614 สูงมาก 

รวม 3.01 0.72 ปานกลาง 4.38 0.623 สูงมาก 

 
จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ธุรกิจการประชุมองค์การและประชุมนานาชาติของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  
ระดับสมรรถนะปัจจุบันมีระดับปานกลางทุกด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 
3.10) รองลงมา คือ ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 2.97) และด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 3.01)  และระดับ
สมรรถนะที่ต้องการมีระดับสูงมากทุกด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 4.43) 
รองลงมา คือ คุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 4.38)  และด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.25)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความรู้ ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะเฉพาะธุรกิจมีระดับปาน
กลางทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการตลาด 
และการแข่งขันของธุรกิจการจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ (ค่าเฉลี่ย 2.98)  และความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ (ค่าเฉลี่ย 2.96)  และระดับสมรรถนะที่
ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  ความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะเฉพาะธุรกิจมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.28)  ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการตลาด และการแข่งขันของธุรกิจการจัดประชุมองค์การและการ
ประชุมนานาชาติ  (ค่าเฉลี่ย 4.21) ตามล าดับ   

ด้านทักษะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุกข้อ  
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เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดั งนี้  การประสานงานอ านวยความสะดวก(ค่าเฉลี่ย 3.15) และ
ภาษาอังกฤษ/สามารถสื่อสารได้  (ค่าเฉลี่ย 3.05) และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
เฉพาะธุรกิจมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ภาษาอังกฤษ/สามารถสื่อสารได้  
(ค่าเฉลี่ย 4.45) การประสานงานอ านวยความสะดวก(ค่าเฉลี่ย 4.41)      

ด้านคุณลักษณะ   ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุกข้อ 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้  ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.12)  มีประสบการณ์ในการ
ท างาน/ฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจการจัดประชุม (ค่าเฉลี่ย 2.89)  และระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้  มีประสบการณ์ในการท างาน/
ฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจการจัดประชุม (ค่าเฉลี่ย 4.49)และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.27) 

2.2 ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
 
ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะ
ที่ต้องการ 

 

ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้
1. การจดัโครงการการ

เดินทาง การวางแผน
โปรแกรมการเดนิทาง 
ข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์ 
และความปลอดภัย 

3.13 0.690 ปานกลาง 4.42 0.659 สูงมาก 

2. การด าเนินโครงการให้
สอดคล้องตามแผนที่วางไว้ 

3.18 0.639 ปานกลาง 4.43 0.675 สูงมาก 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

3. การปรับใช้องคป์ระกอบ
โครงการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล การผสมผสาน/
การจับคู่เพื่อใหเ้กิด
ประสบการณท์ี่แปลกใหม่
น่าประทับใจ 

2.92 0.765 ปานกลาง 4.31 0.721 สูงมาก 

4. อุตสาหกรรมไมซ์ย่อย 
อื่น ๆ และน าความรู้มา
ใช้ประโยชน์ให้เกิดความ
ประทับใจ 

2.78 0.764 ปานกลาง 4.04 0.737 สูง 

รวม 3.00 0.71 ปานกลาง 4.30 0.70 สูงมาก 

ด้านทักษะ 
5. สื่อสารที่มีเสน่ห์ สามารถ

สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คล้อยตามความคิดและ
ข้อเสนอ 

3.13  0.651 ปานกลาง 4.02 0.698 สูง 

6. จัดการข้อพิพาทเพื่อให้
เกิดผลปฏิบัติทีด่ี 

2.98  0.701 ปานกลาง 3.96 0.704 สูง 

รวม 3.06 0.68 ปานกลาง 4.00 0.70 สูง 

ด้านคุณลักษณะ 
7. มีความเข้าใจ เคารพ 

และเห็นคุณค่าในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
และสังคม 

2.92 0.765 ปานกลาง 4.31 0.721 สูงมาก 

8. กล้าแสดงออก น าเสนอ
ข้อเท็จจริงไดอ้ย่างสุภาพ
เพื่อแนะน าส่ิงทีเ่ป็น
ประโยชน์ 

2.78 0.764 ปานกลาง 4.04 0.737 สูง 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

9. มีความน่าเชื่อถอื 
ไว้วางใจ 

2.92 0.765 ปานกลาง 4.31 0.721 สูงมาก 

10. มีประสบการณท์ างาน/
ฝึกปฏิบัติงานดา้น
เดินทางเพื่อเปน็รางวัล 

2.78 0.764 ปานกลาง 4.04 0.737 สูง 

รวม 3.09 0.74 ปานกลาง 4.31 0.62 สูงมาก 

 
จากตารางที่ 26  ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระดับสมรรถนะ
ปัจจุบันมีระดับปานกลางทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 3.09)  รองลงมา 
คือ ด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย3.06) และด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย3.00) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่
ต้องการมีระดับสูงถึงสูงมาก  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  คุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย4.31)  รองลงมา คือ 
ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.30) และด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย4.00) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความรู้  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะปัจจุบันมีระดับปานกลาง
ทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  เกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้สอดคล้องตามแผนที่วางไว้  
(ค่าเฉลี่ย 3.18)  เกี่ยวกับการจัดโครงการการเดินทาง การวางแผนโปรแกรมการเดินทาง ข้อก าหนด
ด้านโลจิสติกส์ และความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.13)  เกี่ยวกับการปรับใช้องค์ประกอบโครงการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล การผสมผสาน/การจับคู่เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่น่าประทับใจ 
(ค่าเฉลี่ย 2.92 ) และเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่นๆ และน าความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความ
ประทับใจ (ค่าเฉลี่ย 2.78) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่
ต้องการมีระดับสูงมากทุกข้อยกเว้นด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่นๆ และน าความรู้มาใช้
ประโยชน์   เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้สอดคล้องตามแผนที่วาง
ไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.43) เกี่ยวกับการจัดโครงการการเดินทาง การวางแผนโปรแกรมการเดินทาง ข้อ 
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ก าหนดด้านโลจิสติกส์ และความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.42) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่นๆ และน า
ความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความประทับใจ (ค่าเฉลี่ย 4.04) ตามล าดับ 

ด้านทักษะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะปัจจุบันมีระดับปานกลาง
ทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้  การสื่อสารที่มีเสน่ห์ สามารถสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคล้อย
ตามความคิดและข้อเสนอ(ค่าเฉลี่ย 3.13)  และการจัดการข้อพิพาทเพื่อให้เกิดผลปฏิบัติที่ดี (ค่าเฉลี่ย 
2.98 ) ตามล าดับ  และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่ต้องการมีระดับสูงทุกข้อ เรียง 
ล าดับจากมากไปน้อย   ดังนี้  การสื่อสารที่มีเสน่ห์ สามารถสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคล้อยตามความคิด
และข้อเสนอ(ค่าเฉลี่ย 4.02) และการจัดการข้อพิพาทเพื่อให้เกิดผลปฏิบัติที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.92) 
ตามล าดับ 

ด้านคุณลักษณะ   ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะปัจจุบันมีระดับปาน
กลางทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ (ค่าเฉลี่ย 3.32) กล้า
แสดงออก น าเสนอข้อเท็จจริงได้อย่างสุภาพเพื่อแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.08)  มีความ
เข้าใจ เคารพ และเห็นคุณค่าในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.05) และมี
ประสบการณ์ท างาน/ฝึกปฏิบัติงานด้านเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (ค่าเฉลี่ย 2.09) ตามล าดับ  และระดับ
สมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ  พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่ต้องการมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไป
น้อย ดังนี้   มีประสบการณ์ท างานในด้านเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ค่าเฉลี่ย 4.39) กล้าแสดงออก 
น าเสนอข้อเท็จจริงได้อย่างสุภาพเพื่อแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.31)  มีความเข้าใจ เคารพ 
และ เห็นคุณค่าในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม(ค่าเฉลี่ย 4.30)  มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.25) ตามล าดับ  
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 2.3 ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    
 

ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้าของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระดับสมรรถนะปัจจุบันและ
ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 
 

ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้
1. งานนิทรรศการและงาน

แสดงสินค้าที่หลากหลาย 
3.00  0.786 ปานกลาง 4.30  0.724 สูง 

2. คู่ค้าและความต้องการ
ของคู่ค้าทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพื่อน า
ข้อมูลมาเตรียมงาน 

3.01  0.809 ปานกลาง 4.17  0.714 สูง 

รวม 3.01 0.80 ปานกลาง 4.24 0.72 สูงมาก 

ด้านทักษะ 
3. ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

ทางเทคโนโลยี 
3.28 0.817 ปานกลาง 4.52 0.686 สูงมาก 

4. สื่อสาร กระชับ ชัดเจน 
รวด เร็ว 

3.25 0.673 ปานกลาง 4.45 0.576 สูงมาก 

รวม 3.27 0.75 ปานกลาง 4.49 0.63 สูงมาก 

ด้านคุณลักษณะ 
5. มีเครือข่ายส่วนตัว

เครือข่ายทางวิชาชีพ 
2.75  0.825 ปานกลาง 3.93  0.847 สูง 

6. มีประสบการณท์ างาน/
ฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจ
การจดันิทรรศการและ
แสดงสินค้า 

2.84   0.838 ปานกลาง 4.31  0.755 สูงมาก 

รวม 2.80 0.83 ปานกลาง 4.12 0.80 สูง 
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จากตารางที่ 27  ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ระดับสมรรถนะปัจจุบันมีระดับปานกลางทุกด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 
3.27) รองลงมา คือ ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.01) และด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 2.80) และระดับ
สมรรถนะที่ต้องการ มีระดับสูงถึงสูงมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 
4.49)  รองลงมา คือ ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.24)  และด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 4.12) เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความรู้  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะปัจจุบันมีระดับความปาน
กลางทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่หลาก 
หลายและเกี่ยวกับคู่ค้า (ค่าเฉลี่ย3.01) ความต้องการของคู่ค้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อน า
ข้อมูลมาเตรียมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.00)  และระดับสมรรถนะที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะสูงถึง
สูงมาก  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่หลากหลาย 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) เกี่ยวกับคู่ค้าและความต้องการของคู่ค้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อน าข้อมูลมา
เตรียมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.17) ตามล าดับ  

ด้านคุณทักษะ ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะปัจจุบันมีระดับความปานกลาง
ทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.28) 
และการสื่อสาร ชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.25) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ มีระดับ
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะปัจจุบันมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี(ค่าเฉลี่ย 4.52) การสื่อสาร ชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย4.45 ) ตามล าดับ    

ด้านคุณลักษณะ   ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะปัจจุบันมีระดับความ
ปานกลางทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   มีประสบการณ์ท างาน/ฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจการ
จัดนิทรรศการและแสดงสินค้า(ค่าเฉลี่ย 2.84) และ มีเครือข่ายส่วนตัวเครือข่ายทางวิชาชีพ(ค่าเฉลี่ย 
2.75) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะปัจจุบันมีระดับความปานกลางทุกข้อ  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   มีประสบการณ์ท างาน/ฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจการจัดนิทรรศการและ
แสดงสินค้า(ค่าเฉลี่ย 4.31) มีเครือข่ายส่วนตัวเครือข่ายทางวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.93) ตามล าดับ    
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 2.4 ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 

ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระดับสมรรถนะปัจจุบัน และระดับสมรรถนะที่ต้องการ 
 

ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้

1. องค์ประกอบของ
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
ประเภทต่างๆที่มีความ
แตกต่างกัน 

3.09  0.725 ปานกลาง 4.41  0.710 สูงมาก 

2. ลักษณะของกิจกรรม
พิเศษต่างๆ เชน่ 
ข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์ 
ด้านเวลาท างาน ด้าน
ความปลอดภัยและด้าน
การจดัการกลุ่มคน   

3.01  0.769 ปานกลาง 4.39  0.707 สูงมาก 

รวม 3.05 0.75 ปานกลาง 4.40 0.71 สูงมาก 

ด้านทักษะ 
3. สามารถสร้างสรรค์งาน/ 

โครงการได้ตรงตามความ
ต้องการลูกค้าภายในงบ 
ประมาณและเวลาที่จ ากัด 

3.16  0.790 ปานกลาง 4.44  0.706 สูงมาก 

4. สามารถปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง  
ความเสี่ยง ความเครียด
และความกดดัน 

3.09  0.813 ปานกลาง 4.42  0.682 สูงมาก 

รวม 3.13 0.80 ปานกลาง 4.43 0.69 สูงมาก 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านคุณลักษณะ 
5. มีความคิดสร้างสรรค์ มี

จินตนาการและสามารถ
สื่อสารความคิดออกมา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.10  0.790 ปานกลาง 4.51  0.701 สูงมาก 

6. มีประสบการณท์ างาน/
ฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจจัด
กิจกรรมพิเศษ 

2.94  0.790 ปานกลาง 4.45  0.729 สูงมาก 

รวม 3.02 0.790 ปานกลาง 4.48 0.72 สูงมาก 

 
จากตารางที่ 28  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ

การจัดกิจกรรมพิเศษของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระดับสมรรถนะปัจจุบันมี
ระดับปานกลางทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 3.13)  รองลงมา คือด้าน
ความรู้ (ค่าเฉลี่ย3.05)  และด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 3.02) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่
ต้องการ  ระดับสมรรถนะที่ต้องการมีระดับสูงมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้าน
คุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 4.48)  รองลงมา คือด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 4.43)  และด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 
4.40)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความรู้  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุกข้อ   
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงการ/กิจกรรมพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่มี
ความแตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ย 3.09) และเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  เช่น ข้อก าหนด
ด้านโลจิสติกส์ ด้านเวลาท างาน ด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการกลุ่มคน  (ค่าเฉลี่ย 3.01) 
ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้  สามารถสร้างสรรค์งาน/ โครงการได้ตรงตามความต้องการลูกค้าภายในงบ 
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ประมาณและเวลาที่จ ากัด (ค่าเฉลี่ย 4.41) เกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่นข้อก าหนด
ด้านโลจิสติกส์ ด้านเวลาท างาน ด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการกลุ่มคน (ค่าเฉลี่ย 4.39)  

ด้านทักษะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปาน
กลางทุกข้อ   เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  สามารถสร้างสรรค์งาน/ โครงการได้ตรงตามความ
ต้องการลูกค้าภายในงบประมาณและเวลาที่จ ากัด (ค่าเฉลี่ย 3.16)  และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง  ความเสี่ยง ความเครียดและความกดดัน (ค่าเฉลี่ย 3.09) ตามล าดับ  และระดับ
สมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ   เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
สามารถสร้างสรรค์งาน/ โครงการได้ตรงตามความต้องการลูกค้าภายในงบประมาณและเวลาที่จ ากัด 
(ค่าเฉลี่ย 4.44) และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง  ความเสี่ยง ความเครียดและความ
กดดัน(ค่าเฉลี่ย 4.42)   

ด้านคุณลักษณะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุก
ข้อ   เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและสามารถสื่อสาร
ความคิดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม(ค่าเฉลี่ย 3.10) และมีประสบการณ์ท างาน/ฝึกปฏิบัติงานใน
ธุรกิจจัดกิจกรรมพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 2.94) ตามล าดับ  ระดับสมรรถนะที่ต้องการ มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมี
ระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและสามารถ
สื่อสารความคิดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.51) และมีประสบการณ์ท างาน/ฝึกปฏิบัติงาน
ในธุรกิจจัดกิจกรรมพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 4.45)  

3.  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะตามต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจ 4 ต าแหน่งงานใน
อุตสาหกรรมไมซ ์

    ความคิดเห็นต่อสมรรถนะตามต าแหน่งงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน 4 ธุรกิจ  
คือ ต าแหน่งบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ต าแหน่งพนักงานขาย  และ
ต าแหน่งกราฟฟิกดีไซน์  ประกอบด้วย  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะปัจจุบันและความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการ รายละเอียดดังตารางที ่29 ถึงตารางที่ 32 
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  3.1  ธุรกิจการประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ  
  ต าแหน่ง : บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะปัจจุบันและ
สมรรถนะที่ต้องการของธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ  ต าแหน่ง : บริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 
 

ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้
1. สุขอนามัยในสถานที่ท างาน

และระเบียบความปลอดภัย 
3.54  0.818 สูง 4.54  0.596 สูงมาก 

2. สินค้าและบริการด้าน
อาหารและเครื่องดื่มที่
ตัวเองรับผิดชอบ   

3.54  0.824 สูง 4.56  0.592 สูงมาก 

3. รูปแบบการบรกิารและ
วิธีการบรกิาร สามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
รูปแบบมาตรฐาน 

3.46  0.748 สูง 4.42  0.674 สูงมาก 

4. เอกสารที่ใชใ้นการปฏิบัติ 
งานด้านอาหารและ 
เครื่องดื่ม 

3.01  0.723 ปานกลาง 4.10  0.738 สูง 

รวม 3.39 0.78 ปานกลาง 4.41 0.65 สูงมาก 

ด้านทักษะ 
5. เสิร์ฟตามความต้องการ

ของงาน 
3.85   0.767 สูง 4.47  0.654 สูงมาก 

6. รับรายการอาหารและ
ให้บริการที่โต๊ะอาหารได้
อย่างถูกตอ้งและแม่นย า 

3.55  0.743 สูง 4.53  0.630 สูงมาก 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

7. ประสานงานระหว่างบุคคล
ภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้อง เช่น หอ้งครัวกับ
พื้นที่บริการ 

3.46  0.802 สูง 3.97  0.880 สูง 

8. สื่อสาร ในการแนะน า
รายการอาหารได้อย่าง
ชัดเจนและน่าเชื่อถือ 

3.58  0.733 สูง 4.18  0.733 สูง 

รวม 3.61 0.76 สูง 4.29 0.72 สูงมาก 

ด้านคุณลักษณะ 
9. มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รัก

สะอาด บุคลิกภาพและ
สุขภาพดี   

3.56 0.714 สูง 4.64 0.590 สูงมาก 

10. มีความสุภาพ อ่อนโยน 
อารมณ์ดี เก็บความรู้สึก 
ได้ดี   

3.48  0.630 สูง 4.50  0.605 สูงมาก 

11. มีความเข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างของผู้มาใช้
บริการ  เอาใจใส่ให้บรกิาร
ด้วยความเท่าเทียมกัน 

3.05  0.747 ปานกลาง 4.35  0.723 สูงมาก 

12. มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
ช่วยดูแลผู้ใช้บรกิาร หรือ
ท าหน้าที่แทนพนักงานที่
ขาด 

3.07  0.766 ปานกลาง 4.26  0.733 สูงมาก 

รวม 3.29 0.71 ปานกลาง 4.44 0.66 สูงมาก 
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จากตารางที่  29 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะปัจจุบันของธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ  ต าแหน่ง : บริการอาหาร
และเครื่องดื่มมีระดับถึงปานกลางถึงสูง  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 3.61) 
รองลงมา คือ ความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.39) และคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 3.29) ตามล าดับ และระดับ
สมรรถนะที่ต้องการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการมีระดับสูงมากทุกด้าน  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านความรู้และด้านคุณลักษณะสูงมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.44) รองลงมา คือ ด้าน
ทักษะ (ค่าเฉลี่ย 4.29 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความรู้  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางถึงสูง  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   สุขอนามัยในสถานที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย  สินค้าและ
บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีระดับสูงเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.54)  รูปแบบการบริการและวิธีการ
บริการ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน มีระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.46)   และเกี่ยวกับ
เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย3.01) และระดับ
สมรรถนะที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ ยกเว้นข้อเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สินค้าและบริการด้านอาหาร
เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.56) สุขอนามัยในสถานที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย  (ค่าเฉลี่ย 4.54)  
เกี่ยวกับรูปแบบการบริการสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.42) และเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้
ในการปฏิบัติงานด้านอาหาร/เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.10) ตามล าดับ 

ด้านทักษะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงทุกข้อ  เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้  การเสิร์ฟตามความต้องการของงาน  (ค่าเฉลี่ย 3.85) การสื่อสารในการแนะน า
รายการอาหารได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 3.58) การรับรายการอาหารและการให้บริการ
ที่โต๊ะอาหารได้อย่างถูกต้องและแม่นย า (ค่าเฉลี่ย 3.55) และการประสานงานระหว่างบุคคลภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 3.46) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะมีระดับสูงถึงสูงมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การรับรายการอาหารและการ
ให้บริการที่โต๊ะอาหารได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และการเสิร์ฟตามความต้องการของงาน ระดับสูงมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.53 และ 4.47)  การสื่อสาร ในการแนะน ารายการอาหารได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ  และ
การประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 4.18 และ 3.97) ตามล าดับ 
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ด้านคุณลักษณะ ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางถึงสูง เรียง 
ล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รักสะอาด บุคลิกภาพ สุขภาพดี  และมีความ
สุภาพ อ่อนโยน อารมณ์ดี มีระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.56 และ 3.48)  มีความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างของผู้มาใช้บริการ เอาใจใส่ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน และมีน้ าใจช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และมีระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07 และ 3.05) ตามล าดับ  และระดับสมรรถนะ
ที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   มีสุขอนามัยส่วน
บุคคล รักสะอาด บุคลิกภาพและสุขภาพดี (ค่าเฉลี่ย 4.64) มีความสุภาพ อ่อนโยน อารมณ์ดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) และมีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้มาใช้บริการ เอาใจใส่ให้บริการด้วย
ความเท่าเทียมกัน  (ค่าเฉลี่ย 4.35) มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ช่วยดูแล
ผู้ใช้บริการ หรือท าหน้าที่แทนพนักงานที่ขาด (ค่าเฉลี่ย 4.26) ตามล าดับ 

 3.2  ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  
   ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

 
ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะปัจจุบันและ
สมรรถนะที่ต้องการของธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล  ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

 

ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้
1. ระบบการส ารองตัว๋

เครื่องบินผ่านคอมพิวเตอร์ 
เช่น  Galileo ABACUS 
เป็นตน้ 

3.07  0.850 ปานกลาง 4.18  0.754 สูง 

2. ระบบการส ารองห้องพัก
โรงแรมผ่านระบบ
คอมพิวเตอร ์

3.20  0.841 ปานกลาง 4.28  0.739 สูงมาก 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

3. ราคาตั๋วเครื่องบิน  การดู
ราคาตั๋วและเข้าใจเงื่อนไข
ต่างๆที่ส าคัญ 

3.10  0.816 ปานกลาง 4.27  0.752 สูงมาก 

4. การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน เช่น 
Window  Word  Excel  

3.21  0.807 ปานกลาง 4.31  0.684 สูงมาก 

รวม 3.15 0.83 ปานกลาง 4.26 0.73 สูงมาก 

ด้านทักษะ 
5. ประสานกับหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น 
โรงแรม  ร้านอาหาร 

3.29  0.722 ปานกลาง 4.47 0.686 สูงมาก 

6. ใช้ภาษาองักฤษ ในระดับ
ที่ใชง้านได ้

3.00  0.773 ปานกลาง 4.46  0.678 สูงมาก 

7. พิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษา 
ไทยและภาษาอังกฤษ 

3.02  0.786 ปานกลาง 4.06  0.899 สูง 

8. ออกแบบและท างานด้าน
เอกสารได ้

2.94  0.829 ปานกลาง 4.06  0.835 สูง 

รวม 3.06 0.78 ปานกลาง 4.26 0.77 สูงมาก 

ด้านคุณลักษณะ 
9. มีความละเอียด รอบคอบ

เกี่ยวกับงานเอกสาร เช่น 
ข้อตกลงกับโรงแรม 
รายการอาหาร  รายการ
เดินทาง 

3.38 0.803 ปานกลาง 4.57  0.644 สูงมาก 

10. มีไหวพริบปฏิภาณ ช่าง
เจรจาและเป็นนักต่อรอง
ที่ด ี

3.29 0.721 ปานกลาง 4.28  0.573 สูงมาก 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

11. มีความรับผิดชอบ พูดจา
ไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์  

3.23 0.752 ปานกลาง 4.42  0.554 สูงมาก 

12. มีความอดทนตอ่แรง
กดดันได้ดี  เช่น  แรง
กดดันจากลูกคา้  แรง
กดดันจากขอ้จ ากัดด้าน
เวลา  

2.97 0.880 ปานกลาง 4.44  0.575 สูงมาก 

รวม 3.22 3.16 ปานกลาง 4.43 0.59 สูงมาก 

 
จากตารางที่  30 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สมรรถนะปัจจุบันของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ มีระดับปาน
กลางทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 3.22) รองลงมา คือ ด้าน
ความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.15)  และด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 3.06) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มี
ระดับสูงมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ 
ด้านทักษะและด้านความรู้มีระดับเท่ากัน(ค่าเฉลี่ย 4.26)  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบ
รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความรู้  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุกข้อ  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้  โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.21) เกี่ยวกับระบบการ
ส ารองห้องพักผ่านคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.20) เกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน เข้าใจเงื่อนไขต่างๆที่
ส าคัญ  (ค่าเฉลี่ย 3.10) และเกี่ยวกับระบบการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.07) 
ตามล าดับ ระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีสูงมากทุกข้อยกเว้นข้อเกี่ยวกับ
ระบบการส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านคอมพิวเตอร์  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.31) เกี่ยวกับระบบการส ารองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
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(ค่าเฉลี่ย 4.28)  เกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน เข้าใจเงื่อนไขต่างๆที่ส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.27)  และเกี่ยวกับ
ระบบการส ารองต๋ัวเครื่องบินผ่านคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.18)    

ด้านทักษะ ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุกข้อ  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 3.29) การ
พิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 3.02) การใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 3.00) 
และการออกแบบและท างานด้านเอกสารได้ (ค่าเฉลี่ย 2.94) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่
ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงถึงสูงมาก  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ มีระดับสูงมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.47 และ
4.46)  การพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งไทย/อังกฤษ การออกแบบและท างานเอกสารได้มีระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 
4.06) ตามล าดับ    

ด้านคุณลักษณะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุกข้อ  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้ มีความละเอียด รอบคอบด้านเอกสาร (ค่าเฉลี่ย 3.38) มีไหวพริบ
ปฏิภาณ ช่างเจรจาและเป็นนักต่อรองที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.29) มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ มีมนุษย
สัมพันธ์  (ค่าเฉลี่ย 3.23)  และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี (ค่าเฉลี่ย 2.97) ตามล าดับและระดับ
สมรรถนะที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   
มีความละเอียด รอบคอบ ด้านเอกสาร (ค่าเฉลี่ย 4.57) มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี  (ค่าเฉลี่ย 
4.44) มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะมีมนุษยสัมพันธ์  (ค่าเฉลี่ย 4.42) และมีไหวพริบปฏิภาณ ช่าง
เจรจาและเป็นนักต่อรองที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.28)  ตามล าดับ 
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 3.3  ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    
          ต าแหน่ง : พนักงานขาย 

 
ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะ
สมรรถนะที่ต้องการของธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ต าแหน่ง : พนักงานขาย 

 

ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้
1. การตลาดเบื้องต้นและ

พฤตกิรรมผู้บริโภค 
3.35  0.855 ปานกลาง 4.45  0.645 สูงมาก 

2. การจดัการการขายและ
เทคนิคการขาย 

3.43  0.789 สูง 4.55  0.586 สูงมาก 

3. สินค้าและบริการของ
ศูนย์จัดนิทรรศการและ
งานแสดงสินค้า  

3.49  0.788 สูง 4.60  0.597 สูงมาก 

4. ก าไรและการก าหนด
ราคาเบื้องต้น  

3.45  0.846 สูง 4.41  0.665 สูงมาก 

รวม 3.43 0.82 สูง 4.50 0.62 สูงมาก 

ด้านทักษะ 
5. ตัดสินใจภายใตส้ถานการณ์

ต่าง  ๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
3.56  0.724 สูง 4.32  0.597 สูงมาก 

6. ขจัด/ลดข้อขัดแย้งระหว่าง
ลูกค้ากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
องค์การเพื่อให้เกิดความ
พอใจสงูสุด 

3.58  0.696 สูง 4.27  0.596 สูงมาก 
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ล าดับที ่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean
) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

7. ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เพื่อการท าสื่อทางการ
ตลาดทั้งแบบ online 
และ offline  สามารถ
สื่อสารประเภทของ
สินค้าได้ตรงกับกลุ่ม
ลูกค้า 

3.92  0.798 สูง 4.39  0.637 สูงมาก 

8. สรุปงานและน าเสนอ
ความต้องการของลูกค้า
ให้กับฝ่ายต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจนและตรงประเด็น 

3.83  0.809 สูง 4.47  0.605 สูงมาก 

รวม 3.72 0.76 สูง 4.36 0.61 สูงมาก 
ด้านคณุลักษณะ 

9. มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจา
ไพเราะ บุคลิกดี 
น่าเช่ือถือ 

3.66 0.777 สูง 4.54 0.569 สู.มาก 

10. มีทัศนคติที่ดีตอ่งานขาย 
กระตือรือร้นตลอดเวลา 

3.49 0.793 สูง 4.62 0.575 สูงมาก 

11. มีความอดทน 
รับผิดชอบ สามารถ
ท างานนอกเวลาได้ 

3.19 0.837 ปานกลาง 4.52 0.647 สูงมาก 

12. มีความสามารถในการ
ขาย เปิดการขาย เสนอ
การขาย ปิดการขายได ้

3.64 0.851 สูง 4.55 0.645 สูงมาก 

รวม 3.50 0.81 สูง 4.56 0.61 สูงมาก 
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จากตารางที่  31 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะปัจจุบันของธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ต าแหน่ง : พนักงานขาย มี
ระดับสูง  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านทักษะ  (ค่าเฉลี่ย 3.72)  รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะ 
(ค่าเฉลี่ย 3.50)  และด้านความรู้  (ค่าเฉลี่ย 3.43)  ตามล าดับ  และสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับ
สมรรถนะที่ต้องการระดับสูงมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณลักษณะ  (ค่าเฉลี่ย 
4.56) รองลงมา คือ ด้านความรู้  (ค่าเฉลี่ย4.50) และด้านทักษะ(ค่าเฉลี่ย 4.36) ตามล าดับ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความรู้  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงทุกข้อ ยกเว้น การ 
ตลาดเบื้องต้นและพฤติกรรมผู้บริโภค มีระดับปานกลาง  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการของศูนย์จัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.49)  และเกี่ยวกับก าไรและ
การก าหนดราคาเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 3.45)  เกี่ยวกับการจัดการการขายและเทคนิคการขาย  (ค่าเฉลี่ย 
3.43) และเกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้นและพฤติกรรมผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย 3.35) ตามล าดับและระดับ
สมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   
เกี่ยวกับสินค้าและบริการศูนย์จัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย 4.60) เกี่ยวกับการจัดการการขายและเทคนิค
การขาย (ค่าเฉลี่ย 4.55) เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้นและพฤติกรรมผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย 4.45) และ
เกี่ยวกับก าไร  การก าหนดราคาเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.41) ตามล าดับ 

ด้านทักษะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการท าสื่อทางการตลาด  การสรุปงานและน าเสนอความต้องการของ
ลูกค้าให้กับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น (ค่าเฉลี่ย 3.83)  และสามารถสื่อสารประเภทของ
สินค้าได้ตรงกับกลุ่มลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 3.92 ) การขจัด/ลดข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
องค์การเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.58)  และการตัดสินใจใต้ถูกต้อง การสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 3.56) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การสรุปงานและน าเสนอความต้องการของลูกค้าให้กับฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจนและตรงประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.47)  การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อการท าสื่อทางการตลาด สามารถ
สื่อสารประเภทของสินค้าได้ตรงกับกลุ่มลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.39) การตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.32) และการขจัด/ลดข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์การเพื่อให้
เกิดความพอใจสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.27) ตามล าดับ 
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ด้านคุณลักษณะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงทุกข้อ ยกเว้น
ข้อมีความอดทน รับผิดชอบ สามารถท างานนอกเวลาได้มีระดับปานกลาง   เรียงล าดับจากมากไป
น้อย ดังนี้  มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะบุคลิกดี น่าเชื่อถือ  (ค่าเฉลี่ย 3.66) มีความสามารถในการ
ขาย เปิดการขาย เสนอการขาย และปิดการขายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.64) มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
กระตือรือร้นตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.49) และมีความอดทน รับผิดชอบ สามารถท างานนอกเวลาได้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.19) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะใน
ระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุก
ข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  มีทัศนคติที่ดีต่องานขายกระตือรือร้นตลอดเวลา  (ค่าเฉลี่ย 
4.62) มีความสามารถในการขาย เปิดการขาย เสนอการขาย และปิดการขายได้ (ค่าเฉลี่ย 4.55)  มี
มนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะ บุคลิกดี น่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 4.54) และมีความอดทน รับผิดชอบ 
สามารถท างานนอกเวลาได้(ค่าเฉลี่ย 4.52) ตามล าดับ 

 3.4  ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  
      ต าแหน่ง : กราฟฟิกดีไซน์ 

 
ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะปัจจุบันและ
สมรรถนะที่ต้องการของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  ต าแหน่ง : กราฟฟิกดีไซน ์
 

ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านความรู ้
1. งานด้านการออกแบบ

รอบรู้และทันเหตุการณ์  
3.37  0.852 ปานกลาง 4.39  0.669 สูงมาก 

2. พื้นฐานด้านศิลปะ การ
จัดท าสื่อและส่ิงพิมพ ์

3.42  0.816 สูง 4.45  0.629 สูงมาก 

3. การถอดแบบและ
ประเมินราคา 

3.25  0.850 ปานกลาง 4.38  0.699 สูงมาก 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

4. พื้นฐานด้านการตลาดเพื่อ
ใช้ในการออกแบบ/
สร้างสรรค์งาน   

2.92  0.827 ปานกลาง 4.35  0.729 สูงมาก 

รวม 3.24 0.84 ปานกลาง 4.39 0.68 สูงมาก 

ด้านทักษะ 

5. ใช้โปรแกรมพื้นฐานและ
โปรแกรมส าเร็จรูปที่
ทันสมัย เช่น  Adobe 
Illustrator , Adobe 
Photoshop, Motion 
Design, Animation, 3D  

3.52 0.935 สูง 4.29 0.744 สูงมาก 

6. น าเสนองานทัง้ภาษาไทย
และอังกฤษ 

2.84  0.890 ปานกลาง 4.26  0.690 
 

สูงมาก 
7. ควบคุมการออกแบบและ

การผลิตให้อยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนด 

3.58  0.718 สูง 4.22  0.658 
 

สูงมาก 

8. วิเคราะห์ ประยุกต์ และ
ดัดแปลงงาน ให้สามารถ
ตอบโจทย์ได้อย่างถกูต้อง
และสร้างสรรค ์

3.06  0.732 ปานกลาง 4.26  0.690 

 
สูงมาก 

รวม 3.15 0.82 ปานกลาง 4.27 0.69 สูงมาก 

ด้านคุณลักษณะ 
9. ความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถออกแบบงานที่มี
ความแปลกใหม่ รวดเร็ว  
ตรงตามความต้องการ 

3.24  0.784 ปานกลาง 4.49  0.605 สูงมาก 
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ล าดับที่ สมรรถนะแต่ละด้าน 

ระดับสมรรถนะปัจจุบัน ระดับสมรรถนะที่ต้องการ 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

10. ความรับผิดชอบสูง 
อดทน  สามารถท างาน
ภายใต้แรงกดดนัและไม่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลา 

3.10  0.860 ปานกลาง 4.47  0.622 สูงมาก 

11. ความกล้าที่จะลองและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ไมย่ึดติดกับ
สิ่งเดิม ๆ 

3.02  0.792 ปานกลาง 4.26  0.734 สูงมาก 

12. ความขยันฝึกฝนจน
ช านาญ   

3.01  0.796 ปานกลาง 4.21  0.724 สูงมาก 

รวม 3.09 0.81 ปานกลาง 4.36 0.67 สูงมาก 

  
จากตารางที่ 32  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ

ปัจจุบันของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ   ต าแหน่ง : กราฟฟิกดีไซน์ มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.24) รองลงมา คือ ด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 3.15) และ
ด้านคุณลักษณะ (ค่าเฉลี่ย 3.09) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ สมรรถนะที่ต้องการมี
ระดับสูงมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.39) รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะ 
(ค่าเฉลี่ย 4.36) และด้านทักษะ (ค่าเฉลี่ย 4.27) ตามล าดับ ตามล าดับ   เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบรายละเอียด ดังนี ้

ด้านความรู้   ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุกด้าน 
ยกเว้นข้อเกี่ยวกับพื้นฐานด้านศิลปะ การจัดท าสื่อและสิ่งพิมพ์มีระดับสูง  เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ เกี่ยวกับพื้นฐานด้านศิลปะ การจัดท าสื่อและสิ่งพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 3.42) เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงาน
ด้านการออกแบบ  รอบรู้และทันเหตุการณ์ (ค่าเฉลี่ย 3.37) เกี่ยวกับการถอดแบบและประเมินราคา 
(ค่าเฉลี่ย 3.25) และเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการตลาดเพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์งาน 
(ค่าเฉลี่ย 2.92) ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะใน
ระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุก
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ข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   เกี่ยวกับพื้นฐานด้านศิลปะ การจัดท าสื่อและสิ่งพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 
4.45) เกี่ยวกับงานด้านออกแบบ รอบรู้ทันและเหตุการณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.39) เกี่ยวกับการถอดแบบและ
ประเมินราคา (ค่าเฉลี่ย 4.38) และเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการตลาดเพื่อใช้ในการออกแบบและ
สร้างสรรค์งาน (ค่าเฉลี่ย 4.35) ตามล าดับ 

ด้านทักษะ   ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปาน
กลางถึงสูง เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้   การควบคุมการออกแบบและการผลิตให้อยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนด  การใช้โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัย มีระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 
3.58 และ3.52)  การวิเคราะห์ ประยุกต์ และดัดแปลงงาน ให้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ และการน าเสนองานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.06และ2.84) 
ตามล าดับ และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ การใช้โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัย และการวิเคราะห์ 
ประยุกต์ และดัดแปลงงาน ให้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ระดับสูงมากเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.29) การน าเสนองานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ(ค่าเฉลี่ย 4.26) และการควบคุมการ
ออกแบบและการผลิตให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 4.22) ตามล าดับ  

ด้านคุณลักษณะ  ระดับสมรรถนะปัจจุบัน  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางทุก
ด้าน  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบงานที่มีความแปลก
ใหม่ รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการของลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 3.24)  มีความรับผิดชอบสูง อดทน  สามารถ
ท างานภายใต้แรงกดดันและไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา(ค่าเฉลี่ย 3.10) มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.02) และมีความขยันในการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  (ค่าเฉลี่ย 
3.01) ตามล าดับ  และระดับสมรรถนะที่ต้องการ  มีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะในระดับสูงมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ  เรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบงานที่มีความแปลกใหม่ รวดเร็ว  ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 4.49) มีความรับผิดชอบสูง อดทน  สามารถท างานภายใต้แรง
กดดันและไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา(ค่าเฉลี่ย 4.47) มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ยึดติดกับสิ่ง
เดิม ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.26)และมีความขยันในการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ (ค่าเฉลี่ย 4.21) ตามล าดับ 
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วิเคราะห์สมรรถนะของพนกังานระดับการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ ์
1. เปรียบเทียบระดับสมรรถนะหลักในปัจจุบันกับระดับที่ต้องการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 ระดับสมรรถนะด้านความรู้ในปัจจุบันและระดับที่ต้องการในอุตสาหกรรมไมซ ์

   
 การประเมินสมรรถนะหลักด้านความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน  มีระดับ

สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ   โดยสมรรถนะด้านความรู้ปัจจุบัน 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ค่าเฉลี่ย 2.93) ข่าวสารเศรษฐกิจสังคม (ค่าเฉลี่ย 2.93) แนวโน้ม
อุตสาหกรรมไมซ์ (ค่าเฉลี่ย 2.99) วัฒนธรรมท้องถิ่น/ข้ามชาติ (ค่าเฉลี่ย 2.68) การบริหารจัดการ
เบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.78) และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ   ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ค่าเฉลี่ย 
4.28) ข่าวสารเศรษฐกิจสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.17) แนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ (ค่าเฉลี่ย 4.3) วัฒนธรรม
ท้องถิ่น/ข้ามชาติ (ค่าเฉลี่ย 3.93) การบริหารจัดการเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.3) ซึ่งการประเมินช่องว่าง
สมรรถนะด้านความรู้นั้น สมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ การบริหาร
จัดการเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 1.52) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ค่าเฉลี่ย 1.35) แนวโน้ม
อุตสาหกรรมไมซ์ (ค่าเฉลี่ย 1.31) วัฒนธรรมท้องถิ่น/ข้ามชาติ (ค่าเฉลี่ย 1.25) และ ข่าวสารเศรษฐกิจ
สังคม (ค่าเฉลี่ย 1.24)  
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ภาพที่ 21 ระดับสมรรถนะด้านทักษะในปัจจุบันและระดับที่ต้องการในอุตสาหกรรมไมซ ์
   

 การประเมินสมรรถนะหลักด้านทักษะของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน มีระดับ
สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านทักษะปัจจุบัน 
ได้แก่ การคิดเป็นตรรกะ การวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 2.9) การสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.17) 
การท างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย 3.27) การใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 2.63) การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.12) การประสานงาน (ค่าเฉลี่ย 3.16) การเจรจาต่อรอง (ค่าเฉลี่ย 2.96) การแก้ไข
ปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 2.86) การจัดการกับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง (ค่าเฉลี่ย 
2.81) และสมรรถนะทักษะที่ต้องการ ได้แก่ การคิดเป็นตรรกะการวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย  4.24) การ
สื่อสารที่กระชับ ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.41) การท างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย 4.55) การใช้ภาษาอังกฤษ 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.31) การประสานงาน (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
การเจรจาต่อรอง (ค่าเฉลี่ย 4.09) การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 4.08) การ
จัดการกับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง (ค่าเฉลี่ย 3.92) ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านทักษะนั้น 
สมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ การใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 1.67) 
รองลงมาคือ การคิดเป็นตรรกะ การคิดวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 1.34) การท างานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย (1.28) 
การสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 1.24) การประสานงาน (ค่าเฉลี่ย 1.24) การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 1.22) การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 1.19) การเจรจา
ต่อรอง (ค่าเฉลี่ย 1.13) และการจัดการกับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง (ค่าเฉลี่ย 1.11) 
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ภาพที่ 22 ระดบัสมรรถนะหลักด้านคุณลักษณะในปัจจุบนัและระดับที่ต้องการในอุตสาหกรรมไมซ ์

 
 การประเมินสมรรถนะหลักด้านคุณลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน มีระดับ

สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะ
ปัจจุบัน ได้แก่ มีเชาว์ปัญญา คิดโต้ตอบได้ (ค่าเฉลี่ย 3.09) มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.29) 
มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.09) มีความช่างสังเกตและใส่ใจการท างาน (ค่าเฉลี่ย 
3.08) มีจิตบริการ บริการด้วยใจ (ค่าเฉลี่ย 3.48)  มีความสามารถในการปรับตัวได้ (ค่าเฉลี่ย 3.07) มี
ความประณีต รอบคอบในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.03) มีทัศนคติที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 
3.01) และสมรรถนะคุณลักษณะที่ต้องการ ได้แก่ มีเชาว์ปัญญา คิดโต้ตอบได้ (ค่าเฉลี่ย 4.26) มีความ
ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.55) มีความช่างสังเกต
และใส่ใจการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีจิตบริการ บริการด้วยใจ (ค่าเฉลี่ย 4.67) มีความสามารถใน
การปรับตัวได้ (ค่าเฉลี่ย 4.34) มีความประณีต รอบคอบในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.47) มีทัศนคติที่
มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.23)  ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านทักษะนั้น 
สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน
(ค่าเฉลี่ย 1.46) มีความประณีต รอบคอบในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 1.44) มีความช่างสังเกตและใส่ใจ
การท างาน (ค่าเฉลี่ย 1.40) มีความสามารถในการปรับตัวได้ (ค่าเฉลี่ย 1.27) มีทัศนคติที่มุ่งเน้นการ
บรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 1.22) มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม (ค่าเฉลี่ย 1.19) มีจิตบริการ บริการด้วยใจ 
(ค่าเฉลี่ย 1.19) และมีเชาว์ปัญญา คิดโต้ตอบได้ (ค่าเฉลี่ย 1.17) 
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2. เปรียบเทียบระดับสมรรถนะในปัจจุบันและระดับที่ต้องการของสมรรถนะเฉพาะ
ธุรกิจ 4 ธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์  

 2.1 ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะในปัจจุบันและระดับที่
ต้องการของธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ 

 
  ด้านความรู้ในปัจจุบันของธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ มี

ระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านความรู้ปัจจุบัน 
ได้แก่ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน  (ค่าเฉลี่ย 2.98)  เกี่ยวกับธุรกิจการ
จัดประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ (ค่าเฉลี่ย 2.96) และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน  (ค่าเฉลี่ย 4.21) เกี่ยวกับธุรกิจการจัด
ประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.28)  ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านความรู้
นั้น สมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุมองค์การ
และการประชุมนานาชาติ (ค่าเฉลี่ย 1.32) รองลงมา คือ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการตลาด
และการแข่งขัน  (ค่าเฉลี่ย 1.23)  

  ด้านทักษะในปัจจุบันของธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ มี
ระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ  โดยสมรรถนะด้ านทักษะ
ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ/สื่อสารได้  (ค่าเฉลี่ย 3.05) ประสานงานอ านวยความสะดวก(ค่าเฉลี่ย 
3.15) และระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ/สื่อสารได้  (ค่าเฉลี่ย 4.45) ประสานงาน
อ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.41) ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านทักษะนั้น สมรรถนะด้าน
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ทักษะที่ต้องรับการพัฒนามากที่สุด คือ ประสานงานอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 1.4)  รองลงมาคือ 
ภาษาอังกฤษ/สามารถสื่อสารได้  (ค่าเฉลี่ย 1.26)   

  ด้านคุณลักษณะในปัจจุบันของธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุม
นานาชาติ มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะปัจจุบัน ได้แก่ มีใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ย 3.12) ประสบการณ์ในการท างานใน
ธุรกิจการจัดประชุม (ค่าเฉลี่ย 2.89) และระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ย 
4.27)มีประสบการณ์ในการท างานในธุรกิจการจัดประชุม (ค่าเฉลี่ย 4.49) ซึ่งการประเมินช่องว่าง
สมรรถนะคุณลักษณะนั้น สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องรับการพัฒนามากที่สุด คือ มีประสบการณ์ใน
การท างานในธุรกิจการจัดประชุม  รองลงมาคือ มีใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ย 1.6) 

 2.2 ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะในปัจจุบันและระดับที่
ต้องการของธุรกิจเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 

 
  ด้านความรู้ในปัจจุบันของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล มีระดับสมรรถนะต่ า

กว่าระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านความรู้ปัจจุบัน ได้แก่ เกี่ยวกับการ
วางแผนการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 3.13) เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ (ค่าเฉลี่ย 3.18) เกี่ยวกับการปรับใช้
องค์ประกอบ (ค่าเฉลี่ย 2.92) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 2.78) และสมรรถนะความรู้ที่
ต้องการ ได้แก่ เกี่ยวกับการวางแผนการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.42) เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ (ค่าเฉลี่ย 
4.43) เกี่ยวกับการปรับใช้องค์ประกอบ (ค่าเฉลี่ย 4.31) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.04)  
ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านความรู้นั้น สมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด 
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คือ เกี่ยวกับการปรับใช้องค์ประกอบ (ค่าเฉลี่ย 1.39) รองลงมาคือ เกี่ยวกับการวางแผนการเดินทาง 
(ค่าเฉลี่ย 1.29) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 1.26) และเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
(ค่าเฉลี่ย 1.25) 

  ด้านทักษะในปัจจุบันของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล มีระดับสมรรถนะต่ า
กว่าระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านทักษะปัจจุบัน ได้แก่ ใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.28)  การสื่อสาร กระชับ ชัดเจนและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 
3.25) และสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 4.52) การ
สื่อสาร/ชัดเจน/เข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 4.45) ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านทักษะนั้น สมรรถนะด้าน
ทักษะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี(ค่าเฉลี่ย 1.24) 
รองลงมาคือ การสื่อสาร/ชัดเจน/เข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 1.18) 

  ด้านคุณลักษณะในปัจจุบันของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล มีระดับ
สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะ
ปัจจุบัน ได้แก่ มีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  (ค่าเฉลี่ย 3.05) กล้าแสดงออกน าเสนอ
ได้สุภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.08) มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ (ค่าเฉลี่ย 3.32) มีประสบการณ์ท างาน (ค่าเฉลี่ย 
2.9) และระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ มีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 
4.30) กล้าแสดงออกน าเสนอได้สุภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.31)  มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ (ค่าเฉลี่ย 4.25) มี
ประสบการณ์ท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.39)  ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะคุณลักษณะนั้น สมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ มีประสบการณ์ท างาน (ค่าเฉลี่ย 1.49) 
รองลงมาคือ มีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 1.25) กล้าแสดงออกน าเสนอได้
สุภาพ  (ค่าเฉลี่ย 1.23) และมีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ (ค่าเฉลี่ย 0.93) 
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 2.3 ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 ระดับสมรรถนะความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะในปัจจุบันและระดับที่ต้องการของ
ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    
 

  ด้านความรู้ในปัจจุบันของธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า มี
ระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านความรู้
ปัจจุบัน ได้แก่ เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3 .00) เกี่ยวกับความต้องการ
ของคู่ค้า (ค่าเฉลี่ย 3.01) และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงานแสดง
สินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.30) เกี่ยวกับความต้องการของคู่ค้า (ค่าเฉลี่ย 4.17)  ซึ่งการประเมินช่องว่าง
สมรรถนะด้านความรู้นั้น สมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ เกี่ยวกับงาน
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า (ค่าเฉลี่ย 1.30) รองลงมาคือ เกี่ยวกับความต้องการของคู่ค้า 
(ค่าเฉลี่ย 1.16) 

  ด้านทักษะในปัจจุบันของธุรกิจจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า มีระดับสมรรถนะ
ต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านทักษะปัจจุบัน ได้แก่ การ
สื่อสารให้คล้อยตามความคิดได้ (ค่าเฉลี่ย 3.13) การจัดข้อพิพาทให้เกิดผลปฏิบัติที่ดี (ค่าเฉลี่ย 2.98) 
และสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ การสื่อสารให้คล้อยตามความคิดได้ (ค่าเฉลี่ย 4.02) การจัดข้อพิพาท
ให้เกิดผลปฏิบัติที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.96) ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านทักษะนั้น สมรรถนะด้าน
ทักษะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ การจัดข้อพิพาทให้เกิดผลปฏิบัติที่ดี  (ค่าเฉลี่ย 0.98) 
รองลงมาคือ การสื่อสารให้คล้อยตามความคิดได้ (ค่าเฉลี่ย 0.89) 

  ด้านคุณลักษณะในปัจจุบันของธุรกิจจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าใน มีระดับ
สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะ
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ปัจจุบัน ได้แก่ มีเครือข่ายส่วนตัวเครือข่ายทางวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 2.75) มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัด
นิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย 2.84) และระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ มีเครือข่ายส่ วนตัวเครือข่ายทาง
วิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.93) มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย 4.31) ซึ่งการประเมิน
ช่องว่างสมรรถนะคุณลักษณะนั้น สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ 
มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย 1.47) รองลงมาคือ มีเครือข่ายส่วนตัวเครือข่าย
ทางวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 1.18) 

 2.4  ธุรกิจจัดกิจกรรมพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะในปัจจุบันและระดับที่ต้องการ
ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 

    
  ด้านความรู้ในปัจจุบันของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ มีระดับสมรรถนะต่ ากว่า

ระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านความรู้ปัจจุบัน ได้แก่ เกี่ยวกับ
โครงการกิจกรรมพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 3.09) เกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 3.01) และ
สมรรถนะความรู้ที่ต้องการ  ได้แก่ เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 4.41) เกี่ยวกับลักษณะ
ของกิจกรรมพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 4.39)  ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านความรู้นั้น สมรรถนะด้าน
ความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ เกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 1.38) 
รองลงมาคือ เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 1.32) 

  ด้านทักษะในปัจจุบันของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ มีระดับสมรรถนะต่ ากว่า
ระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านทักษะปัจจุบัน ได้แก่สามารถสร้าง
งานตรงความต้องการลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 3.16) สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (ค่าเฉลี่ย 
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3.09) และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ สามารถสร้างงานตรงความต้องการลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 
4.44) สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง (ค่าเฉลี่ย 4.42)  ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะ
ด้านทักษะนั้น สมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลง (ค่าเฉลี่ย 1.33) รองลงมาคือ สามารถสร้างงานตรงความต้องการลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 1.28) 

  ด้านคุณลักษณะในปัจจุบันของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ มีระดับสมรรถนะต่ า
กว่าระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะปัจจุบัน 
ได้แก่ มีความคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.10) มีประสบการณ์ท างาน (ค่าเฉลี่ย 2.94) และ
ระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ มีความคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.51) มีประสบการณ์
ท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.45) ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะคุณลักษณะนั้น สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่
ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ มีประสบการณ์ท างาน (ค่าเฉลี่ย 1.51) รองลงมาคือ มีความคิด
ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ค่าเฉลี่ย 1.41) 

3.  เปรียบเทียบระดับสมรรถนะในปัจจุบันและระดับที่ต้องการตามต าแหน่งงานของ
แต่ละธุรกิจ ในอุตสาหกรรมไมซ์   

 3.1 ธุรกิจการประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ  
         ต าแหน่งงาน: บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage) 

 

 
 
ภาพที่ 27 ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะในปัจจุบันและระดับที่
ต้องการ ต าแหน่งงาน บริการอาหารและเครื่องด่ืม 

 
  ด้านความรู้  ต าแหน่งงาน บริการอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน มีระดับ

สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านความรู้ปัจจุบัน 
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ได้แก่ สุขอนามัยในสถานที่ท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.54) ด้านอาหารเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 3.54) การบริการ
ตามมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.46) เอกสารด้านอาหาร/เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 3.01) และสมรรถนะความรู้ที่
ต้องการ ได้แก่ สุขอนามัยในสถานที่ท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.54) ด้านอาหารเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.56) การ
บริการตามมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.42)เอกสารด้านอาหาร/เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.12)  ซึ่งการประเมิน
ช่องว่างสมรรถนะด้านความรู้นั้น สมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ 
เอกสารด้านอาหาร/เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 1.09)  รองลงมาคือ สุขอนามัยในสถานที่ท างาน (ค่าเฉลี่ย 
1.02) ด้านอาหารเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 1.00)  และการบริการตามมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 0.96) 

   ด้านทักษะ  ต าแหน่งงาน บริการอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน มีระดับ
สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านทักษะปัจจุบัน 
ได้แก่ การเสิร์ฟตามความต้องการของงาน (ค่าเฉลี่ย 3.85) รับรายการอาหารได้ถูกต้องแม่นย า 
(ค่าเฉลี่ย 3.55) การประสานงานบุคคลภายใน/ภายนอก (ค่าเฉลี่ย 3.46) การสื่อสารแนะน ารายการ
อาหารชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.58) และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ การเสิร์ฟตามความต้องการของ
งาน (ค่าเฉลี่ย 4.47) รับรายการอาหารได้ถูกต้องแม่นย า (ค่าเฉลี่ย 4.53) การประสานงานบุคคล
ภายใน/ภายนอก (ค่าเฉลี่ย 3.97) การสื่อสารแนะน ารายการอาหารชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.18) ซึ่งการ
ประเมินช่องว่าง  สมรรถนะด้านทักษะนั้น สมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด 
คือ รับรายการอาหารได้ถูกต้องแม่นย า (ค่าเฉลี่ย 0.98)  รองลงมาคือ การเสิร์ฟตามความต้องการของ
งาน (ค่าเฉลี่ย 0.62) การสื่อสารแนะน ารายการอาหารชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 0.6) และการประสานงาน
บุคคลภายใน/ภายนอก (ค่าเฉลี่ย 0.51) 

   ด้านคุณลักษณะ  ต าแหน่งงาน บริการอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน มีระดับ
สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะ
ปัจจุบัน ได้แก่ มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รักสะอาด (ค่าเฉลี่ย  3.56) มีความสุภาพ อ่อนโยน อารมณ์ดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.48) มีความเข้าใจยอมรับความต่างผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.05) มีน้ าใจช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.07) และระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รัก
สะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.64) มีความสุภาพ อ่อนโยน อารมณ์ดี (ค่าเฉลี่ย 4.50) มีความเข้าใจยอมรับความ
ต่างผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.35) มีน้ าใจ ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.26) ซึ่งการ
ประเมินช่องว่างสมรรถนะคุณลักษณะนั้น สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการได้รับการพัฒนามาก
ที่สุด คือ มีความเข้าใจยอมรับความต่างผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 1.30) รองลงมาคือ มีน้ าใจ ช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 1.19) มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รักสะอาด (ค่าเฉลี่ย 1.08) มีความสุภาพ 
อ่อนโยน อารมณ์ดี (ค่าเฉลี่ย 1.02) 
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 3.2 ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล  
         ต าแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) 

 

 
 
ภาพที่ 28 ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะในปัจจุบันและระดับที่
ต้องการ ต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

   ด้านความรู้ ต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะ
ต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้ านความรู้ปัจจุบัน ได้แก่ 
ระบบส ารองตั๋วเครื่องบิน (ค่าเฉลี่ย 3.07) ระบบการส ารองห้องพัก (ค่าเฉลี่ย 3.2 0) ราคาตั๋ว
เครื่องบิน/เข้าใจเงื่อนไข (ค่าเฉลี่ย 3.10) โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.21) และ
สมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ระบบส ารองตั๋วเครื่องบิน (ค่าเฉลี่ย 4.18) ระบบการส ารองห้องพัก 
(ค่าเฉลี่ย 4.28) ราคาตั๋วเครื่องบิน/เข้าใจเงื่อนไข (ค่าเฉลี่ย 4.27) โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 4.31) ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านความรู้นั้น สมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการได้รับ
การพัฒนามากที่สุด คือ ราคาตั๋วเครื่องบิน/เข้าใจเงื่อนไข(ค่าเฉลี่ย 1.17) รองลงมาคือ ระบบส ารองตั๋ว
เครื่องบิน (ค่าเฉลี่ย 1.11) โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 1.10) ระบบการส ารองห้องพัก 
(ค่าเฉลี่ย 1.08) 

   ด้านทักษะ  ต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะ
ต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านทักษะปัจจุบัน ได้แก่ การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 3.29) การใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 3 .00) การ
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พิมพ์ดีดสัมผัสทั้งไทย/อังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 3.02) การออกแบบและท างานเอกสารได้(ค่าเฉลี่ย 2.94) 
และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 4.47) การ
ใช้ภาษาอังกฤษ 4.46) การพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทย/อังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.06) การออกแบบและ
ท างานเอกสารได้(ค่าเฉลี่ย 4.06)ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านทักษะนั้น สมรรถนะด้านทักษะ
ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ การใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 1.46) รองลงมาคือ การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 1.18) การออกแบบและท างานเอกสารได้ (ค่าเฉลี่ย 
1.12) การพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทย/อังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 1.04) 

   ด้านคุณลักษณะ ต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับ
สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะ
ปัจจุบัน ได้แก่ มีความละเอียด รอบคอบด้านเอกสาร (ค่าเฉลี่ย 3.38) มีไหวพริบปฏิภาณ ช่างเจรจา 
(ค่าเฉลี่ย 3.29) มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ (3.23) มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง (ค่าเฉลี่ย 
2.97) และระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ มีความละเอียด รอบคอบด้านเอกสาร (ค่าเฉลี่ย 4.57) มี
ไหวพริบปฏิภาณ ช่างเจรจา (ค่าเฉลี่ย 4.28) มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลี่ย 4.42) มีความ
อดทนต่อแรงกดดันสูง (ค่าเฉลี่ย 4.44)  ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านคุณลักษณะนั้น 
คุณลักษณะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง (ค่าเฉลี่ย 1.47) มี
ความละเอียด รอบคอบด้านเอกสาร (ค่าเฉลี่ย 1.19) มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลี่ย 1.19) 
มีไหวพริบปฏิภาณ ช่างเจรจา (ค่าเฉลี่ย 0.99) 
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 3.3 ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    
        ต าแหน่งงาน : พนักงานขาย (Sale person) 

 

 
 
ภาพที่ 29 ระดับสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะในปัจจุบันและระดับที่ต้องการ 
ต าแหน่งงาน พนักงานขาย  

    
  ด้านความรู้ ต าแหน่งงาน พนักงานขาย ในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่า

ระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านความรู้ปัจจุบัน ได้แก่ การตลาด
เบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 3.35) การจัดการการขาย (ค่าเฉลี่ย 3.43) สินค้า/บริการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย 
3.49) ก าไร/ก าหนดราคาเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 3.45) และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ การตลาด
เบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.45) การจัดการการขาย (ค่าเฉลี่ย 4.55) สินค้า/บริการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย 
4.60)ก าไร/ก าหนดราคาเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.41) ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านความรู้นั้น 
สมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ การจัดการการขาย (ค่าเฉลี่ย 1.12)  
รองลงมาคือ สินค้า/บริการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย 1.11) การตลาดเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 1.10) ก าไร/
ก าหนดราคาเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 0.96) 

  ด้านทักษะ ต าแหน่งงาน พนักงานขาย  ในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่า
ระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านทักษะปัจจุบัน ได้แก่ การตัดสินใจ
ใต้สถานการณ์ต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.56) การขจัด/ความขัดแย้งระหว่างลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 3.58) การใช้
คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีเพื่อการสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.92) การสรุป
งานน าเสนอความต้องการลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 3.83) และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ การตัดสินใจ
ใต้สถานการณต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.32) การขจัด/ความขัดแย้งระหว่างลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.27) การใช้
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คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีเพื่อการสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.39) การสรุป
งานน าเสนอความต้องการลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.47) ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านทักษะนั้น 
สมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ การตัดสินใจใต้สถานการณต่างๆ 
(ค่าเฉลี่ย 0.76) รองลงมา คือการขจัด/ความขัดแย้งระหว่างลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 0.69)  การสรุปงาน
น าเสนอความต้องการลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 0.64)  การใช้คอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีเพื่อการสื่อสารทั้ง
แบบออนไลน์และออฟไลน์ (ค่าเฉลี่ย 0.47)  

  ด้านคุณลักษณะ ต าแหน่งงาน  พนักงานขาย  มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับ
สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะปัจจุบัน ได้แก่ มีความ
อดทนรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.19) มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย (ค่าเฉลี่ย 3.49) มีความสามารถในการขาย 
เปิดการขาย (ค่าเฉลี่ย 3.64) มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลี่ย 3.66) และระดับสมรรถนะที่
ต้องการ ได้แก่  มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.62) มีความอดทนรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.52)  มี
ความสามารถในการขาย เปิดการขาย (ค่าเฉลี่ย 4.55) มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะ(ค่าเฉลี่ย 4.54) 
ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านคุณลักษณะนั้น สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการได้รับการ
พัฒนามากที่สุด คือ มีความอดทนรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 1.33) รองลงมา คือ มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย 
(ค่าเฉลี่ย 1.13) มีความสามารถในการขาย เปิดการขาย (ค่าเฉลี่ย 0.91) มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจา
ไพเราะ (ค่าเฉลี่ย 0.88) 
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 3.4 ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  
         ต าแหน่งงาน : กราฟฟิกดีไซต์ (Graphic design) 

 

 
 
ภาพที่ 30 ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ในปัจจุบันและระดับที่ต้องการต าแหน่งงาน 
กราฟฟิกดีไซต์ 

    
  ด้านความรู้  ต าแหน่งงาน กราฟฟิกดีไซต์ในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่า

ระดับสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านความรู้ปัจจุบัน ได้แก่ เกี่ยวกับ
งานด้านออกแบบทันเหตุการณ์ (ค่าเฉลี่ย 3.37) เกี่ยวกับพื้นฐานด้านศิลปะ จัดท าสื่อ (ค่าเฉลี่ย 3.42) 
เกี่ยวกับการถอดแบบและประเมินราคา (ค่าเฉลี่ย 3.25) เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาดเพื่อใช้ออกแบบ 
(ค่าเฉลี่ย 2.92) และระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ เกี่ยวกับงานด้านออกแบบทันเหตุการณ์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.39) เกี่ยวกับพื้นฐานด้านศิลปะ จัดท าสื่อ (ค่าเฉลี่ย 4.45) เกี่ยวกับการถอดแบบและ
ประเมินราคา (ค่าเฉลี่ย 4.38) เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาดเพื่อใช้ออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.35) ซึ่งการ
ประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านความรู้นั้น สมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด 
คือ เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาดเพื่อใช้ออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 1.43) รองลงมา คือ เกี่ยวกับการถอดแบบ
และประเมินราคา (ค่าเฉลี่ย 1.13) เกี่ยวกับพื้นฐานด้านศิลปะ จัดท าสื่อ (ค่าเฉลี่ย1.03) เกี่ยวกับงาน
ด้านออกแบบทันเหตุการณ์ (ค่าเฉลี่ย 1.02) 

  ด้านทักษะ  ต าแหน่งงาน กราฟฟิกดีไซต์ในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่า
ระดับสมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านทักษะปัจจุบัน ได้แก่ การใช้
โปรแกรมพื้นฐาน/ส าเร็จรูป (ค่าเฉลี่ย 3.52) การน าเสนองานทั้งภาษาไทย/อังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 2.84) 
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การควบคุมการออกแบบและการผลิต (3.58) การวิเคราะห์ ประยุกต์ ให้ตอบโจทย์ (ค่าเฉลี่ย 3.06) 
และสมรรถนะความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน/ส าเร็จรูป (ค่าเฉลี่ย 4.29) การ
น าเสนองานทั้งภาษาไทย/อังกฤษ (ค่าเฉลี่ย4.26) การควบคุมการออกแบบและการผลิต (ค่าเฉลี่ย 
4.22) การวิเคราะห์ ประยุกต์ ให้ตอบโจทย์ (ค่าเฉลี่ย 4.29) ซึ่งการประเมินช่อง ว่างสมรรถนะด้าน
ทักษะนั้น สมรรถนะด้านทักษะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ การน าเสนองานทั้งภาษาไทย/
อังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 1.42) รองลงมา คือ การวิเคราะห์ ประยุกต์ ให้ตอบโจทย์ (ค่าเฉลี่ย 1.20) การใช้
โปรแกรมพื้นฐาน/ส าเร็จรูป (ค่าเฉลี่ย 0.77) การควบคุมการออกแบบและการผลิต (ค่าเฉลี่ย 0.64) 

  ด้านคุณลักษณะ ต าแหน่งงาน กราฟฟิกดีไซต์ในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ า
กว่าระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ต้องการทุกรายการ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะปัจจุบัน 
ได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.24) มีความรับผิดชอบสูง อดทน (ค่าเฉลี่ย 3.1) 
มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.02) มีความขยันในการฝึกฝน (ค่าเฉลี่ย3.01) และ
ระดับสมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.49) มีความ
รับผิดชอบสูง อดทน (ค่าเฉลี่ย4.47) มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.26) มีความ
ขยันในการฝึกฝน (ค่าเฉลี่ย4.21)  ซึ่งการประเมินช่องว่างสมรรถนะด้านคุณลักษณะนั้น สมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ มีความรับผิดชอบสูง อดทน (ค่าเฉลี่ย 1.37) 
รองลงมา คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ย 1.25) มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้
สิ่งใหม่ (ค่าเฉลี่ย1.24) มีความขยันในการฝึกฝน (ค่าเฉลี่ย 1.2)  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ ์

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
แบ่งออกเป็น 2  ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การพัฒนาเมื่ออยู่ในสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน มี 1 ด้าน คือ  ด้าน
การศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน  ประกอบด้วย  เนื้อหาหลักสูตร  กระบวนการและวิธีการจัดการเรียน
การสอน 

 ส่วนที่ 2 การพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน มี 3  ด้าน  คือ  ด้าน
การศึกษาเมื่อเข้าสู่การท างาน  ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน และด้านการฝึกอบรม
นอกสถานที่ท างาน  
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ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้ง 2 ส่วน มีรายละเอียดดังตารางที ่33 
 

ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

 

ล าดับ
ที ่

การพัฒนาของบุคลากร 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน 

เนื้อหาหลักสูตร 

1. ต้องทันสมัย เป็นสากล และเหมาะสมกับสถานการณ์โลก 4.18 0.731 สูง 

2. สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสถาน
ประกอบการ 

4.34 0.660 สูงมาก 

3. ต้องมกีารบรูณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การบริหารจัดการ 

4.26 0.711 สูงมาก 

4. มีความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแทจ้ริงและ
เป็นระบบ 

4.51 0.647 สูงมาก 

5. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ข้ามชาต ิ

3.79 0.982 สูง 

6. มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาไทย 3.79 0.904 สูง 

7. มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  

4.26 0.788 สูงมาก 

8. มีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและใชง้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.13 0.751 สูง 

รวม 4.16 0.77 สูง 

กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

9. มีการกระตุ้นใหผู้้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้
อย่างตอ่เนื่อง 

4.17 0.754 สูง 

10. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 4.45 0.653 สูงมาก 
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ล าดับ
ที ่

การพัฒนาของบุคลากร 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

11. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซือ่สัตย์ สุจริต มคีุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

4.45 0.620 สูงมาก 

12. มีการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 4.53 0.596 สูงมาก 
13. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์และ

ตัดสินใจ 
4.42 0.719 สูงมาก 

14. มีการส่งเสริมทกัษะการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี ทั้งการพูด  
การเขียน การน าเสนอ 

4.13 0.798 สูง 

15. มีการสง่เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดบัที่ใชง้านได ้ 4.34 0.706 สูงมาก 

16. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทกัษะใช้สารสนเทศและโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาประยุกต์ใชก้ับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

4.23 0.723 สูงมาก 

17. มีการส่งเสริมทกัษะในการจัดการความขัดแย้ง สร้างความ
ร่วมมือ และท างานเป็นทีม 

4.23 0.681 สูงมาก 

18. มีการฝึกงาน/ ประสบการณ์สอดคล้องวิชาชีพ 4.51 0.588 สูงมาก 
รวม 4.35 0.68 สูงมาก 

ด้านการศึกษาเมื่อเข้าสู่การท างาน 
19. ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ 4.04  0.846 สูง 

20. ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมกับสาย
งานที่ปฏิบัติอยู ่

3.14  1.016 ปานกลาง 

21. ศึกษาต่อ/ฝึกอบรม หลักสูตรที่สนใจแม้ไม่ตรงกับสายงาน
ที่ปฏิบัติอยู ่

2.69  1.119 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.99 ปานกลาง 

ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน 

22. การหมุนเวียนงาน เพื่อให้การเรียนรู้ลกัษณะงานที่
หลากหลาย 

3.66  0.936 สูง 

23. การมอบหมายงาน เพื่อให้ได้ท างานรูปแบบใหม ่ 3.98  0.889 สูง 
24. การใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยงานและแนะน าการท างาน 4.50  0.686 สูงมาก 

25. การให้ค าปรกึษา เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการท างาน 4.52  0.622 สูงมาก 
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ล าดับ
ที ่

การพัฒนาของบุคลากร 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

26. การสอนงาน เพื่อใหเ้กิดความรู้และเข้าใจในระบบงาน 4.68  0.530 สูงมาก 

รวม 4.17 0.73 สูง 

ด้านการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน 

27. การบรรยาย ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ 3.60  0.818 สูง 

28. การบรรยาย ประชุม สัมมนาที่ไม่เกี่ยวข้องสายงานที่
ปฏิบัติ 

3.01  1.008 ปานกลาง 

29. การบรรยาย ประชุม สัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มี
ประสบการณเ์ฉพาะด้าน 

3.65  0.981 สูง 

30. การแสดงบทบาทสมมติ  เพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจน ได้
สัมผัสประสบการณ์และความรู้สึกที่แท้จริง 

3.89  0.885 สูง 

31. การใช้กรณีศึกษา เพื่อฝกึวิเคราะห์วิจารณ์ พิจารณาและ
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 

4.02  0.895 สูง 

32. การศึกษาดงูาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ได้เหน็การ
ปฏิบัติงานจรงิ สร้างความกระตือรือร้น สร้างความสัมพันธ์
และเครือข่าย 

4.10  0.915 สูง 

รวม 3.71 0.92 สูง 

 
จากตารางที่ 33  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

การพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  ระดับความคิดเห็นมีระดับสูงทุก
ด้าน  ยกเว้นกระบวนการเรียนการสอนมีระดับสูงมาก และด้านการศึกษาต่อเมื่อเข้าสู่การท างานมีระดับ
ปานกลาง  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  การศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน ด้านกระบวนการเรียนการ
สอนส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมา คือ การฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการ
ท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.17) การศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตร  (ค่าเฉลี่ย 4.16) 
และการฝึกอบรมนอกสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.71) ตามล าดับ ส่วนรูปแบบการพัฒนาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของบุคลากรน้อยที่สุด คือ  ด้านการศึกษาต่อ/หลักสูตรการฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเข้าสู่
การท างานแล้ว (ค่าเฉลี่ย 3.29) มีรายละเอียดขององค์ประกอบในแต่ละด้านดังนี้  
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1. ด้านการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน 
 1.1 เนื้อหาหลักสูตรที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสมรรถนะให้

ตรงกับความต้องการ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงถึงสูงมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริงและเป็นระบบ  (ค่าเฉลี่ย  4.51)  รองลงมา คือ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ (ค่าเฉลี่ย  4.34) ต้องมีการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 4.26) ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดย 
เฉพาะภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.26) ต้องทันสมัย เป็นสากล เหมาะสมสถานการณ์โลก (ค่าเฉลี่ย 
4.18) มีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉลี่ย 4.13)  และมี
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น/วัฒนธรรมข้ามชาติ และมีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาไทย
(ค่าเฉลี่ย 3.78)  ตามล าดับ 

  1.2  กระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
สมรรถนะให้ตรงกับความต้องการ  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นในระดับสูงมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงมากทุกข้อ ยกเว้นข้อมีการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องและข้อมีการส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาไทยมีความคิดเห็นระดับสูง เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ มีการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.54) มีการฝึกงาน/ ประสบการณ์สอดคล้องวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.51)  มีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ระดับสูงมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.45) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 4.42) มีการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.34) 
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใช้สารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม และมีการส่งเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้ง สร้างความร่วมมือและท างานเป็นทีม  
ระดับสูงมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.23) มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.17) และมีการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย (ค่าเฉลี่ย 4.13) ตามล าดับ    

2. ด้านการศึกษาต่อเมื่อเข้าสู่การท างานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการ  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับปานกลางถึงสูง เรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้   ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ (ค่าเฉลี่ย 4.04)  
รองลงมาคือ ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่  (ค่าเฉลี่ย 3.14)  
และศึกษาต่อ/ฝึกอบรม หลักสูตรที่สนใจแม้ไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ (ค่าเฉลี่ย 2.69) ตามล าดับ 
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3. ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงถึงสูงมาก เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้  การสอนงาน เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในระบบงาน (ค่าเฉลี่ย 4.68)  การให้
ค าปรึกษา เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.52) การใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยงานและ
แนะน าการท างาน(ค่าเฉลี่ย 4.50) การมอบหมายงาน เพื่อให้ได้ท างานรูปแบบใหม่  (ค่าเฉลี่ย 6.98) 
และการหมุนเวียนงาน เพื่อให้การเรียนรู้ลักษณะงานที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.66) ตามล าดับ 

4. ด้านการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
สมรรถนะให้ตรงกับความต้องการ  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคิดเห็นในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะมีระดับสูงทุกข้อ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  
การศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ได้เห็นการปฏิบัติงานจริง สร้างความกระตือรือร้น สร้าง
ความสัมพันธ์และเครือข่าย (ค่าเฉลี่ย 4.10) การใช้กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ พิจารณาและ
การตัดสินใจแก้ไขปัญหา (ค่าเฉลี่ย 4.02) การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจน ได้สัมผัส
ประสบการณ์และความรู้สึกที่แท้จริง  (ค่าเฉลี่ย 3.89) การบรรยาย ประชุม สัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้
มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  (ค่าเฉลี่ย 6.65)  การบรรยาย ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติ
อยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.60) และการบรรยาย ประชุม สัมมนา ที่ไม่เกี่ยวข้องสายงานที่ปฏิบัติ  (ค่าเฉลี่ย 3.01) 
ตามล าดับ 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและการยืนยันผลจากผู้เชี่ยวชาญ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  จัดท าเป็นรูปแบบของข้อสรุปสมรรถนะและแนวทางการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  น าไปยืนยันสมรรถนะและแนวทางการ
พัฒนา ด้วยการน าเสนอและขอความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยมีภาพแนวทางการพัฒนาทุน
มนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  ตารางสรุปค่าเฉลี่ยรวมสมรรถนะปัจจุบันและ
สมรรถนะที่ต้องการและช่องว่างสมรรถนะแต่ละด้าน  องค์ประกอบของสมรรถนะที่ต้องพัฒนา วิธีการ 
รูปแบบพัฒนาทุนมนุษย์พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
สรุปผลตามล าดับดังนี้ 

1. สรุปสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์   

2. สรุปการยืนยันผลจากผู้เชี่ยวชาญ 
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1. สรุปสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ ์   

  ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรและได้ศึกษาถึง
สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยรวบรวมผล
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลัก และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการตอบ
แบบสอบถาม สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ จะต้องผ่านกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Leonard Nadler ใน 3 ด้าน (TED) ประกอบด้วย การฝึกอบรม (Training) การศึกษา 
(Education) และการพัฒนา (Development)  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนา ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
การพัฒนาเมื่ออยู่ในสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน คือ ด้านการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน  
ประกอบด้วย เนื้อหาหลักสูตร กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอน  และ 2) การพัฒนาจาก
สถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน ประกอบด้วย การศึกษาต่อเมื่อเข้าสู่การท างาน การฝึกอบรม
แบบเรียนรู้จากการท างาน และการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน กระบวนการพัฒนาทั้ง 2 ส่วนนี้ จะ
ก่อให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการน าไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์อย่างยั่งยืน   แสดงดังภาพที่ 31 
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   Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 31 แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  

 
 

= 
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ (TED) 
รายละเอียดของการพัฒนาแต่ละส่วน 

ตามตารางที่ 34 

บุคลากรระดับ

ปฏิบัติการมี

ศักยภาพตรงตาม

ความต้องการ 

สมรรถนะที่ต้องการ (KSA) 
รายละเอียดของสมรรถนะ
ตามตารางที่ 35 ถึง 36 

= 

  
 
 
 

 

เนื้อหาหลักสูตร 

การกระบวน /วิธีการ
เรียนการสอน 

การฝึกอบรมแบบเรียนรู้จาก
การท างาน (OJT) 

การฝึกอบรบนอกสถานที่
ท างาน (Off-JT) 

การศึกษาต่อเมื่อเข้าสู่การ

ท างาน 

พัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อ

เข้าสู่การท างาน (Workplace) 

 

พัฒนาจากการศึกษาก่อนเข้าสู่การ
ท างาน ( Before Workplace)   

 

 

ด้านความรู้ (K: Knowledge)             
เช่น ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ เร่ือง
ผลิตภัณฑ์/บริการ   แนวโน้วอุตสาหกรรมไมซ์  
วัฒนธรรมท้องถิ่น/ข้ามชาติ ข่าวสารเศรษฐกิจ
สังคม กฎหมาย/ข้อก าหนดพ้ืนฐานโลจิสติกส์การ
จัดการความเสี่ยง 

 

ด้านทักษะ (S: Skill) 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คิดเป็นตรรกะ 
ประยุกต์ วิเคราะห์ สื่อสารที่กระชับ  ท างานเป็น
ทีม ประสานงาน การแก้ไขปัญหา การใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างาน การเจรจาต่อรองการ
จัดการกับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง 

ด้านคุณลักษณะ  (A: Attributes) 
เช่น ทัศนคติเชิงบวก  ละเอียดลออ รอบคอบใน
การท างาน ช่างสังเกตและใส่ใจใน การปรับตัว  
มีทัศนคติที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย  มีความ
ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีจิตบริการ บริการด้วยใจ
เชาว์ปัญญา ไหวพริบ คิดโต้ตอบได้ 
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จากภาพที่ 31 แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ เริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีของ  Leonard 
Nadler การพัฒนาเกิดจากกิจกรรม 3 ด้าน (TED)  จะก่อให้เกิดการสั่งสมและพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรตามที่อุตสาหกรรมไมซ์ต้องการ 3 ด้าน (KSA) ตามแนวคิดทฤษฎีของ David C. McClellan  
โดยรูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของแต่ละองค์การอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมและบริบท
ของแต่ละองค์การ เช่น องค์การขนาดเล็กและไม่มีเวลาในการฝึกอบรมจะใช้การพัฒนาแบบเรียนรู้จาก
การท างานเป็นหลัก  องค์การขนาดใหญ่มักใช้ทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กันไป เนื่องจากมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรโดยตรง ส่วนของสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดหลักสูตรไมซ์ต่าง
ตระหนักความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมควร
ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและ
ทักษะการท างาน เน้นให้มีการเรียนในรูปแบบต้องมีออกไปฝึกประสบการณ์ท างาน มีการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนแบบเรียนรู้แบบลงมือท า (Active Learning) การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เพื่อให้เกิดสมรรถนะตามต้องการทั้งด้านความรู้อย่างแท้จริง ทักษะที่น าปฏิบัติงานได้จริงและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรมไมซ์ และจากภาพที่ 31 ต้องน ามาพิจารณาร่วมกับองคป์ระกอบ
ของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์และองค์ประกอบของสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์  ตามตารางที่ 34  ถึงตารางที่ 36    
  
ตารางที่  34 องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์   
        

องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
การพัฒนาจากการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน (ศึกษาในสถานศึกษา) 
ด้านเนื้อหา มีความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแทจ้ริงและเป็นระบบ         

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสังคมและสถานประกอบการ ตอ้งมกีารบรูณา
การความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่  การบริหารจัดการ 
มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
ต้องทันสมัย เป็นสากล และเหมาะสมสถานการณ์โลก      
มีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมข้ามชาติ      

มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาไทย     
 * กฎหมาย/ข้อก าหนด  โลจิสติกส์ การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย 
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องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
การพัฒนาจากการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน (ศึกษาในสถานศึกษา) 
ด้านรูปแบบ/วิธีการเรียน
การสอน   

มีการฝึกงาน/ ประสบการณ์สอดคล้องวิชาชีพ      
มีการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ    
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซือ่สัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์และตัดสินใจ 
 มีการส่งเสริมทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้   
 
 

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทกัษะใช้สารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปมา
ประยุกตใ์ช้กับวชิาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 มีการส่งเสริมทกัษะในการจัดการความขัดแย้ง สร้างความร่วมมือ และ
ท างานเป็นทีม 

 มีการกระตุ้นใหผู้้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง    
มีการส่งเสริมทกัษะการใช้ภาษาไทย    

การพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน 
ด้านการศึกษาต่อเมื่อเข้า
สู่การการท างาน 

ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่    
ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่     
ศึกษาต่อ/ฝึกอบรม หลักสูตรที่สนใจแม้ไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่    

ด้านการฝึกอบรมจากการ
ท างาน 

การสอนงาน เพื่อใหเ้กิดความรู้และเข้าใจในระบบงาน    
การให้ค าปรกึษา เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการท างาน   
การใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยงานและแนะน าการท างาน     
การมอบหมายงาน เพื่อให้ได้ท างานรูปแบบใหม ่    

 การหมุนเวียนงาน เพื่อให้การเรียนรู้ลกัษณะงานที่หลากหลาย      
ด้านการฝึกอบรมนอก
สถานที่ท างาน 

การศึกษาดงูาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ได้เหน็การปฏิบัตงิานจริง สร้าง
ความกระตือรือร้น สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย    

 การใช้กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ พิจารณาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา    
 การแสดงบทบาทสมมติ  เพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจน ได้สัมผัสประสบการณ์

และความรู้สึกทีแ่ท้จรงิ   
 การบรรยาย ประชุม สัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณเ์ฉพาะด้าน   
 การบรรยาย ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่    
 การบรรยาย ประชุม สัมมนา ที่ไม่เกี่ยวข้องสายงานที่ปฏิบัต ิ   

หมายเหตุ: รายการสมรรถนะที่มีเครื่อง *  หมายถึง สมรรถนะที่ผู้ใหข้้อมลูเสนอแนะเพิ่มเติม 
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จากตารางที่ 34 แสดงถึงองค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาทุนแนวทางทุนมนุษย์ 
บุคลาการระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  เรียงตามล าดับจากระดับความส าคัญสูงที่สุดไปหา
ความส าคัญน้อยสุดตามล าดับในแต่ละด้าน  โดยด้านเนื้อหา และด้านรูปแบบ/วิธีการเรียนการสอน  
จะน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านการศึกษา
ต่อ  ด้านการฝึกอบรมจากการท างาน การฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน และน าไปเป็นแนวทางในการ
จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ  หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น  การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในอุตสาหกรรมไมซ์    
     
ตารางที่ 35 องค์ประกอบของสมรรถนะบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ต้องพัฒนาเรียงตามล าดับจาก
ช่องว่างสมรรถนะสูงที่สุดไปหาน้อยสุดของแต่ละด้าน 

 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน 

K: การบริหารจัดการเบื้องต้น 
K: ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
K: แนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ ์
K: วัฒนธรรมทอ้งถิ่น/ข้ามชาต ิ
K: ข่าวสารเศรษฐกจิสังคม 
K: กฎหมาย/ข้อก าหนด
พื้นฐาน* 
K: โลจิสติกส์* 
K: การจัดการความเสี่ยง* 
S: การใช้ภาษาอังกฤษ/
ภาษาจีน* 
S: การคิดเป็นตรรกะ การ
วิเคราะห ์
S: การท างานเป็นทีม 
S: การสื่อสารทีก่ระชับ 
ชัดเจน 
S: การประสานงาน 
S: การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
 

การประชุมองค์การและการ
ประชุมนานาชาติ   

ต าแหน่งงาน บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

K: ธุรกิจการจดัประชุมองค์การ
และประชุมนานาชาติ 

K: เอกสารด้านอาหาร/เครื่องดื่ม 
K: ด้านอาหารเครื่องดื่ม 
K: สุขอนามัยในสถานที่ท างาน 
K: การบริการตามมาตรฐาน 
S: รับรายการอาหารได้ถูกตอ้ง 
S: เสิร์ฟตามความต้องการของงาน 
S: แนะน ารายการอาหาร 
S: ประสานงานภายใน/ภายนอก 
A: เข้าใจยอมรบัความแตกต่าง 
A: มีน้ าใจช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ 
A: มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รัก
สะอาด 
A: มีความสุภาพ อ่อนโยน อารมณ์
ดี 

K: สถานการณป์ัจจุบัน/การ
แข่งขัน/แนวโนม้ 
S: ภาษาอังกฤษ/สามารถสื่อสารได้   
S: ประสานงานอ านวยความ
สะดวก 
A: มีประสบการณ์ในการท างาน 
A: ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
การเดินทางเพือ่เป็นรางวัล 
K: การปรับใช้องค์ประกอบ/
ผสมผสาน/จับคู่ 
K: การวางแผนการเดินทาง/โลจิ
สติกส์/ปลอดภยั 
K: เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อย
อื่นๆ 
K: เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
ตามแผน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน 
S: การใช้คอมพวิเตอร์ในการ
ท างาน 
S: การเจรจาต่อรอง 
S: การจัดการกบัสถานการณ์
ที่มีข้อขัดแย้ง 
A: มีทัศนคติเชิงบวกในการ
ท างาน 
A: มีความประณีต รอบคอบ
ในการท างาน 
A: มีความช่างสังเกตและใส่ใจ
การท างาน 
A: มีความสามารถในการ
ปรับตัวได ้
A: มีทัศนคติที่มุ่งเน้นการ
บรรลุเป้าหมาย 
A: มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม 
A: มีจิตบริการ บริการด้วยใจ 
A: มีเชาว์ปัญญา ไหวพริบ คิด
โต้ตอบได้ 

S: การจัดข้อพิพาทให้เกิดผล
ปฏิบัติที่ด ี
S: การสื่อสารให้คล้อยตาม
ความคิดได้ 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

A: มีประสบการณ์ท างาน K: ราคาตั๋วเครื่องบิน/เข้าใจ
เงื่อนไข 
K: ระบบส ารองตั๋วเครื่องบิน 
K: โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
K: ระบบการส ารองห้องพัก 
S: การใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน* 
S: การประสานงาน 
S: การออกแบบและท างาน
เอกสารได ้
S: การพิมพ์ดีดสัมผัส 
A: ความอดทนต่อแรงกดดันสงู 
A: ความละเอียด รอบคอบด้าน
เอกสาร 
A: มีความรับผิดชอบ พูดจา
ไพเราะ 
A: มีไหวพริบ  ช่างเจรจา 

A: มีความเข้าใจในความแตกตา่ง
ทางวัฒนธรรม 
A: กล้าแสดงออกน าเสนอได้สุภาพ 
A: มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ 
การจัดนิทรรศการและงานแสดง
สินค้า 
K: งานนิทรรศการและงานแสดง
สินค้า 
K: ความต้องการของคู่ค้า 
S: ใช้เครื่องมอื/อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี 
S: การสื่อสาร/ชัดเจน/เข้าใจ 
A: มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัด
นิทรรศการ 
A: มีเครือข่ายสว่นตัวเครอืข่ายทาง
วิชาชีพ 

  การจัดกิจกรรมพิเศษ ต าแหน่ง  พนักงานขาย 
 K: ลักษณะของกิจกรรมพิเศษ  
 K: โครงการกิจกรรมพิเศษ K: การจัดการการขาย 
 S: ปรับตัวใหเ้ขา้กับการ

เปลี่ยนแปลง  
K: สินค้า/บริการจัดนทิรรศการ 

 S: สร้างงานตรงความต้องการ
ลูกค้า 

K: การตลาดเบื้องต้น 

 A: มีประสบการณ์ท างาน K: ก าไร/ก าหนดราคาเบื้องต้น 
 A: มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
S: การตัดสินใจใต้สถานการณ
ต่างๆ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน 
  S: การขจดั/ความขัดแย้ง 
  S: การสรุปงานน าเสนอความ

ต้องการลูกค้า 
  S: การใช้คอมสื่อสาร Online และ 

Offline 
  A: มีความอดทนรับผิดชอบ 
  A: มีทัศนคติที่ดตี่องานขาย 
  A: สามารถในการขาย  เปิดการ

ขาย 
  A: มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะ 
  ต าแหน่ง  กราฟฟิกดีไซต ์
  K: พื้นฐานการตลาดใช้ออกแบบ 
  K: การถอดแบบ/ประเมินราคา 
  K: พื้นฐานด้านศิลปะจัดท าสื่อ 
  K: ด้านออกแบบ/ทันเหตุการณ์ 
  S: การน าเสนองานทัง้ภาษาไทย/

อังกฤษ 
  S: วิเคราะห์ ประยุกต์ ตอบโจทย์ 
  S: การใช้โปรแกรมพื้นฐาน/

ส าเร็จรูป 
  S: การควบคุมการออกแบบและ

การผลิต 
  A: มีความรับผิดชอบสูง อดทน 
  A: มีความคิดสร้างสรรค์  

  A: มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้
สิ่งใหม ่

  A: มีความขยันในการฝึกฝน 

 
หมายเหตุ: รายการสมรรถนะที่มีเครื่อง *  หมายถึง สมรรถนะที่ผู้ใหข้้อมลูเสนอแนะเพิ่มเติม 
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จากตารางที่ 35 องค์ประกอบของสมรรถนะบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ต้องการพัฒนา  
เรียงตามล าดับจากช่องว่างสมรรถนะสูงที่สุดไปหาน้อยสุดตามล าดับในแต่ละด้าน เพื่อน าไป
ประกอบการก าหนดแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากช่อง ว่าง
สมรรถนะ และความส าคัญของรูปแบบ วิธีการที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  
 
ตารางที่ 36 ค่าเฉลี่ยรวมสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการและช่องว่างของสมรรถนะ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  
 

สมรรถนะ ปัจจุบัน ที่ต้องการ ช่องว่าง 
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยรวม 

สมรรถนะหลกั 
ด้านความรู ้ 2.86 4.20 1.34 
ด้านทักษะ 2.98 4.26 1.28 
ด้านคุณลักษณะ 3.14 4.44 1.30 
สมรรถนะเฉพาะธุรกิจการประชุมองค์การและประชุมนานาชาต ิ
ด้านความรู ้ 2.97 4.25 1.28 
ด้านทักษะ 3.10 4.43 1.33 
ด้านคุณลักษณะ 3.01 4.38 1.37 
สมรรถนะเฉพาะธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
ด้านความรู ้ 3.00 4.30 1.30 
ด้านทักษะ 3.06 4.00 0.94 
ด้านคุณลักษณะ 3.09 4.31 1.22 
สมรรถนะเฉพาะธุรกิจการจดังานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า 
ด้านความรู ้ 3.01 4.24 1.23 
ด้านทักษะ 3.27 4.49 1.22 
ด้านคุณลักษณะ 2.80 4.12 1.32 
สมรรถนะเฉพาะธุรกิจการจดักิจกรรมพิเศษ 
ด้านความรู ้ 3.05 4.40 1.35 
ด้านทักษะ 3.13 4.43 1.30 
ด้านคุณลักษณะ 3.02 4.48 1.46 
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สมรรถนะ ปัจจุบัน ที่ต้องการ ช่องว่าง 
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยรวม 

สมรรถนะ  ต าแหน่ง : บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ธุรกิจการประชุมองค์การและประชุมนานาชาต ิ
ด้านความรู ้ 3.39 4.41 1.02 
ด้านทักษะ 3.61 4.29 0.68 
ด้านคุณลักษณะ 3.29 4.44 1.15 
สมรรถนะ  ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏบิัติการ   ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
ด้านความรู ้ 3.15 4.26 1.11 
ด้านทักษะ 3.06 4.26 1.20 
ด้านคุณลักษณะ 3.22 4.43 1.21 
สมรรถนะ  ต าแหน่ง : พนักงานขาย     ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า 
ด้านความรู ้ 3.43 4.50 1.07 
ด้านทักษะ 3.72 4.36 0.64 
ด้านคุณลักษณะ 3.50 4.56 1.06 
สมรรถนะ  ต าแหน่ง : กราฟฟิกดีไซน ์   ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
ด้านความรู ้ 3.24 4.39 1.15 
ด้านทักษะ 3.15 4.27 1.12 
ด้านคุณลักษณะ 3.09 4.36 1.27 

 
จากตารางที่ 36  ค่าเฉลี่ยรวมสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการและช่องว่าง

ของสมรรถนะบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะหลักปัจจุบัน
ต่ ากว่าสมรรถนะปัจจุบันเฉพาะธุรกิจและสมรรถนะตามต าแหน่งงานทุกด้าน เนื่องจากเมื่อสถาน
ประกอบการรับบุคลากรเข้ามาแล้วจะมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม  การสอนงาน  ตามความต้องการของธุรกิจและต าแหน่งงานที่บุคลากรนั้นรับผิดชอบ  จึง
สรุปได้ว่า การพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน ส่งผลให้สมรรถนะปัจจุบันบุคลากร
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกด้าน และหากพิจารณาในส่วนของช่องว่าง
สมรรถนะ พบว่า สมรรถนะตามต าแหน่งเกือบทุกต าแหน่ง สมรรถนะด้านทักษะมีช่องว่างของ
สมรรถนะน้อยลงอย่างชัดเจน แสดงว่า บุคลากรได้รับการพัฒนาจากการสถานประกอบการแล้ว 
ส่งผลให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านทักษะ ซึ่งสถานประกอบการจะเน้นการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย  
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2. สรุปการยืนยันผลจากผู้เชี่ยวชาญ 
 จากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากร

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  สรุปองค์ประกอบสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติ การใน
อุตสาหกรรมไมซ์  สรุปค่าเฉลี่ยรวมสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการและช่องว่างสมรรถนะ
แต่ละด้าน  องค์ประกอบของสมรรถนะที่ต้องพัฒนา วิธีการ รูปแบบพัฒนาทุนมนุษย์พนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีสมรรถนะตามที่ต้องการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา    
ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาและแสดงความเห็นเพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัย  สรุปดังนี้ 

  2.1 องค์ประกอบสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนเห็นด้วยกับองค์ประกอบของสมรรถนะทั้ง 3 ด้านในทุกระดับ โดยเฉพาะสมรรถนะ
หลัก ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ควรมีสมรรถนะหลักทั้ง 3 
ด้านที่ผู้วิจัยสรุปมาเป็นอย่างน้อย  ส่วนสมรรถนะเฉพาะธุรกิจและสมรรถนะตามต าแหน่งงานในแต่ละ
ธุรกิจนั้น เป็นความรู้ ทักษะ คุณลักษณะเฉพาะที่ลึกลงในแต่ละธุรกิจและต าแหน่ง   ซึ่งหากมองใน
ภาพรวมจะคล้าย ๆ กัน มีความทับซ้อนและคล้ายคลึงกับสมรรถนะหลัก  นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญมี
ข้อแนะน าเพิ่มเติม คือ  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความรู้ด้านจิตวิทยาพื้นฐาน ทักษะการ
สื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาต่างประเทศควรมีภาษาอื่น ๆ เพิ่มด้วย เช่น  ภาษาจีน ทักษะการ
ท างานหลากหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน  โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี ้

 
ผู้ที่จบหลักสูตรไมซ์ควรต้องมีสมรรถนะหลักทั้ง 3 ด้านตามที่สรุปมาข้างต้น จึงจะ

สามารถท างานในอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างราบรื่น และงานไมซ์ประสบการณ์ท างานส าคัญ
มาก ผู้สอนควรมีความรู้อย่างแท้จริง และเน้นวิธีการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เป็น
แบบการเรียนรู้ที่สอดแทรกการคิดวิเคราะห์  การท างานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอนให้สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และ
สังเคราะห์ได้  มีทักษะแบบสามารถท างานได้หลากหลาย  คนพันธุ์ไมซ์ต้องสามารถท างาน
ได้อย่างหลากหลาย ทักษะด้านภาษาต้องการให้มีภาษาอื่นด้วยนอกจากภาษาอังกฤษ  เช่น 
ภาษาจีน  ซึ่งตอนนี้ลูกค้าไมซ์มีชาวจีนเข้ามาจ านวนมาก ส่วนสมรรถนะเฉพาะธุรกิจจะ
คล้าย ๆ กับสมรรถนะหลักต้องการเห็นสถาบัน การศึกษาผลิตแรงงานไมซ์ที่มีสมรรถนะ
ตามนี้อย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันต้องเสียเวลาฝึกอบรมพนักงานนานพอสมควรกว่าจะ
ท างานได้  (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2561)  

ถ้าบุคลากรมีสมรรรถนะหลักได้ตามที่สรุปมาจริง คิดว่าเพียงพอกับการท างานไมซ์
แล้ว ส่วนสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานเป็นสมรรถนะเฉพาะจริง ๆ อาจต้องเป็นความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้าน เช่น ถ้าเป็นพนักงานขายต้องมีความรู้ด้านการตลาด การเปิดปิดการขาย 
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ส่วนผลของสมรรถนะหลักปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ามากทุกด้านเมื่อเทียบกับสมรรถนะเฉพาะ
ธุรกิจและสมรรถนะตามต าแหน่งนั้น จากประสบการณ์ท างานและสัมผัสกับบุคลากรที่
รับมาท างาน เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กที่จบมาท างานไมซ์ ส่วนหนึ่งจบมาไม่ตรงหรือไม่
ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อท างานในลักษณะนี้  เมื่อรับมาท างานต้องน ามาพัฒนาต่อ ทั้งอบรม 
สอนงาน ให้ได้เจอปัญหาจากสถานการณ์จริง ดังนั้นเมื่อเข้ามาท างานแล้วจะได้เรียนรู้จาก
การท างานจริงได้  จึงจะเกิดการเรียนรู้  ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วน
ต าแหน่งจึงเพิ่มขึ้น (ผู้ เชี่ยวชาญคนที่  2 , 2561)  จากช่องว่างสมรรถนะที่ สรุปมา มี
ความเห็นตรงกันจากที่รับพนักงานมา พบว่า ส่วนใหญ่รับเข้ามาแล้วมีสมรรถนะไม่ตรงกับที่
ต้องการ  แต่จะคัดเลือกจากคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับต้องการมากที่สุด เพราะแรงงานที่
มีคุณภาพยังขาดแคลน ยากที่จะรับมาแล้วได้ตรงตามต้องการเลย เมื่อรับมาแล้วต้องท าการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะหลักขององค์การ ให้มีจิต
บริการ ท างานเป็นทีม การใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม  และที่ใช้มากที่สุด คือ พัฒนา
ด้วยการสอนงานจากพี่เลี้ยง  โดยมากองค์กรจะท าการฝึกอบรมสมรรถนะที่ต้องการใน
ธุรกิจและต าแหน่งงานเพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้เร็วที่สุด (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 , 
2561)   

 
  2.2 องค์ประกอบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมไมซ์ ผู้เชี่ยวชาญทุกคนเห็นด้วยกับองค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  ทั้งด้านการพัฒนาจากการศึกษาในสถาบันการศึกษา 
และด้านการพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างานแล้ว โดยทุกคนเห็นตรงกันว่า 
องค์ประกอบดังกล่าว ส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้เชี่ยวชาญมีข้อแนะน าเพิ่มเติม  คือ 

   1)  ด้านการพัฒนาจากการศึกษาในสถาบันการศึกษา ควรมีการจัดท าหลักสูตร
ไมซ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นพัฒนา
สมรรถนะโดยใช้วิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้แบบลงมือท า การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเน้น
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ เน้นผลลัพธ์ของสมรรถนะที่
ต้องการ (Outcome Learning)  ควรมีการประเมินหลักสูตรที่ดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของหลักสูตรตาม
ต้องการ นอกจากหลักสูตรแล้วต้องมีการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรไมซ์ และความร่วมมือจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์    

   2)  ด้านการพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน แนะน าวิธีการ
ระดมสมอง การประชุมสรุปงานเพื่อหาข้อสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี  
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ข้อแนะน าเพิ่มเติม ต้องการเห็นสายงานไมซ์มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพเในสาขาอาชีพ เพื่อการประเมินหรือรับรองศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ทัศนคติในการท างานของคนที่ท างานไมซ์   โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่สรุปมาถือว่าครอบคลุมสิ่งที่องค์การส่วนใหญ่ปฏิบัติกัน การ
พัฒนาที่จะท าให้องค์การมีก าลังคนที่มีคุณภาพนั้น การเรียนในห้องเรียนนอกจากความรู้
ด้านแนวคิดทฤษฎีแล้ว ควรมีการจัดเรียนแบบเน้นการพัฒนาสมรรถนะควบคู่กับ
ประสบการณ์ท างานจริง มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และมีการประเมินผล
การเรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้เรียนที่ผ่านการหลักสูตรไมซ์จะมีสมรรถนะ
ตามที่ต้องการ  ซึ่งที่ผ่านมาทางเราก็ได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพให้ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรไมซ์ เน้นที่ตัวอาจารย์ผู้สอนก่อนเพราะเป็นตัวผู้สอนต้องมี
ความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง   องค์การมีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโดยการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับบุคลากรที่ท างานในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง  คาดว่า
จะช่วยสร้างก าลังด้านไมซ์ให้สามารถปฏิบัติภาระงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมี
คุณภาพ และคาดหวังว่าบุคลากรเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญขององค์การและประเทศใน
อนาคต (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2560)  เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาที่ได้จากงานวิจัยอย่าง
มาก โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะต่าง ๆ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แรงงาน  ถ้าเป็นไปได้สถานศึกษาควรมีการทดสอบ
สมรรถนะเด็กก่อนจบด้วย ว่ามีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือ ยัง  
ปัจจุบันพบว่าเด็กจบมาใหม่ ๆ ยังไม่สามารถท างานได้ ต้องน ามาอบรมหรือสอนงานเพิ่ม  
ถ้าทางสถานศึกษาเข้มงวดการวัดผลมากขึ้น ผู้เรียนน่าจะมีคุณภาพ และองค์การจะใช้เวลา
กับงบประมาณในการฝึกอบรมน้อยลง  สิ่งที่ขอเสนอเพิ่ม คือ นอกจากหลักสูตรที่ดีแล้ว  
ตัวอาจารย์ผู้สอนก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เด็กมีคุณภาพด้วย  จึงอยากให้มีการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนด้วย  อีกเรื่องที่ส าคัญ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานควรร่วมมือกัน
ผลักดันให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือมีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพไมซ์ มีการ
ประเมินหรือรับรองศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของ
คนที่ท างานไมซ์ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2, 2560)   

จากที่สรุปมาเห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนตามลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว  มีทั้งความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและสาขาอาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   คิดว่าถ้า
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น าเอาผลที่ได้มาใช้เพื่อใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน่าจะท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามต้องการของอุตสาหกรรม  ขอแนะน าเพิ่มเติมว่าในหลักสูตรไมซ์ควรจัดการ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะ  เน้นผลลัพธ์ของสมรรถนะที่ต้องการ  (Outcome Learning) 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการในงานอาชีพนั้นๆ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 , 2560)  
การออกแบบการเรียนการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน  มีการท าโครงงาน การออกฝึกปฏิบัติงานนอก
สถาบัน ส่งเสริมให้เกิดทักษะต่าง ๆ ตรงตามผลการวิจัยที่สรุปมา หลักสูตรของเราได้
ด าเนินการตามที่กล่าวมา  ผลที่ได้ก็น่าพอใจ บัณฑิตที่จบออกไปได้รับการตอบรับจากสถาน
ประกอบการดีมาก จึงเห็นด้วยกับข้อสรุปของสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาที่ได้ จาก
งานวิจัยนี้อย่างยิ่ง  แต่ขอเพิ่มเติม คือ ความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน  ในเรื่องของการร่วมมือเกี่ยวกับสถานที่
ฝึกงาน การให้ความรู้ในฐานะครูอาจารย์หรือวิทยากร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4, 2560) องค์การ
จะเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาตรงกับข้อสรุปในงานวิจัยนี้ โดยมีการเลือกใช้ตามความ
เหมาะสมของหน้าที่และต าแหน่งงาน  เช่น ถ้าเป็นการพัฒนาระดับองค์การจะการอบรมให้
ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  หากเป็นระดับหน่วยงานจะใช้การศึกษาดูงาน การสอน
งาน เพื่อให้ได้สมรรถนะเฉพาะของหน่วยงานนั้น ๆ อาจมีการส่งไปฝึกอบรมข้างนอกบ้าง
เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ส่วนเรื่องการศึกษาต่อนั้นก็แล้วแต่ความสนใจของพนักงาน  แต่
ส่วนมากจะศึกษาต่อหรือไปฝึกอบรมในสายงานที่ท างานอยู่หรือเกี่ยวข้องกับงานไมซ์ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5, 2560)  
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ไมซ์ เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการ
ของอุตสาหกรรมไมช์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน 3) เพื่อศึกษาสมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 4) เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของบุคลากรระดับการ
ปฏิบัติการของอุตสาหกรรมไมซ์ และ5) เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีสมรรถนะทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตรงตามความ
ต้องการผู้ประกอบการ  

งานวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)  คือ 
มีการผสานวิธีระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ท าการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีการวิจัยในหลายขั้นตอน ได้แก่  การทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษาถึงสถานการณ์ความต้องการก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ รูปแบบและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์  และน ามาเป็นกรอบในการสร้ างเครื่องมือการวิจัย 
ตามแนวคิดทฤษฎีของ David C. McClelland เกี่ยวกับสมรรถนะที่สั่งสมอยู่ตัวบุคคลจนกลายเป็น
ทุนมนุษย์  ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Trait)  แนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์ของ Leonard Nadler ซึ่งเป็นการเตรียมคนให้มีความพร้อมที่จะเติบโต
และพัฒนาไปกับองค์การ โดยใช้วิธีการฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ท าให้สามารถสรุปเป็นข้อค าถามที่ใช้ในการศึกษา
และน ามาซึ่งการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแนวค าถามแบบกึ่ง
โครงสร้าง จากนั้นจึงด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร  ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ จ านวน 18 คน  และเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการทอดแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และหัวหน้างานในอุตสาหกรรมไมซ์ จ านวน  
450 ชุด  วิเคราะห์ผลและน าผลการวิจัยที่ได้ไปยืนยันสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์จากผู้เชีย่วชาญ  สามารถน าเสนอสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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สรุปผลการวิจยั 
การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยโดยตอบค าถามการวิจัยและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับ   ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและสถานการณ์ก าลังคนในอุตสาหกรรมไมซ ์
1. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี 

และอายุระหว่าง 51-60 ปี   จบการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ท างานมากกว่า 16 ปี ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเช่นเดียวกัน  มีอายุระหว่าง 35-40 ปี  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ต าแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย และมีประสบการณ์ท างานระหว่าง 
6-9 ปี ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจะแตกต่างในเรื่องของช่วงอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์
ท างาน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูง  และ
นักวิชาการเท่านั้น จึงมีช่วงอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างานที่สูงกว่า                                                                                                                     

2. สถานการณ์การขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการ  อุตสาหกรรมไมซ์ต้องการ
แรงงานระดับปฏิบัติการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยปัญหาที่พบ คือ แรงงานที่เข้ามาใน
อุตสาหกรรมไมซ์มีคุณลักษณะที่ไม่ตรงตามความต้องการ ส่วนหนึ่งเกิดจากประเทศไทยมีหลักสูตรที่
เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้องกับไมซ์โดยตรงน้อยมาก องค์การส่วนใหญ่จึงต้องใช้แรงงานที่ จบจากสาขา 
วิชาอื่นที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจ านวนมาก ประกอบกับ
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ยังผลิตแรงงานที่มีคุณวุฒิ และคุณลักษณะที่ไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นักศึกษาที่จบการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับอุดมศึกษาเข้าสู่
ระบบแรงงานน้อยลง จากสาเหตุดังกล่าวท าให้แรงงานที่เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมไมซ์ส่วนใหญ่มี
สมรรถนะไม่เป็นไปตามต้องการ  ไม่มีองค์ความรู้ด้านไมซ์อย่างแท้จริง และไม่เข้าใจลักษณะการ
ท างานของอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกสมรรถนะที่จ าเป็นก่อนเข้าสู่กระบวนการท างาน 
และยังพบการแย่งตัวพนักงานที่มีประสบการณ์และความสามารถระหว่างองค์การอีกด้วย ทั้งนี้พบว่า 
องค์การส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมไมซ์มีความต้องการรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ มากกว่า 9 คนขึ้น
ไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  และต้องใช้ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรเฉลี่ยประมาณ 6-9 
เดือน แต่พนักงานมีส่วนใหญ่ที่สามารถรับมาได้นั้น บางส่วนกลับมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามที่ต้องการ 
คือ มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามสายงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากรไม่
ตรงต่อความต้องการ ต้องน ามาฝึกอบรมและพัฒนา จึงสรุปได้ว่าสถานการณ์ก าลังคนระดับปฏิบัติการ
อยู่ในภาวะขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่จะขาดแคลนในเชิงคุณภาพมากกว่า 
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ส่วนที่ 2 สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
1.  สมรรถนะหลักของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์   
  สมรรถนะด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะ

เรื่องสินค้าและบริการ ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานและงบประมาณ สถานการณ์แนวโน้ม
ของอุตสาหกรรม ข่าวสารสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมข้ามชาติ 
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ การบริหารจัดการ และสถานการณ์
แนวโน้มของอุตสาหกรรมมากที่สุด  โดยพบว่าสมรรถนะด้านความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
ปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ซึ่งสมรรถนะที่ต้องการสูงสุด 
ได้แก่ การบริหารจัดการเบื้องต้น แนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  และมีช่องว่าง
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ การบริหารจัดการเบื้องต้น  ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ  แนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น/ข้ามชาติ และข่าวสารเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับสมรรถนะที่ต้องการ ข้อเสนอแนะสมรรถนะเพิ่มเติม คือ ข้อก าหนดกฎหมาย
พื้นฐานโลจิสติกส์  การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย   จิตวิทยา การตลาดเน้นพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย การท างานเป็นทีม การประสาน การสื่อสารและ
น าเสนอที่กระชับ ชัดเจนทั้งการฟัง การพูด การเขียน การเจรจาต่อรอง  การคิดวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์  ทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา และ
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์มากที่สุด   โดย
สมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับ
สมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ  สมรรถนะที่ต้องการสูงสุด ได้แก่ การท างานเป็นทีม   การสื่อสารที่
กระชับชัดเจน การประสานงาน การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน และมีช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับ
การพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ การใช้ภาษาอังกฤษ การคิดเป็นตรรกะ การคิดวิเคราะห์ การ
ท างานเป็นทีม การสื่อสารที่กระชับชัดเจน การประสานงาน  การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า  การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน การเจรจาต่อรอง และการจัดการกับสถานการณ์ที่มีข้อ
ขัดแย้ง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสมรรถนะที่ต้องการ ยกเว้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการคิด
เป็นตรรกะการวิเคราะห์ แสดงว่าทั้ง 2 ทักษะนี้ แม้ว่าผู้ประกอบการและหัวหน้างานไม่ได้ต้องการสูง
มาก แต่ทักษะปัจจุบันอยู่ในระดับต่ ามาก  ข้อเสนอแนะสมรรถนะเพิ่มเติม คือ ควรจะมีภาษาที่ 3 
ด้วย เช่น ภาษาจนี และมีทักษะการท างานได้หลากหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน 

  สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย มีจิตบริการ มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการ
ท างาน ท างานอย่างมีเป้าหมาย มีความสามารถในการปรับตัว อดทนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
บุคลิกภาพที่ดี  มีเชาวน์ปัญญาไหวพริบ มีความช่างสังเกตละเอียดลออรอบคอบ มีความซื่อสัตย์และ
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ศีลธรรมจรรยาบรรณ  ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการมีจิตบริการ ความอดทนควบคุมอารมณ์ได้ มี
ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับงาน ช่างสังเกตละเอียดลออรอบคอบ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ 
สมรรถนะที่ต้องการสูงสุด ได้แก่ การมีจิตบริการ มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน มีความซื่อสัตย์/มี
ศีลธรรม มีความช่างสังเกตและใส่ใจการท างาน  ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุด
ไปน้อยสุด คือ มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน มีความประณีตรอบคอบในการท างาน มีความช่าง
สังเกตและใส่ใจการท างาน มีความสามารถในการปรับตัวได้ มีทัศนคติที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย มี
ความซื่อสัตย์/มีศีลธรรม มีจิตบริการ และมีเชาว์ปัญญา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสมรรถนะที่
ต้องการ ยกเว้น ความซื่อสัตย์/มีศีลธรรม การมีจิตบริการ แสดงว่าทั้ง 2 คุณลักษณะนี้ ผู้ประกอบการ
และหัวหน้างานมีความต้องการสูงมากและคุณลักษณะปัจจุบันของบุคลากรอยู่ในระดับสูงเช่นกัน  

2.  สมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์   
 ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ  

ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล   ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ธุรกิจการจัด
กิจกรรมพิเศษ  มีดังนี้   

  2.1  สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ  
   1) สมรรถนะด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมองค์การ

และการประชุมนานาชาติ ลักษณะและรูปแบบการจัดงานประชุม โดยสมรรถนะด้านความรู้ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบันมีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการและ
ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ ธุรกิจการจัดประชุมองค์การและ
การประชุมนานาชาติ สถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับสมรรถนะที่ต้องการ  มีข้อเสนอแนะสมรรถนะเพิ่มเติม คือ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือในการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

   2) สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ การ
ประสานงาน  โดยสมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบันมีระดับสมรรถนะต่ า
กว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด 
คือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ การประสานงาน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสมรรถนะที่ต้องการ  มี
ข้อเสนอแนะสมรรถนะเพิ่มเติม คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและใช้โปรแกรมในการน าเสนอต่าง ๆ 
และทักษะแก้ไขปัญหา 

   3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการท างาน/
ฝึกงานในธุรกิจการจัดประชุม มีจิตสาธารณะและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะของ
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บุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบันมีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ 
ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ ประสบการณ์ในการท างาน/
ฝึกงานในธุรกิจการจัดประชุม และมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม  

  2.2  สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  
   1)  สมรรถนะด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการจัดโครงการการ

ท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทางและสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน ข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์
และความปลอดภัย การจัดการใช้องค์ประกอบของทรัพยากรผสมผสานการจับคู่ และรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
ไมซ์อื่น ๆ โดยสมรรถนะด้านความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่า
ระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด 
คือ การปรับใช้องค์ประกอบของทรัพยากรผสมผสานการจับคู่ การวางแผนการเดินทางและสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงาน ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ย่อยอื่น ๆ การจัดโครงการการท่องเที่ยว/วางแผน  

   2) สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถน าเสนอได้
อย่างชัดเจน สามารถจัดการข้อพิพาทและข้อขัดแย้งได้ดี โดยสมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่
ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ สามารถจัดการข้อพิพาทและข้อขัดแย้งได้ดี มีทักษะ
การสื่อสารที่ดี สามารถน าเสนอได้อย่างชัดเจน  

  3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย มีความเข้าใจในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ น่าไว้วางใจและน่าเชื่อถือ  และมีประสบการณ์ท างานหรือการ
ฝึกงานจากสถานที่จริง  โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่
ต้องการทุกรายการ  ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ มีประสบการณ์
ท างาน มีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม กล้าแสดงออกน าเสนอได้อย่างสุภาพ  และมีความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ มีข้อเสนอแนะสมรรถนะเพิ่มเติม คือ  มีความมั่นใจในตนเอง รักและภูมิใจในอาชีพ 

  2.3  สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า      
   1) สมรรถนะด้านความรู้  ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงาน

แสดงสินค้า รูปแบบการจัดงานที่หลากหลาย องค์ประกอบของงานและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดงาน ความรอบรู้เกี่ยวกับคู่ค้า ความต้องการทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณของทรัพยากรที่มีไว้ใช้ 
โดยสมรรถนะด้านความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับ
สมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ 
เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เกี่ยวกับความต้องการของคู่ค้า มีข้อเสนอแนะสมรรถนะ
เพิ่มเติม คือ  ความรู้ด้านโลจิสติกส์ ข้อก าหนดกฎหมายทั่ว ๆ ไป และความรู้พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค     
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   2) สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสาร การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ โดยสมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบันมีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับ
สมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ การใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี  การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีข้อเสนอแนะสมรรถนะเพิ่มเติม คือ 
บุคลิกภาพ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และเข้าใจความแตกต่างของผู้คน การจัดการข้อพิพาทลด
ความขัดแย้ง  

   3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย มีประสบการณ์การท างานธุรกิจ
การจัดนิทรรศการ และเครือข่ายส่วนตัว เครือข่ายทางวิชาอาชีพ โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะใน
ปัจจุบันมีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ  ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับ
การพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดนิทรรศการ มีเครือข่ายส่วนตัว 
เครือข่ายทางวิชาชีพ  

 2.4  สมรรถนะเฉพาะของธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  
   1)  สมรรถนะด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรม

พิเศษประเภทต่างๆ  ลักษณะของกิจกรรมพิเศษต่างๆ ข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์  ก าหนดการเวลาการ
ท างาน ความปลอดภัย การจัดการฝูงคน โดยสมรรถนะด้านความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
ปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับ
การพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ เกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมพิเศษ เกี่ยวกับโครงการกิจกรรม
พิเศษ มีข้อเสนอแนะสมรรถนะเพ่ิมเติม  คือ การจัดการและงบประมาณ  

 2)  สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย ความคิดวิเคราะห์  การน าองค์ประกอบ
ศักยภาพของโครงการที่แตกต่างกันมาประสานกันให้เกิดงานใหม่ ๆ ให้ตรงความต้องการลูกค้าและ
สร้างความความพอใจให้กับลูกค้า สื่อสารและน าเสนองานได้ชัดเจน ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความอดทนต่อความเครียดและความกดดัน โดยสมรรถนะด้านทั กษะของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบันมีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ 
ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถสร้างงานให้ตรงความต้องการลูกค้า 

 3)  สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย  มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ 
สามารถสื่อสารความคิดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสบการณ์ท างานหรือฝึกงาน โดยสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ   ช่องว่าง
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ มีประสบการณ์ท างาน มีความคิดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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3. สมรรถนะตามต าแหน่งงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการของแต่ละธุรกิจย่อยใน
อุตสาหกรรมไมซ์      

   3.1  ต าแหน่งงาน : บริการอาหารและเครื่องด่ืม     
         ธุรกิจการจัดประชุมองค์การและประชุมนานาชาต ิ    
  1) สมรรถนะด้านความรู้  ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในสถานที่

ท างานกฏระเบียบและความปลอดภัย  สินค้าและบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับผิดชอบ   
รูปแบบและวิธีการบริการต้องสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
เอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยสมรรถนะด้านความรู้ของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการในปัจจุบันมีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ  ช่องว่าง
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ เอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ด้านสินค้าและบริการด้านอาหารเครื่องดื่มที่รับผิดชอบ ความรู้เกี่ยวรูปแบบและวิธีการ
บริการสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน  สุขอนามัยในสถานที่ท างาน ระเบียบและ
ความปลอดภัย   

       2) สมรรถนะด้านทักษะ  ประกอบด้วย  มีทักษะการเสิร์ฟตามความต้องการ
ของงาน การรับรายการอาหารและการให้บริการที่โต๊ะอาหารได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  การ
ประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง สามารถแนะน ารายการอาหารได้อย่าง
คล่องแคล่ว ชัดเจนและน่าเชื่อถือ  โดยสมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน 
มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการ
พัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ รับรายการอาหารและการให้บริการบนโต๊ะอาหารได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า การเสิร์ฟตามความต้องการของงาน การสื่อสารสามารถแนะน ารายการอาหารได้ชัดเจน
น่าเช่ือถือ การประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอกสถานที่  

   3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ  มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี  รักสะอาด มี
บุคลิกภาพและสุขภาพดี  มีความสุภาพ อ่อนน้อม อารมณ์ดี เก็บความรู้สึกได้ดี  มีความเข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างของผู้มาใช้บริการ เอาใจใส่ให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือ
กันในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่าง
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างผู้
มาใช้บริการเอาใจใส่ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน  มีน้ าใจ  ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
ช่วยดูแลผู้ใช้บริการ มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รักสะอาด บุคลิกภาพและสุขภาพดี  มีความสุภาพ 
อ่อนโยน อารมณ์ดี เก็บความรู้สึกได้ดี  
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  3.2  ต าแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล   
   1)  สมรรถนะด้านความรู้  ประกอบด้วย เกี่ยวกับระบบการส ารองตั๋วเครื่องบิน 

ระบบการส ารองห้องพักโรงแรม ร้านค้าและร้านอาหาร ผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Window , Word Excel  และโปรแกรมส ารองที่พัก เช่น Galileo   
Abacus   การดูราคาตั๋วและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆที่ส าคัญในการส ารอง โดยสมรรถนะด้านความรู้ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบันมีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ 
ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ เกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบินการดู
ราคาตั๋วและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆที่ส าคัญ ระบบส ารองตั๋วเครื่องบินผ่านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระบบการส ารองห้องพักโรงแรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

   2)  สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย ต้องสามารถสื่อสารและประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี เช่น  โรงแรม  ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว สามารถพิมพ์งาน
ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง รวมถึงสามารถจัดท าออกแบบและท างานด้านเอกสารได้ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยสมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับ
สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจาก
มากสุดไปน้อยสุด คือ การใช้ภาษาอังกฤษระดับที่ใช้งานได้ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ร้านอาหาร โรงแรม การออกแบบและท างานเอกสารได้ การพิมพ์ดีดสัมผัสได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

  3)  สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย  มีความละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับ
งานเอกสาร  เช่น ข้อตกลงกับโรงแรม  รายการอาหาร  รายละเอียดการเดินทาง   มีไหวพริบปฏิภาณ 
ช่างเจรจาและต้องเป็นนักต่อรองที่ดี มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์มีความอดทน
ต่อแรงกดดันได้ดี  โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน  มีระดับ
สมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ   ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจาก
มากสุดไปน้อยสุด คือ มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี เช่น แรงกดดันจากลูกค้า จากข้อจ ากัดของเวลา 
เป็นต้น  มีความละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร เช่น ข้อตกลงกับโรงแรม รายการอาหาร 
รายการเดินทาง เป็นต้น   มีความรับผิดชอบพูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์  มีไหวพริบปฏิภาณ ช่าง
เจรจาและเป็นนักต่อรองที่ดี  

 3.3 ต าแหน่งงาน :  พนักงานขาย  ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า      
   1) สมรรถนะด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้นและ

พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการการขายและเทคนิคการขาย รู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของศูนย์จัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า ก าไรและการก าหนดราคาเบื้องต้น โดยสมรรถนะด้านความรู้ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ 
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ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ การจัดการการขายและเทคนิคการ
ขาย สินค้าและบริการของศูนย์จัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า    การตลาดเบื้องต้นและพฤติกรรม
ผู้บริโภค  ก าไรและการก าหนดราคาเบื้องต้น    

   2)  สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย  ทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการขจัด ลดข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในองค์การ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  เพื่อการท าสื่อทางการตลาดทั้งแบบ ออนไลน์
และออฟไลน์  สามารถสื่อสารประเภทของสินค้าได้ตรงกับกลุ่มลูกค้า มีความทันสมัยปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ สามารถสรุปงานและ
น าเสนอความต้องการของลูกค้าให้กับฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น  เพื่อให้งานออก มา
ได้ตรงตามความต้องการและสร้างความพอใจแก่ลูกค้า โดยสมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะ ที่
ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ การตัดสินใจใต้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
การขจัด ลดความขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์การเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด การสรุป
งานน าเสนอความต้องการลูกค้าให้กับฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น การใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เพื่อท าการสื่อสารทางการตลาดแบบทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ สื่อสารประเภทสินค้าได้ตรงกลุ่ม
ลูกค้า  

  3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะ 
บุคลิกดี น่าเชื่อถือ มั่นใจ มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย กระตือรือร้น ความอดทน รับผิดชอบ สามารถ
ท างานนอกเวลา นอกสถานที่ได้  มีความสามารถในการขาย เปิดการขาย  เสนอการขาย  ปิดการขาย
ได้ และมีประสบการณ์การท างานด้านการขาย  โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่
ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ  มีความอดทน รับผิดชอบสามารถท างานนอกเวลาได้   มี
ทัศนคติที่ดีต่องานขายกระตือรือร้นตลอดเวลา มีความสามารถในการขาย เปิดการขาย เสนอการขายและ
ปิดการขายได้   มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะ บุคลิกดี น่าเชื่อถือ  

 3.4 ต าแหน่งงาน : กราฟฟิกดีไซต ์ ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
  1)  สมรรถนะด้านความรู้ ประกอบด้วย  ความรู้ด้านการออกแบบ รอบรู้และ

ทันสมัย  มีพื้นฐานด้านศิลปะ การถ่ายภาพ  การจัดท าสื่อและสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ การถอดแบบ
และประเมินราคา พื้นฐานด้านการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์
งาน โดยสมรรถนะด้านความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับ
สมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ 
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ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาดเพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์งาน การถอดแบบและประเมิน
ราคา พื้นฐานด้านศิลปะ การจัดท าสื่อและสิ่งพิมพ์  และด้านออกแบบ รอบรู้และทันเหตุการณ์  

  2) สมรรถนะด้านทักษะ ประกอบด้วย  สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานและ
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัย เช่น  Adobe Illustrator,  Adobe Photoshop , Motion Design  
Animation, 3D, Auto Cad  ทักษะการสื่อสาร  การน าเสนองานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  การ
ควบคุมการออกแบบและการผลิตให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด การวิเคราะห์ประยุกต์และสร้าง 
สรรค์งานใหม่ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ โดยสมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
ปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับ
การพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุดคือ สามารถน าเสนองานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ
วิเคราะห์ ประยุกต์และดัดแปลงงานให้ตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  การใช้โปรแกรม
พืน้ฐานและโปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัย  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop การควบคุมการ
ออกแบบและการผลิตให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด  

  3)  สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบงานที่มีความแปลกใหม่ รวดเร็ว ทันตามก าหนด  ตรงตามความต้องการของลูกค้า  มีความ
รับผิดชอบสูง ขยัน อดทน  สามารถท างานภายใต้แรงกดดันและไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา มีความกล้าที่
จะลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ มีความขยันหมั่นในการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
โดยสมรรถนะด้านคุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน มีระดับสมรรถนะต่ ากว่าระดับ
สมรรถนะที่ต้องการทุกรายการ ช่องว่างสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาจากมากสุดไปน้อยสุด คือ มี
ความรับผิดชอบสูง อดทน สามารถท างานภายใต้แรงกดดันและไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา  มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถออกแบบงานที่มีความแปลกใหม่ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า มี
ความกล้าที่จะลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม มีความขยันในการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  

4. ภาพรวมช่องว่างสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 จากผลการศึกษาสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะทึ่ต้องการ สามารถสรุปเป็น

ช่องว่างสมรรถนะตามผลการศึกษาและความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  สรุปได้ดังตารางที่ 37  
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ตารางที่ 37 องค์ประกอบของสมรรถนะบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ต้องพัฒนาเรียงตามล าดับจาก
ช่องว่างสมรรถนะสูงที่สุดไปหาน้อยสุดของแต่ละด้าน 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน 

K: การบริหารจัดการเบื้องต้น 
K: ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
K: แนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ ์
K: วัฒนธรรมทอ้งถิ่น/ข้ามชาต ิ
K: ข่าวสารเศรษฐกจิสังคม 
K: กฎหมาย/ข้อก าหนดพื้นฐาน 
K: โลจิสติกส์ 
K: การจัดการความเสี่ยง 
S: การใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
S: การคิดเป็นตรรกะ การ
วิเคราะห ์
S: การท างานเป็นทีม 
S: การสื่อสารทีก่ระชับ ชัดเจน 
S: การประสานงาน 
S: การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
S: การใช้คอมพวิเตอร์ในการ
ท างาน 
S: การเจรจาต่อรอง 
S: การจัดการกบัสถานการณ์ทีม่ี
ข้อขัดแย้ง 
A: มีทัศนคติเชิงบวกในการ
ท างาน 
A: มีความประณีต รอบคอบใน
การท างาน 
A: มีความช่างสังเกตและใส่ใจ
การท างาน 

การประชุมองค์การและการ
ประชุมนานาชาติ   

ต าแหน่งงาน บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

K: ธุรกิจการจดัประชุมองค์การ
และการประชุมนานาชาติ 

K: เอกสารเกี่ยวกับด้านอาหาร/
เครื่องดื่ม 

K: สถานการณป์ัจจุบัน/การ
แข่งขัน/แนวโนม้ 

K: ด้านอาหาร/เครื่องดื่ม 

S: ภาษาอังกฤษ/สามารถสื่อสารได้   K: สุขอนามัยในสถานที่ท างาน 

S: ประสานงานอ านวยความ
สะดวก 

K: การบริการตามมาตรฐาน 

A: มีประสบการณ์ในการท างาน S: รับรายการอาหารได้ถูกตอ้ง 

A: ใส่ใจสิ่งแวดล้อม S: เสิร์ฟตามความต้องการของงาน 

การเดินทางเพือ่เป็นรางวัล S: แนะน ารายการอาหาร 

K: การปรับใช้องค์ประกอบ/
ผสมผสาน/จับคู่ 

S: ประสานงานภายใน/ภายนอก 

K: การวางแผนการเดินทาง/โลจิ
สติกส์/ปลอดภยั 

A: เข้าใจยอมรบัความแตกต่าง 

K: เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อย
อื่นๆ 

A: มีน้ าใจช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ 

K: เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
ตามแผน 

A: มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รัก
สะอาด 

S: การจัดข้อพิพาทให้เกิดผล
ปฏิบัติที่ด ี

A: มีความสุภาพ อ่อนโยน อารมณ์
ดี 

S: การสื่อสารให้คล้อยตาม
ความคิดได้ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

A: มีประสบการณ์ท างาน K: ราคาตั๋วเครื่องบิน/เข้าใจ
เงื่อนไข 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน 
A: มีความสามารถในการปรับตวั
ได้ 
A: มีทัศนคติที่มุ่งเน้นการบรรลุ
เป้าหมาย 
A: มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม 
A: มีจิตบริการ บริการด้วยใจ 
A: มีเชาว์ปัญญา ไหวพริบ คิด
โต้ตอบได้ 

A: มีความเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

K: ระบบส ารองตั๋วเครื่องบิน 

A: กล้าแสดงออกน าเสนอได้
สุภาพ 

K: โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

A: มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ K: ระบบการส ารองห้องพัก 

การจดันิทรรศการและงานแสดง
สินค้า 

S: การใช้ภาษาอังกฤษ 

K: งานนิทรรศการและงานแสดง
สินค้า 

S: การประสานงาน 

K: ความต้องการของคู่ค้า S: การออกแบบและท างาน
เอกสารได ้

S: ใช้เครื่องมอื/อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี 

S: การพิมพ์ดีดสัมผัส 

S: การสื่อสาร/ชัดเจน/เข้าใจงา่ย A: ความอดทนต่อแรงกดดันสงู 

A: มีประสบการณ์ในธุรกิจการ
จัดนิทรรศการ 

A: ความละเอียด รอบคอบด้าน
เอกสาร 

A: มีเครือข่ายสว่นตัวเครอืข่าย

ทางวิชาชพี 

A: มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ 

A: มีไหวพริบ  ชา่งเจรจา 

*ความเห็นเพิ่มเติมจาก

ผู้เชี่ยวชาญ                               

K:จิตวิทยา การตลาดเน้น

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

S: การสื่อสารด้วยภาษาอื่น เช่น 

ภาษาจีน 

และความสามารถท างานได้

หลากหลายหนา้ที่ 

A:มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่าง

และใช้งานได้จรงิ 

 

 การจัดกิจกรรมพิเศษ  

K: ลักษณะของกิจกรรมพิเศษ  ต าแหน่ง  พนักงานขาย 

K: โครงการกิจกรรมพิเศษ K: การจัดการการขาย 

S: ปรับตัวใหเ้ขา้กับการ

เปลี่ยนแปลง  

K: สินค้า/บริการจัดนทิรรศการ 

S: สร้างงานตรงความต้องการ

ลูกค้า 

K: การตลาดเบื้องต้น 

A: มีประสบการณ์ท างาน K: ก าไร/ก าหนดราคาเบื้องต้น 

A: มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

S: การตัดสินใจใต้สถานการณ์ต่างๆ 

 S: การขจดั/ความขัดแย้ง 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน 

S: การสรุปงานน าเสนอความ

ต้องการลูกค้า 

S: การใช้คอมสื่อสาร ออนไลน์

และออฟไลน์ 

 *ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ                                

1.การประชุมองค์การและการ

ประชุมนานาชาติ  

 K: ระบบโลจิสติกส์ต่าง ๆ  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ 

อุปกรณ์ เครื่องมือในการอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ ความรู้

เกี่ยวกับลูกค้า พฤตกิรรม

ผู้บริโภค 

2. ธุรกจิการเดินทางเพื่อเป็น

รางวัล 

A:มีความมั่นใจในตนเอง รักและ

ภูมิใจในอาชพี 

3. ธรุกจิงานการจัดแสดงสินค้า

และนิทรรศการ 

K: โลจิสติกส์ ข้อก าหนด

กฎหมายทัว่ ๆ ไป และความรู้

พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค     

S: บุคลิกภาพความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์และเข้า
ใจความแตกต่างของผู้คน การ
จัดการข้อพิพาทลดความขัดแย้ง  
4. ธุรกจิการจัดกิจกรรมพิเศษ 

K:การจัดการและงบประมาณ 

A: มีความอดทนรับผิดชอบ 

 A: มีทัศนคติที่ดตี่องานขาย 

 A: สามารถในการขาย / เปิด -ปิด

การขาย 

 A: มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาไพเราะ 

 ต าแหน่ง  กราฟฟิกดีไซต ์
 K: พื้นฐานการตลาดใช้ออกแบบ 

 K: การถอดแบบ/ประเมินราคา 

 K: พื้นฐานด้านศิลปะจัดท าสื่อ 

 K: ด้านออกแบบ/ทันเหตุการณ์ 

 S: การน าเสนองานทัง้ภาษาไทย/

อังกฤษ 

 S: วิเคราะห์ ประยุกต์ ตอบโจทย์ 

 S: การใช้โปรแกรมพื้นฐาน/

ส าเร็จรูป 

 S: การควบคุมการออกแบบและการ

ผลิต 

 A: มีความรับผิดชอบสูง อดทน   

A: มีความคิดสร้างสรรค ์ 

A: มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้

สิ่งใหม ่

A: มีความขยันในการฝึกฝน 
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ส่วนที่ 3  แนวทางการพัฒนาทุนมนุษยข์องบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ไมซ ์

การพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเป็น 2 ส่วน  คือ การพัฒนาจากการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน ช่วงที่ก าลังศึกษาใน
สถานศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน และการพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน  ช่วงที่
อยู่ในสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน  

1. การพัฒนาจากการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน (Before Workplace)  
 1.1  ด้านการกระบวนการเรียนการสอน  เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่มีความส าคัญ

มากที่สุดในการพัฒนาทุนมนุษย์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะตามที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรมีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้เรียนในระดับสูง
มากที่สุด ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ มีทักษะการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้สารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปที่น ามาประยุกต์ใช้กับ
วิชาชีพได้  มีไหวพริบคล่องแคล่ว  สร้างความร่วมมือและการท างานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง
ในการท างาน มีการฝึกงาน/ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ และรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนต้องเน้นการปฏิบัติงานจริง การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน และจัดหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ เน้นผลลัพธ์ของสมรรถนะที่ต้องการ มีการประเมินหลักสูตร
ที่ดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของหลักสูตรตามต้องการ อีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญมากในการพัฒนาผู้เรียน คือ 
คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน  กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามีระดับความเห็นสูง
มาก โดยรายการที่มีระดับความเห็นสูงมาก ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ การฝึกงาน/
ประสบการณ์สอดคล้องวิชาชีพ  ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ทักษะใช้สารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูป   ทักษะในการ
จัดการความขัดแย้ง สร้างความร่วมมือ และทักษะท างานเป็นทีม  

 1.2  ด้านเนื้อหาหลักสูตร  เป็นเนื้อหาวิชาของรายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนการ
สอนในการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับสูง ประกอบด้วย มีความรู้ในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริงและเป็นระบบ ทันสมัยเป็นสากลและเหมาะสมต่อสถานการณ์ การ
บริหารจัดการ การตลาด จิตวิทยา เทคนิคการน าเสนอ วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมข้ามชาติ  
การบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ความรู้ด้านการสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความรู้
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พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ของไมซ์และ
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่ผู้เรียนจะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและต่อยอดการเรียนรู้ได้ใน
อนาคต เนื้อหาหลักสูตรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามีระดับความเห็นสูงถึงสูงมาก โดยรายการที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสูงมาก ได้แก่  เนื้อหาความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริงและเป็นระบบ 
เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ ต้องมีการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

2. การพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน (Workplace)   
 2.1  ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน (OJT)  มีผลต่อพัฒนาทุนมนุษย์

ในบุคลากรระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่ต้องการมากที่สุด โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายผสมผสานกัน ขั้นตอนแรกที่ส าคัญที่สุด คือ ระบบพี่เลี้ยงช่วยสอนงานและแนะน าการ
ท างาน ท าให้พนักงานใหม่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และตามด้วยวิธีการสอนงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการท างาน เมื่อพนักงานท างานไประยะหนึ่งและสามารถท างานได้ด้วยตัวเอง จะใช้วิธีการให้
ค าปรึกษาให้เกิดความกระจ่างและชัดเจนในการท างาน  ส่วนการมอบหมายงานนั้น เป็นวิธีการพัฒนา
เพื่อให้พนักงานได้แสดงความสามารถ เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ และการหมุนเวียนงานมักใช้เฉพาะ
กับต าแหน่งงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างานมีผลต่อการ
พัฒนาในระดับสูงถึงสูงมาก และรายการที่มีระดับความเห็นสูงมาก ได้แก่การสอนงานเพื่อให้เกิด
ความรู้และเข้าใจในระบบงาน การให้ค าปรึกษา เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการท างาน การใช้ระบบพี่เลี้ยง
ช่วยงานและแนะน าการท างาน 

 2.2  ด้านการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน (Off-JT) เป็นรูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรไมซ์น้อยกว่าแบบเรียนรู้จากการท างาน แต่พบว่า
เป็นรูปแบบที่องค์การยังนิยมใช้อยู่  โดยวิธีการที่เห็นว่าส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรไมซ์ ประกอบด้วย  
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมการบรรยาย การประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติ
อยู่ หรือมีผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบบมีการฝึกปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมติ   
การใช้กรณีศึกษาการฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์  ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และการศึกษาดูงาน การเข้า
ฟังบรรยาย สัมมนา ประชุม  รูปแบบการอบรบนอกสถานที่ท างานมีผลต่อการพัฒนาในระดับสูง  
และรายการที่มีระดับความเห็นระดับสูง ได้แก่ การศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเห็นการ
ปฏิบัติงานจริง สร้างความกระตือรือร้นและเครือข่าย การใช้กรณีศึกษาเพื่อฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ 
พิจารณาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา การแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจน ได้สัมผัส
ประสบการณ์และความรู้สึกที่แท้จริง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมการบรรยาย การประชุม 
สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่  
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 2.3  การศึกษาต่อเมื่อเข้าสู่การท างาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากที่เข้าสู่
ระบบการท างานแล้วส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะน้อยกว่ารูปแบบอื่น แต่จะส่งผลต่อความก้าวหน้า
ทางอาชีพมากกว่า  และการศึกษาต่อที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสูง  คือ ศึกษาต่อ
ในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานไมซ์ที่ปฏิบัติอยู่ เพราะจะเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรระดับปฏิบัติการได้ดี
ขึ้น ส่วนศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่สามารถน ามาส่งเสริมกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ เป็นวิธีที่
ช่วยลดจุดอ่อนหรือเพิ่มสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน  เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะความเป็น
ผู้น า  ทักษะการสื่อสาร  โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากที่เข้าสู่ระบบการท างานแล้ว ส่งผล
ต่อการพัฒนาในระดับปานกลางเท่านั้น  และการศึกษาต่อที่มีระดับความเห็นสูง มีเพียงรายการ
การศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่เท่านั้น  

นอกจากนี้ยังมีข้อแนะน าเพิ่มเติมที่จากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้ 1) สถาบันการศึกษา
ควรมีการจัดท าหลักสูตรไมซ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ควรมีการออกแบบหลัก 
สูตรที่เน้นพัฒนาสมรรถนะ โดยใช้วิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้จากการลงมือท า(Active Learning) 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรู้จากการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) เน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง เน้นผลลัพธ์ของสมรรถนะที่ต้องการ (Outcome Learning) ควรมีการประเมิน
หลักสูตรที่เข้มแข็ง นอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ต้องมีการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรไมซ์ด้วย 
และสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์   
2)  การพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน แนะน าวิธีการระดมสมอง  การประชุมสรุป
งานเพื่อหาข้อสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี  3) อนาคตควรมีการจัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพในสาขาอาชีพไมซ์ เพื่อการประเมินหรือรับรองศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ทัศนคติในการท างาน 
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ตารางที่ 38 องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ เรียงตามล าดับจากความคิดเห็นมากที่สุดไปหาน้อยสุดของแต่ละด้าน 
 

องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

การพัฒนาจากการศึกษาก่อนเขา้สู่การท างาน  

ด้านเนื้อหาหลกัสูตร มีความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริงและเป็นระบบ         

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ              

ต้องมีการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหาร

จัดการ 

มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

ต้องทันสมัย เป็นสากล และเหมาะสมสถานการณ์โลก      

มีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมข้ามชาติ      

มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาไทย     

 ความรู้ด้านการตลาด จิตวิทยา กฎหมาย โลจิสติกส ์การจัดการความ

เสี่ยง ความปลอดภ้ย 

ด้านรูปแบบ/วิธีการ

เรียนการสอน   

มีการฝึกงาน/ ประสบการณ์สอดคล้องวิชาชีพ      

มีการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ    

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย ์สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 

มีการส่งเสริมทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้   

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทักษะใช้สารสนเทศและโปรแกรส าเร็จรูปมา

ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ 

 มีการส่งเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้ง สร้างความร่วมมือ และ

ท างานเป็นทีม 
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องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

 มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง    

มีการส่งเสริมทกัษะการใช้ภาษาไทย    

*ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชีย่วชาญ 1.หลักสูตรไมซ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

2. หลักสูตรที่เน้นพัฒนาสมรรถนะ 3. การประเมินหลักสตูรที่เข้มแข็ง  4. การพัฒนาอาจารย์ใน

หลักสูตรไมซ์ 5. ความร่วมมอืจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

การพัฒนาจากสถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การท างาน 

ด้านการศึกษาต่อเมื่อ

เข้าสู่การการท างาน 

ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่    

 ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่     

 ศึกษาต่อ/ฝึกอบรม หลักสูตรที่สนใจแม้ไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่    

ด้านการฝึกอบรมจาก

การท างาน 

การสอนงาน เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในระบบงาน    

การให้ค าปรึกษา เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการท างาน   

การใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยงานและแนะน าการท างาน     

การมอบหมายงาน เพื่อให้ได้ท างานรูปแบบใหม่     

การหมุนเวียนงาน เพื่อให้การเรียนรู้ลักษณะงานที่หลากหลาย      

*ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชีย่วชาญ  

 การระดมสมอง  การประชุมสรุปงานเพ่ือหาข้อสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี 

ด้านการฝึกอบรมนอก

สถานทีท่ างาน 

การศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ได้เห็นการปฏิบัติงานจริง 

สร้างความกระตือรือร้น สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย    

 การใช้กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ พิจารณาและการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหา    

 การแสดงบทบาทสมมติ  เพ่ือให้ได้เห็นภาพชัดเจน ได้สัมผัส

ประสบการณ์และความรู้สึกที่แท้จริง   

 การบรรยาย ประชุม สัมมนากบัผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณเ์ฉพาะด้าน   

 การบรรยาย ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่    

 การบรรยาย ประชุม สัมมนา ที่ไม่เกี่ยวข้องสายงานที่ปฏิบัติ    
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3. ตัวแบบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ ์

 จากผลการศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ พบว่า 
สมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการและให้ความส าคัญอย่างมากนั้น คือ สมรรถนะหลัก บุคลากรที่มี
สมรรถนะหลักด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะตามที่ต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ จะ
ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะหลักเป็นอันดับแรก ส่วนสมรรถนะเฉพาะธุรกิจและสมรรถนะตามต าแหน่งงานเป็น
สมรรถนะที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจและต าแหน่งงานนั้น เป็นส่วนที่บุคลากรของธุรกิจและ
ต าแหน่งงานนั้น ๆ ควรมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก  ดังนั้น แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ จึงสามารถสรุปเป็นภาพที่ 35 คือ ตัวแบบแนวทางการ
พัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ และภาพที่  36 คือ การน าตัวแบบ 
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ มาใช้ประโยชน์โดยใช้ชุด
ช่องว่างของสมรรถนะที่ควรได้รับการพัฒนาของธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ เป็นตัวอย่างแสดงองค์ประกอบในการพัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรระดับปฏิบัติการ 
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ภาพที่ 32 ตัวแบบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ ์
 
 
 
 

บุคลากรระดบัปฏิบตัิการมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ 

สมรรถนะหลัก 

9K+10S+9A 

 

สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ 
K+S+A 

สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
K+S+A 

 

 

การพัฒนาจากการศึกษาก่อนการท างาน 
1.การจัดการเรียนการสอน 
2.เนื้อหาหลักสูตร 
 

 

การพัฒนาเมือ่เข้าสู่การท างาน  
1.การศึกษาต่อหลังเข้าท างาน 
2.การฝึกอบรมแบบOJT 
3. ด้านการฝึกอบรบแบบ Off-JT    
 

แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
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1.ด้านการกระบวนการเรียน 
- การสอนจัดการเรียนการสอนต้องเน้นพัฒนา
สมรรถนะ การปฏิบัติงานจริง การส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงาน/กิจกรรมและการใช้ทักษะเป็น
ฐาน เน้นเสริมทักษะ/คุณลักษณะที่เหมาะสม  การ
วัด/ประเมินที่ดี 
-คุณภาพของอาจารย์ 
 2.ด้านเนื้อหาหลักสูตร   
- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และควรเพิ่ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย  
- จัดท าเนื้อหาหลักสูตร โดยพิจารณาสมรรถนะที่
ผู้ประกอบการต้องการ 
-มีระบบการประเมินผลที่ดี 

1.  การฝึกอบรมแบบ OJT   วิธีการ/กิจกรรม  การสอนงาน  การให้
ค าปรึกษา การใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยสอนงานและแนะน าการท างาน  การ
มอบหมายงาน การระดมสมอง การประชุมสรุปงาน 
 2.การฝึกอบรบแบบ Off-JT วิธีการ/กิจกรรม  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เข้าร่วมบรรยาย การประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่
ปฏิบัติอยู่  แบบมีการปฏิบัติ (work shop)  การแสดงบทบาทสมมติ   
การใช้กรณีศึกษา  ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา  
และการศึกษาดูงาน  
 3.การพัฒนาจากการศึกษาต่อหลังเข้าท างาน 
เพื่อความความก้าวหน้าทางอาชีพ/ลดจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน   
-ศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานไมซ์ที่ปฏิบัติอยู ่
-ศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส่งเสริมสายงาน  
เช่น ทักษะด้านภาษา ความเป็นผู้น า  การสื่อสาร  บุคลิกภาพ 

 

แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ 

การพัฒนาจากการศึกษาก่อนการ
ท างาน(before workplace)   

( before workplace) 

การพัฒนาเมื่อเข้าสู่การท างาน (workplace)   

ช่องว่างสมรรถนะ : KSA 

สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะตามต าแหน่งงาน  

 

สมรรถนะเฉพาะธุรกิจ 

 
ด้านความรู้  1.การบริหารจัดการ             
2.ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 3.แนวโน้ม
อุตสาหกรรม/การแข่งขัน 4.วัฒนธรรม
ท้องถิ่น/ข้ามชาติ 5. เหตุการณ์ข่าวสาร
บ้านเมือง 6. จิตวิทยา  โลจิสติกส์              
ด้านทักษะ 1.ภาษาอังกฤษ 2.การคิดเป็น
ตรรกะ คิดวิเคราะห์ 3.ท างานเป็นทีม 4.การ
สื่อสารกระชับ ชัดเจน 5.การประสานงาน 
6. การแก้ไขปัญหา                                                  
ด้านคุณลักษณะ 1. ทัศนคติเชิงบวกในการ
ท างาน 2.ประณีตรอบคอบ 3.ช่างสังเกตุ
และใส่ใจ 4.การปรับตัว 5.มุ่งเน้นบรรลุ
เป้าหมาย  6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

ด้านความรู้ 1.การปรับใช้องค์ประกอบ/
ผสมผสาน/จับคู่    2.การวางแผนการ
เดินทาง/โลจิสติกส์/ปลอดภัย  3.
อุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่น ๆ 4.การด าเนิน
โครงการตามแผน                                                         
ด้านทักษะ 1.การจัดข้อพิพาทให้เกิดผล
ปฎิบัติที่ดี   2.  การสื่อสารให้คล้อยตาม
ความคิดได้                                          
ด้านคุณลักษณะ  1. มีประสบการณ์ท างาน   
2. ความเข้าใจในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  3. กล้าแสดงออกน าเสนอได้
สุภาพ  4. มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 

 

ด้านความรู้   1.ราคาตั๋วเครื่องบิน/เข้าใจ
เงื่อนไข 2.ระบบส ารองตั๋วเครื่องบิน     
3.พื้นฐานด้านศิลปโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน  4. กระบบการส ารองห้องพัก
ด้านทักษะ 1. การใช้ภาษาอังกฤษ   2.
การประสานงาน 3.การออกแบบและ
ท างานเอกสารได ้4.การพิมพ์ดีดสัมผัส
ด้านคุณลักษณะ 1.ความอดทนต่อแรง
กดดันสูง 2.ความละเอียด รอบคอบด้าน
เอกสาร 3. มีความรับผิดชอบ พูดจา
ไพเราะ 4. มีไหวพริบ  ช่างเจรจา 

 

ภาพที่ 33 ตัวแบบสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมไมซ์  ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
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อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ์” ผู้วิจัย พบประเด็นที่น่าสนใจนอกเหนือจากสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไมซ์แล้ว  คือ จากการศึกษาสถานการณ์การขาดแคลน
แรงงานระดับปฏิบัติการนั้น พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเป้าไปที่การขาดแคลนในระดับอาชีวศึกษาแต่จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กลับพบว่า คุณสมบัติของแรงงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ที่องค์การ
ต้องการส่วนใหญ่ คือ วุฒิระดับปริญญาตรี และเมื่อองค์การรับบุคลากรระดับปฏิบัติการเข้าไปท างานแล้ว 
แม้ว่าส่วนใหญ่บุคลากรเหล่านั้นจะมีวุฒิระดับปริญญาตรีตามต้องการ แต่สมรรถนะกลับไม่ตรงตาม
ต้องการทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ซึ่งอาจสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์มีความต้องการบุคลากร
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ สามารถท างานในเชิงปฏิบัติการได้ดี และขณะเดียวกันต้องมีวุฒิภาวะในการท างาน
เชิงบริหารจัดการด้วย  นอกจากนี้แล้วผลการวิจัยยังมีประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจที่น ามาอภิปรายผล  
ดังนี้  

1.  ความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมไมช์ทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 

  สถานการณ์การขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  ความ
ต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ ผลการวิจัยพบว่า องค์การส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
90  มีความต้องการรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ และใช้ระยะเวลาในการสรรหากว่าจะได้บุคลากรที่
ตรงตามต้องการเฉลี่ยประมาณ 6-9 เดือน ส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรที่จบวุฒิการศึกษาที่ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี แต่ปัจจุบันการรับพนักงานเข้ามาเกินกว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ยังไม่ตรงตามความต้องการ เนื่องจากบุคลากรที่มาสมัครงานส่วนใหญ่ไม่จบในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  สอดคล้องกับงานของ  (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2557) ได้ท าศึกษาเรื่อง 
“แรงงานไทยในบริบทใหม่ : การเรียนสายอาชีพเพื่อชาติ”  พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะ
ขาดแคลนแรงงาน (หาบรรจุไม่ได้ใน 6 เดือน) ต่อเนื่องมายาวนาน เนื่องจากความต้องการความ
ต้องการแรงงานเกินขีดความสามารถในการเพิ่มขึ้นของก าลังแรงงานของไทย และการผลิตบุคลากร
ของสถาบัน การศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาขาดแคลน สังเกตได้จาก
จ านวนผู้ว่างงานที่มีสัดส่วนมากกว่าจ านวนที่ขาดแคลนในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) กล่าวไว้ว่า การผลิตก าลังคนที่อ้างอิงกับความต้องการของ
ประเทศ  ท าให้เกิดภาวะคนว่างงานพร้อมกับการขาดแคลนก าลังคน  ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมขาด
แคลนแรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์ จากการศึกษาของอเด็คโก้กรุ๊ปประเทศไทย (2557) พบว่า 
กลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาความ
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ไม่สอดคล้องของคุณสมบัติของแรงงานกับความต้องการของนายจ้าง เนื่องจากตลาดแรงงานมีความ
ต้องการจ านวนแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะมากที่สุด แต่จ านวนผู้เข้า
ศึกษากลับมีแนวโน้มลดลงโดยมีผลมาจากปัจจัยทางด้านค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่าสาย
อาชีพ  

 นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุที่แรงงานที่เข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์มีจ านวนน้อย และ
ยังมีคุณลักษณะที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากประเทศไทยยังมีหลักสูตรที่
เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้องกับไมซ์โดยตรงไม่มากนัก จึงต้องใช้แรงงานที่จบจากสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน
แทน และสถาบันการศึกษาผลิตแรงงานที่ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้คนที่เข้ามา
ท างานไมซ์บางส่วนไม่มีความรู้ด้านไมซ์อย่างแท้จริง ไม่เข้าใจลักษณะการท างานไม่ได้รับการฝึกทักษะที่
จ าเป็นก่อนเข้าสู่กระบวนการท างาน ท าให้อัตราการหมุนเวียนค่อนข้างสูง ซึ่งพบว่ายุทธศาสตร์เร่งด่วน
ในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขและพัฒนาการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับปัญหาเรื่องการ
ผลิตก าลังคน คือ การขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานยังเป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ การผลิตบัณฑิตไม่เป็นไปตามความต้องการประเทศและยังขาดงานวิจัยที่สร้าง
ศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ ความช านาญอย่างจริงจัง นอกจากนี้  พิริยะ ผลพิรุฬห์ และคณะ (2557)  
ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะและการศึกษาอาชีพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า ประเทศไทยยังไม่
สามารถผลิตบุคลากรที่จะตรงตามความต้องการในตลาดแรงงานของประเทศ ท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในเชิงคุณภาพที่มีทักษะพื้นฐาน ทักษะเชิงเทคนิคในการท างาน และมีผลิตภาพสูง ซึ่ง
ผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่าแรงงานที่ว่าจ้างมาจะมีคุณภาพและมีความพร้อมในท างาน แต่ปัจจุบัน
กลับพบว่าสถาบันการศึกษาไม่สามารถสร้างแรงงานที่มีความพร้อมในการท างานได้ทันที    

2. สมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะที่ต้องการและของบุคลากรระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ ์

 2.1 สมรรถนะของบุคลากร คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตลอดจนประสบการณ์
ที่สั่งสมจนเป็นทุนมนุษย์เกิดเป็นศักยภาพหรือทรัพยากรที่มีคุณค่าสร้างมูลค่าและความสามารถทาง การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์  พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการไมซ์นั้น มุ่งเน้นไป
ที่สมรรถนะหลัก  ส่วนสมรรถนะเฉพาะธุรกิจของทั้ง 4 ธุรกิจ ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับสมรรถนะหลัก  
จะมีข้อแตกต่างกันบ้างในส่วนของลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจหรือต าแหน่งงาน   แสดงให้เห็นว่าหาก
บุคลากรมีสมรรถนะหลัก ทั้ง 3 ด้านตรงตามความต้องการก็จะสามารถท างานได้ในทุกธุรกิจของ
อุตสาหกรรมไมซ์ และสมรรถนะทั้ง 3 ด้านนั้น พบว่า ด้านคุณลักษณะส าคัญมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านทักษะและด้านความรู้   ตามล าดับ  เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์มี
ลักษณะเฉพาะ  มีความหลากหลาย  ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ  มีก าลังซื้อสูง และต้องการงาน
บริการดีมีคุณภาพแตกต่างจากงานบริการทั่ว ๆ ไป ดังนั้น สมรรถนะของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ
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มากที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับนักเดินทางกลุ่มนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ สุรภี และ
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556)  พบว่า ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับสมรรถนะหลักด้านคุณลักษณะ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทักษะ และด้านความรู้ ตามล าดับ  ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับทักษะที่
สะสมมาจากประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มากกว่าการใช้ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาจากทฤษฎี หรือจากการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ
แนวคิดของ David McClelland (1973) and Lyle M. Spencer, Jr., and Signe M. Spencer (1993)  
ซึ่งกล่าวไว้ว่า สมรรถนะของบุคคลเปรียบเหมือนภูเขาน้ าแข็ง แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ ส่วนที่
ลอยอยู่เหนือน้ า  ซึ่งเปรียบเหมือนสมรรถนะขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างาน นั่นคือ  ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ซึ่งสังเกตเห็นได้ง่ายและสามารถพัฒนาได้ง่าย และส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ า คือ คุณลักษณะ ซึ่ง
เป็นสมรรถนะที่ส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างและโดดเด่นจากคนอื่น ดังนั้น สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
จึงท าให้บุคคลใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีอยู่ท างานให้เกิดความส าเร็จสูง
กว่ามาตรฐาน ซึ่งสมรรถนะด้านคุณลักษณะนี้จะมองเห็นได้ยากและต้องใช้เวลานานในการพัฒนา แต่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  

 อย่างไรก็ตาม บุคลากรระดับปฏิบัติการไมซ์ต้องมีสมรรถนะครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือ 
มีความรู้ที่เพียงพอ มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานไมซ์  และที่ ส าคัญ คือ ต้องมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สามารถบูรณาการน าเอาองค์ความรู้และทักษะที่สั่งสมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ผลการวิจัยกลับพบว่า บุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์มี
สมรรถนะในปัจจุบันต่ ากว่าสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการทุกด้าน  บ าเพ็ญ ไมตรีโสภณ และคณะ 
(2556)  ชี้ให้เห็นว่า จากผลการศึกษาด้านสมรรถนะของก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
เขตภูมิภาคตะวันตก พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะ 2 กลุ่ม คือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ทั่วไป  ในภาพรวมสมรรถนะปัจจุบันของก าลังคนต่ ากว่าที่คาดหวัง และผู้ประกอบการให้ความส าคัญ
กับเรื่องสมรรถนะของบุคลากรทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  เนื่องจาก
ไม่ว่าก าลังคนจะมีความสามารถหรือมีความรู้มากเพียงใดก็ตาม แต่หากมีข้อบกพร่องเรื่องทักษะและ
คุณลักษณะที่ดี เช่น บุคลิกลักษณะ ความรู้รอบตัว การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นผู้
มีใจรักบริการ จะท าให้บุคคลนั้นเสียโอกาสในการท างานและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  

 2.2 สมรรถนะด้านความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
บุคลากรต้องมีทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์  และความรู้เฉพาะต าแหน่งงานอย่ าง
เพียงพอ สามารถน ามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน น ามาใช้ประกอบกันเพื่อการท างานตาม
ต าแหน่งงานของตนเองในอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างดี  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  คือ ความรู้ด้านการบริหารจัดการเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด  การ
จัดการและการเงิน เพื่อน าไปใช้ในการบริการจัดการ  การจัดท าโครงการ วางแผนงาน และ
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งบประมาณ เนื่องจากงานไมซ์ เป็นงานที่มีข้อจ ากัดในการท างานทั้งเรื่องของเงื่อนเวลา ความแม่นย า 
และงบประมาณ  ต้องการความสมบูรณ์แบบไม่ประสงค์ให้เกิดความผิดพลาดเลย  ดังนั้น ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการจึงเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่ทักษะการท างานที่จ าเป็นต่อการท างานไมซ์ได้ในอนาคต  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pi-feng Hsieh (2013)  เร่ือง  การวางแผนหลักสูตรไมซ์ส าหรับการศึกษา
แบบต่อเนื่อง พบว่า โปรแกรมที่มุ่งการวางแผนในไมซ์  ให้ความส าคัญกับกลุ่มความรู้ด้านการบริหาร
เบื้องต้นและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมไมซ์มากที่สุด  ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และการวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่ม
ความรู้นี้เปรียบเสมือนเป็นการปฐมนิเทศแนะน าให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การประชุมการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการท างานของอุตสาหกรรม 
รวมถึงผู้เรียนสามารถน าความรู้นั้นไปวิเคราะห์และน ามาใช้วางแผนงานและด าเนินการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          

 นอกจากความรู้ด้านการบริหารจัดการแล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริง เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
การจัดงาน ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์เป็นงานบริการที่มีลักษณะเฉพาะ ลูกค้าที่
เดินทางมาใช้บริการมีความหลากหลายและแตกต่างทั้งภาษาและวัฒนธรรม การที่บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง มีความรอบรู้และเข้าใจในความแตกต่างดังกล่าว จะท าให้สามารถ
น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและสถานการณ์ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์ด้วย เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับตัวและวางแผนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้ประกอบการเสนอแนะว่าควรเพิ่ม
ความรู้พื้นฐานด้านข้อก าหนดกฎหมาย ความปลอดภัย โลจิสติกส์ และจิตวิทยา  สอดรับกับงานวิจัย
ของ Nolan et al. (2010)  เรื่อง ความต้องการสมรรถนะในธุรกิจโรงแรมของชาวไอริสในมุมมองของ
ผู้ว่าจ้างและผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ที่ส าคัญ คือ 1)  ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า /
แขกผู้เข้าพัก เช่น การเข้าใจความต้องการของลูกค้า  การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี การแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้าและการตระหนักถึงวัฒนธรรม 2) ความรู้ด้านการจัดการ สามารถน ามาใช้ในการบริการจัดการ
งานรวมถึงการจัดการกับตนเองได้ด้วย เช่น การจัดการเวลาเพื่อให้ได้ผลิตภาพตามเป้าหมาย การ
ควบคุมความต้องการที่หลากหลายและการจัดล าดับงาน 3) ความรู้ด้านเทคนิคและการด าเนินงาน 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ การบ่งชี้ปัญหาในการด าเนินงาน และการจัดการการ
ด าเนินงานในส่วนรับรองลูกค้า  4) การจัดการด้านการเงิน/รายได้ เช่น การวางแผนและงบประมาณ  
เทคนิคการติดตามการเงิน การจัดการและปรับปรุงรายได้  และงานวิจัยของ Jauhari (2006) ศึกษา
เรื่อง สมรรถนะของอาชีพในอุตสาหกรรมบริการในมุมมองของอินเดีย ได้กล่าวถึงสมรรถนะด้าน
ความรู้ความเข้าใจที่ส าคัญในอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วย ความเข้าใจปัญหาของ
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ลูกค้า  ความไวในการตอบสนองประเด็นปัญหาของลูกค้า ความเข้าใจถึงความเป็นโลกาภิวัฒน์ในเรื่อง
ของความหลากหลายแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ความเข้าใจในการจัดการต้นทุน ความเข้าใจ
ในเรื่องผลก าไรและการคืนทุน  ความสามารถในการเข้าใจแนวโน้มทางการตลาด  ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม  ความมุ่งมั่นในการท างาน  นอกจากสมรรถนะหลักด้านความรู้ที่บุคลากรไมซ์ 
ทุกคนจ าเป็นต้องมีแล้ว ยังมีความรู้เฉพาะต าแหน่งงานที่บุคลากรนั้น ๆ ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นความรู้
เฉพาะต าแหน่งงานตามสาขาอาชีพที่จะน าพาบุคลากรและองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ  

 2.3 สมรรถนะด้านทักษะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า 
ทักษะที่ส าคัญมากที่สุด  คือ ทักษะการท างานเป็นทีม รองลงมา ได้แก่   ทักษะการสื่อสารและ
น าเสนอที่กระชับชัดเจนทั้งการฟัง การพูด และการเขียน  การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการท างาน  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
การคิดที่เป็นตรรกะ  การวิเคราะห์และการแสวงหาข้อมูลน าไปสู่การตัดสินใจ  การเจรจาต่อรอง  
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และการจัดการกับสถานการณ์การขัดแย้ง 
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Shariff N. M. et al. (2014)  เรื่อง สมรรถนะของผู้ที่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านท่องเที่ยวและการโรงแรม : การรับรู้และความคาดหวังมุมมองของมาเลเซีย พบว่า ความคาดหวัง
ของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่อสมรรถนะของผู้จบการศึกษาสูงสุด คือ ความสามารถในการท างานเป็น
ทีมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมหวังว่าผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาพึงมีก่อนเข้าท างานสูงที่สุด คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และงานวิจัยของ วิโรจน์   
ระจิตด ารงค์ (2554) เรื่อง ความพร้อมด้านบุคลากรของศูนย์ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อการรองรับงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า ทักษะส าคัญและมีความสัมพันธ์กับความ
พร้อมของบุคลการ คือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ความยืดหยุ่นในการท างาน การสื่อสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  ทั้งนี้ Vance et al. (2011)  ศึกษาเรื่อง การสร้างขีด
ความสามารถระดับโลก โดยผ่านคอร์สการเรียนที่ฝึกประสบการณ์ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
นานาชาติ  พบว่า ทักษะส าคัญในการเพิ่มความสามารถ คือ  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์  
ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการตนเอง  การปรับตัวและความสามารถในการสร้างทีมงาน
จากหลายเชื้อชาติ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอน  การตอบสนองต่อ
การแข่งขันที่แตกต่างและสภาวะแวดล้อมทางการเมือง  การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล  การ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด และการประสานงาน   

 2.4  สมรรถนะด้านคุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่ามีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะของบุคคลส่งผลต่อ
ลักษณะการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะงานไมซ์ที่ส่วนใหญ่ ใช้
ความสัมพันธ์ของการบริการ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะ
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ของ (David L. Loudon and Albert J. Della Bitta, 1993) ที่ กล่ าวไว้ว่า  คุณลักษณะเป็น
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เฉพาะตัวและแตกต่างกัน ท าให้บุคลากรมี
คุณลักษณะโดดเด่นหลากหลายอย่าง  มีลักษณะเฉพาะส่งผลต่อคุณภาพของงาน โดยเฉพาะงานไมซ์ที่
ต้องการความแตกต่างและความน่าประทับใจ คุณลักษณะที่ส าคัญต่อการท างานไมซ์มากที่สุด จึงเป็น
เรื่องของการมีจิตบริการ  มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  มีความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี  
ความส าคัญรองลงมา คือ มีบุคลิกภาพที่ดี  มีเชาวน์ปัญญาไหวพริบ มีความช่างสังเกต ละเอียดลออ
รอบคอบ มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณ ท างานอย่างมีเป้าหมายและสามารถปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็วในสถานการณ์ต่าง ๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ สุรภี และฉลองศรี พิมลสมพงศ์  
(2556) เรื่อง สมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล   พบว่า คุณลักษณะของพนักงงานที่ส าคัญ คือ การมีจิตบริการ มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร 
ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสุภาพ สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้
เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมาช้านานเป็นข้อได้เปรียบท าให้อุตสาหกรรม
ไมซ์ของไทยมีจุดเด่น  สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้  ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
พนักงานมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   ทั้งนี้ในการศึกษา เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ของ ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ (2560) ได้สรุป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ส าคัญ  คือ ด้านความพร้อมและความเต็มใจในการ
บริการ ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความเอาใจใส่ในการบริการ  ด้านความสุภาพอ่อนโยน   ด้านความ 
สามารถในการบริการ  ด้านความน่าเช่ือถือ โดยคุณลักษณะเหล่านี้ท าให้บุคลากรระดับปฏิบัติการไมซ์
สามารถท างานได้อย่างมีความสุข  แม้ว่างานไมซ์จะต้องพบปะกับลูกค้าที่มีความหลากหลาย ลักษณะ
งานที่มีความกดดันภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจและความ
รักในงานบริการ ทัศนคติที่ดี ความซื่อสัตย์ต่องาน จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความประทับใจและการ
กลับมาใช้บริการของลูกค้า   

3.  แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์  
 ทุนมนุษย์ คือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคลากร  สมรรถนะ

เหล่านี้จะสั่งสมมาจากพื้นฐานของการอบรบจากครอบครัว การศึกษา การปฏิบัติ  การฝึกอบรม  และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นบุคลากรนั้น ๆ มีสมรรถนะตามที่องค์การต้องการและสร้างคุณค่าให้แก่
องค์การ  ถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญในองค์การ สอดรับกับแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร
ที่เปรียบ “มนุษย์”เสมือนทรัพยากรที่ท าให้องค์การมีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างคุณค่าและ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (Barney, 2011) ดังนั้นการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการให้สอดรับกับลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง จากการศึกษา 
พบว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้    
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 3.1  ด้านการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน เนื้อหาและรายวิชาในหลักสูตรส่งผลต่อ
การพัฒนาในระดับมาก โดยทุกสถาบันการศึกษาต้องมีการจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาน 
ศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับด้านกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด ในการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะตามที่ต้องการ เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่อาจารย์และสถานศึกษา
สามารถออกแบบการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการจนเกิดเป็นความรู้ที่แท้จริง เกิดทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีบุคลิกภาพ และทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  
เช่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้
สารสนเทศ  มีจิตบริการ  การท างานเป็นทีม  มีการฝึกงาน/ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  ในเรื่อง
ของคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ  ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและตองครอบคลุมอย่างน้อย 5 ดาน คือ 1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นอกจากนี้ สาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู ดานที่ 6 
คือ ทักษะพิสัย ซึ่งหลักสูตรไมซ์ผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่าผู้ที่จบหลักสูตรนี้ มาจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงและผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการฝึกปฏิบัติงาน  ประสบการณ์การท างาน 
และจากการศึกษาของผู้วิจัย  พบว่าหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในสถานบันการศึกษาทั้งระดับ 
อุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะมีรายวิชาฝึกงาน โครงการสหกิจ หรือฝึกประสบการณ์ 
แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อความคาดหวังของผู้ประกอบการ  จึงควรเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะพิสัยในรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านทักษะที่ต้องการเข้าไปในคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่จบหลักสูตรไมซ์  นอกจากนี้ นิชาภา ยศวีร์ (2560) กล่าวว่า สสปน. โดยฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการไมซ์ ได้
ตระหนักว่าการศึกษาในสถานศึกษาและการฝึกอบรมนั้นจะสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ จึงจัดให้มี
วางแผนหลัก สูตรและพัฒนาหลักสูตรไมซ์ ให้มีมาตรฐานสากลมีความกระชับทันสมัยและสอดรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจัดท าร่างคู่มือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาไมซ์และอีเว้นท์ (มคอ.1) 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและเกิดการต่อยอดเปิดเป็นสาขาวิชาไมซ์   
อีกทั้งมีโครงการผลักดันและพัฒนา “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ
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และเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา และ สสปน.ได้ร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพไมซ์ในระดับอาชีวศึกษา 
โดยมีแผนผลักดันให้มีการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาสาขาการจัดประชุม
และนิทรรศการด้วย  

 3.2  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบรายวิชาควรต้องมีการพัฒนา
วิธีการสอนให้ทันสมัยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน/กิจกรรมและการใช้ทักษะเป็นฐาน  สร้างการเรียนรู้ที่เกิดจากความคิด
ของตัวผู้เรียน และให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับเด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมิกา สุภาษี (2557) พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ท าให้เด็ก
เกิดความกระตือรือร้น  การคิดวิเคราะห์  การสืบหาข้อเท็จจริง การสรุปประเด็น  การสื่อสารที่ดี  มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม และความรับผิดชอบ นอกจากรูปแบบการเรียนการ
สอนแล้ว ผู้ประกอบการยังเห็นว่าคุณภาพและมุ่งมั่นตั้งใจจริงของอาจารย์ก็เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างถ่องแท้ ต้องมีประสบการณ์ท างาน
ในอุตสาหกรรมไมซ์ อาจารย์จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ ตามที่
ต้องการ  ทั้งนี้ในงานวิจัยของ ศศิธร โสภารัตน์ (2558)  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงการบูรณาการไอซีที เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านไอซีทีส าห รับ
นักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยใช้ไอซีทีได้พัฒนาทั้งผล
การเรียนรู้และสมรรถนะหลัก ทั้งด้านความสามารถด้านการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สามารถ
รับรู้ การคิด การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบมีเหตุผล และบทบาทของครูและสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลต่อการจัดการเรียนแบบโครงงาน ครูหรืออาจารย์พี่เลี้ยงจะต้อง
เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าอย่างเพียงพอในการสาธิตการฝึกปฏิบัติ
และต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลที่ดีด้วย ซึ่งบทบาทครูหรืออาจารย์พี่เลี้ยง และสภาพแวดล้อมในการฝึก
ปฏิบัติงานส่งผลต่อสมรรถนะทั้งด้านความรู้และทักษะหลากหลายด้านให้กับผู้เรียน เช่น ความเป็น
ผู้น า  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 3.3  ด้านการฝึกอบรม  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ใช้ทั้งวิธีการฝึกอบรม
แบบเรียนรู้จากการท างาน (OJT) การฝึกอบรบนอกสถานที่ท างาน (Off-JT) การสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน โดยมุ่งพัฒนา
ระดับตัวบุคคลก่อนน าไปสู่การพัฒนาระดับองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ ลีโอนาร์ด แนดเลอร์  
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(1992) การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นกระบวนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากกิจกรรมการฝึกอบรม 
การศึกษาและการพัฒนา จากการวิจัยพบว่า วิธีการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน (OJT)  มีผล
ต่อพัฒนาทุนมนุษย์ในบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีสมรรถนะตามต้องการมาก
ที่สุด ซึ่งวิธีการที่ส่งผลต่อการพัฒนานั้น สามารถใช้ได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน  
องค์การไม่ได้ใช้เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่จะใช้หลากหลายวิธีผสมผสานกัน โดยส่วนใหญ่จะเริ่มที่
การฝึกอบรมจากใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยสอนและแนะน าการท างานในช่วงแรก  ตามด้วยใช้วิธีการสอน
งาน วิธีให้การให้ค าปรึกษา  และจะใช้วิธีการมอบหมายเมื่อต้องการให้พนักงานได้แสดงความสามารถ  
สร้างสรรค์งานใหม่  เพื่อการพัฒนาและประเมินศักยภาพของบุคลากร  ส่วนการหมุนเวียนงานมักใช้
เฉพาะกับต าแหน่งงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ  ส่วนการพัฒนาพนักงานแบบOJT นิยมใช้กันมากใน
องค์การที่ต้องการเน้นประสิทธิภาพการท างานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill Based)  
การใช้ OJT สามารถสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานใหม่  ท าให้เกิดบรรยากาศการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ช่วยลดช่องว่างของสมรรถนะของคนในองค์การด้วย  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนารี โสภาบุตร  (2555) เรื่อง แนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการระดับภาคีวิศวกร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนรู้ 
ควรเริ่มต้นที่การอบรมให้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตนเองและได้พัฒนา
ตนเองตามความต้องการ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ กิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
พัฒนามากที่สุด คือ การฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน  และการมอบหมายงานจริงให้ปฏิบัติ  
ส่วนการฝึกอบรบนอกสถานที่ท างาน (Off-JT)  แม้ว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ไมซ์น้อย  แต่กลับพบว่าเป็นรูปแบบยังนิยมกันอย่างมาก เนื่องเป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ  ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงาน และสามารถจัดฝึกอบรมได้คราวละจ านวนมาก 
ต่างจาก OJT ที่เน้นเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม และจากการศึกษาของ สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ 
(2554) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  พบว่า 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริการ เน้นการอบรมที่ต้องการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และกระบวนการการพัฒนา ประกอบด้วย  การฝึกอบรมทั้งแบบ  
OJT และ Off-JT  เช่น การปฐมนิเทศ การบรรยาย การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา
ดูงาน การฝึกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงาน และการระดมสมอง การศึกษาและการพัฒนา ได้แก่  
การส่งไปศึกษาต่อ การสอนงาน การหมุนเวียนงาน  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล สามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ให้ความส าคัญกับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านคุณลักษณะ และได้ทราบถึงความส าคัญขององค์ประกอบของสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน รวมถึง
รูปแบบและวิธีการที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลการวิจัย
ในครั้งนี้จึงน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) และเชิงการบริหาร
จัดการ (Managerial Contributions) โดยน าองค์ความรู้มาใช้ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์  ยกระดับศักยภาพของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ให้มีความพร้อมทั้งด้านทางร่างกาย ทางจิตใจ และสติปัญญา  มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่เป็น
มาตรฐานสากลและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเติบโต  ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 
 1)  ด้านการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรไมซ์ สถานศึกษาที่มีความพร้อมควร

ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับไมซ์โดยตรง  โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นที่
ต้องการของผู้ประกอบการ  ทั้งนี้ในการวางและออกแบบหลักสูตรต้องค านึงถึงความต้องการ
ผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน  ควรน าข้อมูลความต้องการสมรรถนะทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดหลักสูตรและสร้างจุดเด่นของหลักสูตร 
ด้วยการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรไมซ์ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล นอกจากต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับต่าง ๆ แล้ว ต้องทบทวนให้มีรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรให้สอดรับ
ความต้องการของผู้ประกอบการและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เช่น  ด้านความรู้ ควรต้องมีความรู้ที่
แท้จริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ สถานการณ์แนวโน้มการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหาร
จัดการ วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมข้ามชาติ กฎหมายและข้อก าหนดพื้นฐาน  โลจิสติกส์  ด้าน
ทักษะควรเน้นการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ กา รท างานที่
หลากหลายและเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ การเจรจาต่อรอง การประสานงาน การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า การจัดการความขัดแย้ง  ด้านคุณลักษณะ มีจิตบริการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ประณีตรอบคอบ มีทัศนคติที่ดีต่องาน ช่างสังเกตและใส่ใจในงาน  ซื่อสัตย์มีศีลธรรม มีเชาว์ปัญญา 
ไหวพริบ ปรับตัวเช้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี และที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ส าหรับคนท างานไมซ์ คือ 
ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบ
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ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 และกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เพื่อผลิตบุคลากรระดับปฏิบัติ 
งานในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีคุณภาพ  มุ่งผลิตแรงงานที่มีความรู้  มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญและใฝ่
เรียนรู้  ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้จะสามารถเติบโตเป็นหัวหน้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท าให้เกิดการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 2)  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรไมซ์ ควรจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work-integrated Learning)  มีการผสมผสานการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์ท างานทางวิชาชีพนอกห้องเรียน ซึ่งควรมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น  ศึกษาจากการท าวิจัย  การท าโครงงาน  การท ากิจกรรม  การศึกษาดูงาน  การท างานเพ่ือสังคม  
การท างานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความเหมาะสม  มุ่งให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์จริง  มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่ศึกษากับการปฏิบัติงานจริง และได้
ฝึกฝนทักษะและคุณลักษณะที่ต้องการในระหว่างการศึกษา  เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ไข
ปัญหาจากการท างานร่วมกันกับเพื่อนและอาจารย์  ฝึกฝนการมีจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ จากการ
ท าโครงงานและกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น การฝึกประสบการณ์การท างาน  โครง
การสหกิจศึกษา  โครงการจิตอาสา  โครงการค่ายพัฒนา   การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ  โดยมีการ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานในองค์การ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ เช่น 
โครงการเครือข่ายเยาวชนไมซ์ โครงการ MICE Academy Day ซึ่งจัดโดยสสปน. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ในสายอาชีพไมซ์ และควรมีก าหนดสมรรถนะและมีวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ (Outcome Learming) ของโครงการและกิจกรรมอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่จบ
หลักสูตรไมซ์จะมีสมรรถนะครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 3) การจัดเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาสมรรถนะนั้น นอกจากต้องมี
ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์แล้ว  ปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงให้สัมฤทธิ์ผล คือ ตัวผู้เรียนและผู้สอน  โดยครู/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไมซ์และผู้สอนเกี่ยวกับรายวิชาไมซ์ควรต้องมีประสบการณ์จริงในวิชาชีพที่ต้องสอน  มีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน เช่น การจัดให้มีสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  การเรียนสลับกับการท างาน (Sandwich Course)  การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  ดังนั้น สถาบันการศึกษาต้องมีการสนับสนุนให้อาจารย์
มีการพัฒนาตนเองทั้งการเข้าอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับไมซ์ การเพิ่มทักษะการสอนให้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ  ส่วนตัวผู้เรียนนั้นหลักสูตรต้องมีการเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้ในรายวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องออกไปเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกับสถาน
ประกอบการ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ เช่น จ านวนหน่วยกิต ความรู้ภาคทฤษฎี อาจมีการทดสอบ
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ความพร้อมเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนที่ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีความพร้อมในการ
ท างานส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะอย่างมีประสิทธิผล  

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารอุตสาหกรรมไมซ์ 
 1) เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์

เป็นไปตามเป้าหมายและประสบความส าเร็จ องค์การควรให้ข้อมูลแก่บุคลากรว่าสมรรถนะของ
บุคลากรที่องค์การต้องการเป็นอย่างไร และสมรรถนะของบุคลากรในองค์การมีความส าคัญต่อการ
แข่งขัน การเติบโตขององค์การรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรอย่างไร 
โดยสามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยมาใช้ในการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย บริหารจัดการ และพัฒนา
ทุนมนุษย์ขององค์การให้มีสมรรถนะให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา
จนถึงการพัฒนาและการรักษาเหล่านั้นที่ได้ลงทุนในการพัฒนาไปแล้ว โดยค านึงถึงแรงจูงใจ การ
ประเมินผล เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การ  

 2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การควรเลือกใช้วิธีการ
และรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคล เพราะคุณสมบัติของ
แต่ละบุคคล หรืองานในความรับผิดชอบแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นการพัฒนา
รายบุคคล ควรใช้การพัฒนาแบบเรียนรู้จากการท างาน (OJT)  โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง วิธีการสอน การ
ให้ค าปรึกษา  และใช้วิธีมอบหมายเมื่อต้องการให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ ส่วนการพัฒนาเป็น
กลุ่มบุคคลอาจใช้ทั้งวิธีการพัฒนาแบบเรียนรู้จากการท างาน (OJT) และการฝึกอบรบนอกสถานที่
ท างาน (Off-JT) เช่น การระดมสมอง การประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน รวมถึง
การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้นหรือศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานหรือวิชาชีพไมซ์  

 3) การพัฒนาสมรรถนะโดยการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือบุคลากรใน
องค์การมีสมรรถนะในการท างานตรงกับที่สถานประกอบการต้องการอย่างแท้จริง และพบว่า การ
ฝึกอบรมหน้างานหรือเรียนรู้จากการท างาน (OJT)  เป็นวิธีของการฝึกอบรมที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการ เช่น ตัวพี่เลี้ยงหรือ
ผู้ให้ค าปรึกษา จึงมีส่วนส าคัญอย่างมากในระบบการฝึกอบรมในสถานประกอบการ พี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการจึงควรมีสมรรถนะของการเป็นผู้ฝึกอบรม สามารถท าการฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการมักได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกตามต าแหน่งหน้าที่
และความช านาญในงานที่มีอยู่ แต่ยังขาดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการฝึกอบรม
หรือการถ่ายทอด ตั้งแต่การเตรียมการ การสอนงาน และการประเมินผล องค์การจึงควรส่งเสริมให้มี
ผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการ มีความรู้และทักษะในการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บุคลากร
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ขององค์การมีสมรรถนะคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติในการท างานที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการที่แท้จริง และยังช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรขององค์การด้วย 

 4)  เนื่องจากลักษณะงานไมซ์เป็นงานบริการที่มีความหลากหลาย ลูกค้าต้องการงาน
ที่มีคุณภาพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด  บุคลากรระดับปฏิบัติการโดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่
หน้างาน ซึ่งจะมีความกดดันทั้งจากความต้องการของลูกค้า หัวหน้า และข้อจ ากัดทางด้านเวลาท าให้
เกิดปัญหาความเครียดและการลาออก รวมถึงบุคลากรระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นคนเจเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y)  ที่รักความเป็นอิสระมีความยืดหยุ่นเวลาท างานและขาดความอดทน  องค์การจึง
ควรมีนโยบายสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานและทรัพยากรที่อยู่  มีการมอบหมายงานที่มีความท้าทาย 

 5)  หากองค์การเกิดประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติการ อาจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการจ้างผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ (Freelance) หรือจ้างคนภายนอก (Outsource) ที่
มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของงาน (Outsource)  เนื่องจากปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมมี
อาชีพรับจ้างอิสระ และมีผู้ที่รับงานเกี่ยวกับไมซ์ที่มีประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานได้ทันที  ถ้างานไม่
เร่งด่วนมากนัก  องค์การสามารถรับสมัครอาสาสมัครหรือนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรไมซ์หรือ
สาขาอาชีพที่ต้องการ  ท าการคัดเลือกและน ามาช่วยงานในกรณีที่มีงานอีเวนท์ที่ต้องการก าลังคนจ านวน
มาก  นอกจากจะได้นักศึกษามาช่วยงานแล้วยังน าไปสู่การจ้างงานในอนาคตอีกด้วย  ในการแก้ไขปัญหา
ระยะยาว อาจรับแรงงานที่จบการศึกษาหรือมีคุณสมบัติยังไม่ตรงตามความต้องการมาท าการฝึกฝนและ
พัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามต้องการ  หรือส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติมและ
จัดให้มีการและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน
ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารของส านักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ 

 1) สสปน. ควรเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่มีความช านาญในอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้ประกอบวิชาชีพไมซ์ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์และร่วมกันวางแผนในการพัฒนาทุนมนุษย์ระดับปฏิบัติการตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างทันท่วงที  ประสานงานและร่วมมือกันทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถานศึกษา  สถาบันวิจัย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น หรือจัดหลักสูตรออนไลน์ให้กับบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ เน้นการพัฒนาสมรรถนะ (Competence-based)  และมุ่งตัวผลลัพธ์ (Outcomes) 
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เพื่อให้ได้สมรรถนะตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะสามารถสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ระยะเวลาอันสั้น ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในอุตสหกรรมไมซ์ 

   2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือแบบทวิ
ภาคีกับสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรไมซ์และนักศึกษาที่สนใจในอาชีพนี้ได้
เข้าฝึกปฏิบัติงานหรือเข้าไปท างานจริงเสมือนเป็นพนักงาน  เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะ กระบวนการ
ท างานและได้รู้ถึงศักยภาพตนเองด้วย อีกทั้งควรส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในองค์การไป
เป็นผู้สอนหรือวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ความร่วมมือเหล่านี้ท าให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องกับไมซ์
ในการผลิตบุคลากรที่มีเข้าใจในงาน มีทักษะและคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ 

 3)  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สสปน. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ อาจน าไปต่อยอดจนถึงพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆพัฒนา
ก าลังคนอาชีพไมซ์ ให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะเป็นการยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรและสร้างการยอมรับตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
และระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ข้อเสนอแนะส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์หรือผู้ที่สนใจ
ท างานในอุตสาหกรรมไมซ์   

 1)  บุคลากรที่ท างานในอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาตนเอง โดยการน าสมรรถนะที่ต้องการทั้ง 3 ด้านของผู้ประกอบการมาท าการวิเคราะห์ถึงล าดับ
ความส าคัญ  เพื่อน าเติมเต็มในส่วนที่ตนขาดและเสริมสร้างจุดแข็งของตนเองให้โดดเด่นมากขึ้น เช่น 
สมรรถนะด้านทักษะ องค์การต้องการทักษะด้านการสื่อสาร  เมื่อวิเคราะห์พบว่าตนเองมีทักษะการสื่อสาร
ที่ดี สามารถน าเสนองานได้อย่างกระชับชัดเจนจัดท าสื่อในการน าเสนอได้เป็นอย่างดี  มักได้รับค าชมจาก
หัวหน้างานหรือผู้ร่วมงานอยู่เสมอ  สามารถน าเอาทักษะการน าเสนอมาสร้างเป็นจุดเด่นของตน โดยการ
เป็นผู้น าในการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือจัดให้มีการท ากิจกรรมการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในหน่วยงาน เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้มีโอกาสในการพัฒนา
ทักษะในส่วนนี้ ท าให้บุคคลนั้นได้มีการพัฒนาและสร้างการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  ทั้งนี้อาจท าให้
หัวหน้างานหรือผู้บริหารเห็นความสามารถและสนับสนุนให้ก้าวหน้าต่อไป 

 2)  บุคลากรที่ท างานในอุตสาหกรรมไมซ์  ควรน าข้อมูลสมรรถนะและรูปแบบการ
พัฒนามาใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นระยะยาว เพื่อพัฒนาในส่วนที่ตนเอง
ยังไม่พร้อมหรือเป็นจุดอ่อน  โดยเลือกวิธี/รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะของ
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ตนเอง เช่น  ถ้ายังมีความรู้เกี่ยวกับงานไมซ์หรือธุรกิจที่ตนเองท างานอยู่ไม่เพียงพอ ต้องวางแผนที่จะ
เข้ารับการอบรม เรื่องความรู้เกี่ยวกับงานไมซ์ เช่น ถ้าการสื่อสารภาษาอังกฤษยังไม่ดีควรเข้ารับการ
ฝึกอบรมทักษะทางภาษาและหมั่นฝึกฝน  ซึ่งพบว่า หากต้องการพัฒนาด้านทักษะควรต้องเลือกวิธี
เรียนรู้จากการท างานจริง หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ้าต้องการพัฒนาด้านความรู้ ควรเข้า
อบรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน  เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 3) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับไมซ์สามารถน าผลการ วิจัยนี้ไป
ใช้ในการเลือกเรียนรายวิชาเลือกหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะตามที่ต้องการ เช่น วิชาเลือกเพิ่มเติมทางด้านภาษาที่สาม  เทคนิคการใช้สื่อสารสนเทศ 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงานไมซ์  หรือหากในสถาบันการศึกษาไม่มีรายวิชาที่ต้องการ 
อาจจะใช้เวลาช่วงเปิดภาคเรียนหรือช่วงเวลาว่างไปเรียนเพิ่มเติม และควรเลือกเรียนรายวิชาที่มีการ
ท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความ
อดทน ความคิดสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร  

 4) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ ควรให้ความส าคัญกับการ
ฝึกประสบการณ์ท างานหรือการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการควรต้องต้ังใจท างานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด เนื่องจากสถานประกอบการ
ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ท างานเป็นอย่างมาก  ท าให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานหรือ
มีประวัติการท ากิจกรรมระหว่างศึกษามีผลต่อการตัดสินใจรับและมีผลต่ออัตราค่าจ้างเมื่อต้องรับ
นักศึกษาจบใหม่เข้าท างาน 

 5) ส าหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจท างานในอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถน าข้อมูลจาก
งานวิจัยนี้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกหลักสูตรเรียน  การตัดสินใจเลือกอาชีพหรือต าแหน่งงาน
ที่ต้องการในอนาคต  ด้วยการพิจารณาว่าตนเองมีคุณลักษณะตามที่สถานประกอบการต้องการ
หรือไม่ เช่น มีใจรักงานบริการ มีความอดทน สามารถท างานได้อย่างไม่จ ากัดเวลา มีความคิด
สร้างสรรค์ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน  เตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการเป็นคนพันธ์ไมซ์อย่างแท้จริง 

5.  ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
 ตัวแบบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ไมซ์ที่ได้จากการศึกษาและสรุปเป็นองค์ความรู้เรื่องของสมรรถนะและการพัฒนาทุนของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการหรือเป็นตัวแบบที่
น าไปใช้ในการศึกษาสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะธุรกิจที่มีต้นทุนของการผลิต
อยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการให้บริการและการอ านวยความสะดวก (Soft 
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Industry) ซึ่งต้องใช้ทักษะและความสามารถด้านสังคม (Soft Skill) เป็นปัจจัยส าคัญในการท างาน  
เช่น ทักษะการใช้ภาษา การติดต่อสื่อสารประสานงาน การเจรจาต่อรอง  การมองโลกในแง่ดี   การ
แสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพที่ดี  ปัจจุบันพบว่าบุคลากรระดับปฏิบัติการยังขาดทักษะและ
ความสามารถด้านสังคม และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหล่าน้ีเปน็ที่ต้องการของทุก ๆ องค์การ   

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะสมรรถนะปัจจุบัน สมรรรถนะที่ต้องการและ
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในมุมมองของผู้ใช้แรงงาน คือ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
นักวิชาการ  ดังนั้น ควรมีการศึกษาสมรรถนะและความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
อุตสาหกรรมไมซ์ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน  น าไปใช้วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจัดท าเป็นแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและตลาดแรงงงานด้วย 

2. เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ เพื่อน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ และพบว่าการศึกษาในสถานศึกษา    
ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับสูงมาก และหากพนักงานระดับปฏิบัติการต้องการศึกษาต่อ พบว่า ควร
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวกับไมซ์โดยตรงหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน  ดังนั้น จึงควรศึกษา
เจาะลึกถึงแนวทาง/รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับต่าง ๆ 
ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นการต่อยอดทางระดับการศึกษาและ
คุณวุฒิการศึกษา  เพราะนอกจากความต้องการแรงงานระดับปฏิบัติการแล้ว อุตสาหกรรมไมซ์ยังมี
ความต้องการบุคลากรในระดับบริหารทั้งระดับกลางและระดับสูงด้วย  

3. เมื่อบุคลากรเข้าสู่การท างานแล้ว พบว่า การฝึกอบรมเรียนรู้แบบหน้างานหรือ
ระหว่างปฏิบัติ (OJT) ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับสูงมาก โดยผู้ประกอบการมองว่าประสบการณ์ที่ได้
จากการท างานมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนในอุตสาหรรมไมซ์   ดังนั้น ควรท าการศึกษาถึงรูปแบบ
การพัฒนาโดยหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของสมรรถนะเป้าหมายส าหรับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการหรือบุคลากรระดับอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตร
อื่นแต่มีความสนใจท างานไมซ์สามารถพัฒนาตัวเองได้ในระหว่างการท างาน เป็นการยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มจ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะเวลาอันสั้น สามารถจัดท า
ได้อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

4.  สามารถน าโมเดลการวิจัยนี้ ไปศึกษากับกลุ่มวิชาชีพอื่นที่ขาดแคลนหรือสาขาอาชีพ
ที่เป็นต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ งานด้านไอที การบัญชีและการเงิน ซึ่ง
บุคลากรในสายงานที่ใช้ทักษะสูงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
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และอนาคตที่จะท าให้องค์การในสายงานนั้นประสบความส าเร็จ  ดังนั้น การวิจัยในลักษณะนี้จะช่วย
ให้องค์การมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนก าลังคนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนในการสืบทอดต าแหน่งงาน (succession plan) ในกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพและสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่
ความยั่งยืน 

5.  เนื่องจากอุตสาหรรมไมซ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการก าลังคนที่มี
คุณภาพจ านวนมาก ดังนั้น จึงควรศึกษาปัญหาและสาเหตุเชิงลึกของการขาดแคลนบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ต าแหน่งที่ส าคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อน าไปใช้ในการวาง
แผนการบริหารจัดการและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ลดการลาออก สร้างขวัญก าลังใจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน   
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แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง 

งานวิจัย   เรื่อง   แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์มี

วัตถุประส งค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมไมช์

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ศึกษา วิเคราะห์ สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่

จ าเป็นส าหรับพนักงานระดับการปฏิบัติการและสมรรถนะตามความต้องการของผู้ประกอบการ และ

จัดท าแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความคาดหวังและ

พร้อมปฏิบัติงานสู่สถานประกอบการ 

ค าชี้แจง  

แนวค าถามกึ่งโครงสร้างชุดนี้  มีจ านวน  4  ส่วน ได้แก ่
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 ส่วนที่ 3 สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการตามความต้องการของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 
 ส่วนที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ในบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง…………………………………………หน่วยงาน/สถานประกอบการ………………………………………….. 

เพศ…………………………………อายุ………………………………… ระดับการศึกษา………………………………….. 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานไมซ์ ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ ์
 
1.  ในสภาพปัจจุบัน  ท่านเห็นว่าอุตสาหกรรมไมซ์ประสบปัญหาขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการ
ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพหรือไม่/อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….    
 
2.  องค์กรของท่านประสบปัญหาขาดแคลนก าลังคนระดับปฏิบัติการในด้านใด ดังนี้    
- ด้านปริมาณ (จ านวนที่ต้องการ   สายงาน/ต าแหน่งที่ต้องการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ด้านคุณภาพ (ระดับการศึกษา  คุณวุฒิตามสาขาอาชีพ  ทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงตาม
ต้องการหรือไม่ อย่างไร)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ที่ผ่านมา ท่านและองค์กรของท่าน  มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านก าลังคนระดับปฏิบัติการ
(Demand Side) อย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 สมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการตามความต้องการของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมไมซ ์
4. ความคิดเห็นของท่านหากต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์   ให้มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ทักษะ  ความสามารถ ความช านาญ 
ประสบการณ์ และคุณลักษณะตรงกับความต้องการขององค์กร  โดยมีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มสมรรถนะ  คือ สมรรถนะหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ สมรรถนะเฉพาะธุรกิจใน
กลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์  และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน  และทั้ง 3 กลุ่มสมรรถนะ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ  3  ด้าน คือ  ความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะ  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ส่วนของสมรรถนะหลักของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ควรจะต้องมี ท่านมี
ความเห็นว่าสมรรถนะหลักขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ควรเป็นอย่างไร เช่น 

 

 

 

องค์ประกอบสมรรถนะหลักของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละด้านควร
ประกอบด้วย    

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 

1. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร
ของอุตสาหกรรมไมซ์  
2…………………………………………. 
3.………………………………………… 
4.………………………………………… 
5.………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

1. การคิดที่เป็นตรรกะ การ
ประยุกต์ การวิเคราะห์  
2.……………………………………….. 
3………………………………………… 
4…………………………………………. 
5………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

1. มีเชาวน์ปัญญา  ไหวพริบ  
สามารถคิดและโต้ตอบได้ 
2.………………………………………. 
3………………………………………… 
4…………………………………………. 
5………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
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6. ส่วนของสรรถนะเฉพาะธุรกิจของบุคลากรระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์   ซึ่งประกอบ 
ด้วย 4 ธุรกิจย่อย  คือ  การประชุมองค์การและประชุมนานาชาติ  ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล   
ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า  และธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ  ท่านมีความเห็นว่า
สมรรถนะขององค์ประกอบ  3  ด้านของแต่ละธุรกิจ  ควรเป็นอย่างไร   เช่น 

 

 

องค์ประกอบสมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบคุลากรระดบัปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์    

ธุรกิจการประชุมองค์การและการประชุมนานาชาติ     

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคณุลักษณะ 

 
1………………………………………… 
2…………………………………………. 
3.………………………………………… 
4.………………………………………… 
5.………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
1………………………………………… 
2.……………………………………….. 
3………………………………………… 
4………………………………………… 
5…………………………………………  
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
1……………………………………… 
2.………………………………………. 
3……………………………………… 
4……………………………………… 
5……………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………… 

ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล   

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคณุลักษณะ 

 
1………………………………………… 
2…………………………………………. 
3.………………………………………… 
4.………………………………………… 
5.………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
1………………………………………… 
2.……………………………………….. 
3………………………………………… 
4………………………………………… 
5…………………………………………  
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
1……………………………………… 
2.………………………………………. 
3……………………………………… 
4……………………………………… 
5……………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………… 
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7. ส่วนของสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของแต่ละธุรกิจในอุตสาหกรรม

ไมซ์ ทั้ง 4 ต าแหน่งงานตามตารางข้างล่าง  ท่านเห็นด้วยว่าสมรรถนะขององค์ประกอบ  3  ด้านของแต่ละ

ต าแหน่งงานตามที่ก าหนดหรือไม่อย่างไร และข้อแนะน าเพิ่มเติม 

องค์ประกอบสมรรถนะเฉพาะธุรกิจของบคุลากรระดบัปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์    

ธุรกิจการจัดงานนทิรรศการและงานแสดงสินค้า    

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคณุลักษณะ 

 
1………………………………………… 
2…………………………………………. 
3.………………………………………… 
4.………………………………………… 
5.………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
1………………………………………… 
2.……………………………………….. 
3…………………………………………. 
4…………………………………………. 
5…………………………………………  
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
1……………………………………… 
2.………………………………………. 
3……………………………………… 
4……………………………………… 
5……………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………… 

ธุรกิจการจัดกจิกรรมพิเศษ 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคณุลักษณะ 

 
1………………………………………… 
2………………………………………….. 
3.…………………………………………. 
4.…………………………………………. 
5.………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
1………………………………………… 
2.……………………………………….. 
3…………………………………………. 
4…………………………………………. 
5…………………………………………  
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
1……………………………………… 
2.………………………………………. 
3……………………………………… 
4……………………………………… 
5……………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………… 
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องค์ประกอบสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานของพนักงานระดับปฏิบัตกิารแต่ละธุรกจิ   
ประกอบด้วย   
การประชุมองค์กรและประชมุนานาชาติ  ต าแหน่งงาน : บริการอาหารและเครื่องดืม่ 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 
เกี่ยวกับสุขอนามัยใน
สถานที่ท างานและ
ระเบียบความปลอดภัย 

การเสิร์ฟตามความต้องการของ
งาน 

มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รัก
สะอาด บุคลิกภาพและสุขภาพดี   

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ด้านอาหารและเครื่องด่ืม
ที่ตัวเองรับผิดชอบ   

การรับรายการอาหารและการ
ให้บริการที่โต๊ะอาหาร 

มีความสุภาพ อ่อนโยน อารมณ์
ดี เก็บความรู้สึกได้ดี   

เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริการและวิธีการบริการ 
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามรูปแบบมาตรฐาน 

การประสานงานระหว่างบุคคล
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ห้องครัวกับพื้นที่บริการ  

มีความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างของผู้มาใช้บริการ  เอา
ใจใสใ่ห้บริการด้วยความเท่า
เทียมกัน 

เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านอาหาร
และเครื่องด่ืม 

การสื่อสาร ในการแนะน ารายการ
อาหารได้อย่างชัดเจนและ
น่าเช่ือถือ 

มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น ช่วยดูแล
ผู้ใช้บริการ  

  ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล     ต าแหน่งงาน  : เจ้าหนา้ที่ฝา่ยปฏิบัติการ  
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 

เกี่ยวกับระบบการส ารอง
ตั๋วเครื่องบินผ่าน
คอมพิวเตอร์ เช่น  
Galileo  ABACUS  

การประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น โรงแรม  
ร้านอาหาร 

มีความละเอียด รอบคอบ
เกี่ยวกับงานเอกสาร เช่น 
ข้อตกลงกับโรงแรม รายการ
อาหาร   

เกี่ยวกับระบบการส ารอง
ห้องพักโรงแรมผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ 

การใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่ใช้
งานได้ 

มีไหวพริบปฏิภาณ ช่างเจรจา
และเป็นนักต่อรองที่ด ี

เกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน  
การดูราคาต๋ัวและเข้าใจ
เงื่อนไขต่างๆที่ส าคัญ 

การพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ 
มีมนุษย์สัมพันธ์  
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  ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล     ต าแหน่งงาน  : เจ้าหนา้ที่ฝา่ยปฏิบัติการ  
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 

เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น 
Window  Word  Excel  

การออกแบบและท างานด้าน
เอกสารได ้

มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี  
เช่น  แรงกดดันจากลูกค้า   

 ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า   ต าแหน่งงาน : พนักงานขาย  
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 

เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น
และพฤติกรรมผู้บริโภค 

การตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง  

มีมนุษย์สัมพันธ์ พูดจาไพเราะ 
บุคลิกดี น่าเช่ือถือ 

เกี่ยวกับการจัดการการ
ขายและเทคนคิการขาย 

การขจัด/ลดข้อขัดแย้งระหว่าง
ลูกค้ากับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องในองค์กร
เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด 

มีทัศนคติที่ดีตอ่งานขาย 
กระตือรือร้นตลอดเวลา 

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ของศูนย์จัดนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้า  

การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อ
การท าสื่อทางการตลาดทั้งแบบ 
online และ offline   

มีความอดทน รับผิดชอบ 
สามารถท างานนอกเวลาได้ 

เกี่ยวกับก าไรและการ
ก าหนดราคาเบื้องต้น  

การสรุปงานและน าเสนอความ
ต้องการของลูกค้าให้กับฝ่ายต่างๆ 
ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 

มีความสามารถในการขาย เปิด
การขาย เสนอการขาย และปิด
การขายได ้

ธุรกิจการจัดกจิกรรมพิเศษ     ต าแหน่งงาน : กราฟฟิกดีไซน์ 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 

เกี่ยวกับงานด้านการ
ออกแบบรอบรู้และทัน
เหตุการณ์  

การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานและ
โปรแกรมส าเรจ็รูปที่ทันสมัย เช่น  
Adobe Illustrator , Adobe 
Photoshop, Motion Design  

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบงานที่มีความแปลก
ใหม่ รวดเร็ว  ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า 

เกี่ยวกับพืน้ฐานด้านศิลปะ 
การจัดท าสื่อและสิ่งพิมพ์ 

การน าเสนองานทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ 

มีความรับผิดชอบสูง อดทน  
ภายใต้แรงกดดันและไม่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลา 

เกี่ยวกับการถอดแบบและ
ประเมินราคา 

การควบคุมการออกแบบและการ
ผลิตให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด 

มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้
สิ่งใหม่ไม่ยึดตดิกับสิ่งเดิมๆ 



  321 

 
ส่วนที่ 4  การพัฒนาทุนมนุษย์ของบคุลากรระดับปฏิบตัิการในอุตสาหกรรมไมซ ์

8.  เพื่อให้บุคลากรระดับปฏิบัติการมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์  ท่านมี

ความเห็นว่า  การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการ ควรมี รูปแบบ 

วิธีการ กระบวนการในการพัฒนาในแต่ละด้าน อย่างไร  

     8.1 การพฒันาจากสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน (Before Workplace)   

  1) ด้านเนื้อหาหลักสูตร ควรมีการออกแบบหลักสูตร/ก าหนดเน้ือหารายวิชาอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

ธุรกิจการจัดกจิกรรมพิเศษ     ต าแหน่งงาน : กราฟฟิกดีไซน์ 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 

เกี่ยวกับพื้นฐานด้านการ 
ตลาดเพื่อใช้ในการออก 
แบบและสร้างสรรค์งาน    

การวิเคราะห์ ประยุกต์ และ
ดัดแปลงงาน ให้สามารถตอบ
โจทย์ได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์

มีความขยันในการฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญ   

ข้อแนะน าเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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 2)  ด้านกระบวนการเรียนการสอน ควรมีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 8.2  การพัฒนาเมื่อเข้าสู่การท างาน (Workplace)   

  1)  ด้านการศึกษาต่อ จ าเป็น/ควรส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่  

และหากต้องสนับสนุนให้ศึกษาต่อควรให้ศึกษาต่อในรูปแบบอย่างไร  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  2)  ด้านการฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน (On–the-Job-Training)  (การ

ฝึกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติงานที่ตรงกับงานที่ผู้รับการฝึกท างานอยู่ เช่น การหมุนเวียนงานการสอน

งาน  ระบบพี่เลี้ยง  การมอบหมายงาน  การให้ค าปรึกษา)   

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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  3) ด้านการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน (Off–the-Job-Training) (การฝึกอบรม

โดยไม่ได้ลงมือการปฏิบัติงานเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ เช่น การบรรยาย การประชุม สัมมนา  

การแสดงบทบาทสมมติ  การใช้กรณีศึกษา  การศึกษาดูงาน) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

ผู้จดบันทึกการสัมภาษณ ์……………………………………………………. 

สถานที่ในการสัมภาษณ…์……………………………………………………. 

วันเดือนปี/เวลาที่การสัมภาษณ…์…………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามการวิจัย ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
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แบบสอบถามการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง  แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบคุลากรระดับปฏิบตัิการในอุตสาหกรรมไมซ ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค าชี้แจง  

1.  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน
ระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมไมช์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ศึกษา วิเคราะห์ สมรรถนะ
ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับพนักงานระดับการปฏิบัติการและสมรรถนะตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ  จัดท าแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรระดับปฏิบัติการให้
มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทางวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการให้มีสมรรถนะ
อาชีพตรงตามความคาดหวังและพร้อมปฏิบัติงานสู่สถานประกอบการ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นส่วนส าคัญของการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามจะได้รับการเก็บเป็นความลับ และน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด 

3. งานวิจัยครั้งนี้จะไม่ประสบผลส าเร็จ  หากไม่ได้รับความกรุณาตอบแบบสอบถามจาก
ท่าน ดังนั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด  ครบทุกตอนและทุกข้อ  แม้ว่าข้อค าถามบางส่วนอาจไม่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรง  
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และน าข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ทั้งนี้หากท่านมี
ข้อสงสัยในการศึกษาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามครั้งนี้  กรุณาติดต่อโดยตรงที่ นางสาว นุช  
สัทธาฉัตรมงคล   โทร. 090-419-9989   E-mail : nuchsatta89@yahoo .com 

 

 

นางสาวนุช  สัทธาฉัตรมงคล  
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลขององค์กรที่ตอบแบบสอบถาม  

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน    หรือเต็มค าลงในช่องว่างที่ตรงตัวท่านและองค์กรมาก

ที่สุด 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1. เพศ    ชาย              หญิง 

2. อายุ       

 น้อยกว่า 30 ปี             30-35 ปี          มากกว่า 35-40 ปี  

 มากกว่า 41-45 ปี        มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา  

  ต่ ากว่าปริญญาตร ี     ปรญิญาตรี       ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

4. ต าแหน่งหน้าที่ของท่าน 

  เจ้าของสถานประกอบการ    ผู้จัดการ/ฝ่ายบริหาร   หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................    

5. ประสบการณ์การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ ์

 น้อยกว่า 3 ปี               3-6 ปี    มากกว่า 6-9 ปี              

 มากกว่า 9-12 ปี     มากกว่า 12 ปี 

1.2 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

6. ประเภท/ลักษณะงานขององค์กร (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

 การจัดประชุมและสัมมนาภายในองค์กรและระหว่างองค์กร   การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  

 การจัดงานนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า                       การจัดกิจกรรมพิเศษ  

 สถานทีส่ าหรับจัดงาน               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ................................................................. 
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7. ปัจจุบันสถานประกอบการของท่านมีอัตราก าลังคนขนาดใด 

 ขนาดเล็ก 1 – 15 คน      ขนาดย่อม 16 – 50 คน  

 ขนาดกลาง 51 – 200 คน    ขนาดใหญ่  มากกว่า 200 คนขึ้นไป 

8. ในภาพรวมขององค์กร  องค์กรมีความต้องการรับบุคลากรระดับปฏิบัติการจ านวนเท่าใด  

 ไม่ต้องการ    1 – 3 คน   

  4 – 6  คน    7 – 9 คน               

  มากกว่า 9 คนขึ้นไป 

9. ในภาพรวมขององค์กร  องค์กรมีความต้องการแรงงานระดับปฏิบัติการที่มีวุฒิการศกึษาระดับใด

มากที่สุด   

 ม.6/ปวช.       ปวส.        ปริญญาตร ี       สูงกว่าปริญญาตรี   

อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................. 

10.ในภาพรวมขององค์กร  ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรระดับปฏิบัติการให้มีคุณสมบัติตรงกับ

ความต้องการของท่าน คือ  ( ตั้งแต่ประกาศรับสมัครจนถงึได้รับบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ) 

 น้อยกว่า 3 เดือน        3-6 เดือน    

  มากกว่า 6- 9  เดือน      มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป       

11. ในภาพรวมขององค์กร  ปัจจุบันคุณสมบัติของบุคลากรระดับปฏิบัติการในองค์กรของท่าน ตรง

กับความต้องการหรือลักษณะงานหรือไม่  

ระดับการศึกษาตรงตามต้องการ          ตรง            ไมต่รง       

วุฒิการศึกษาตรงตามสายงาน        ตรง            ไมต่รง       

ความรู/้ความสามารถที่ต้องการ             ตรง            ไมต่รง        

ทักษะที่ต้องการ                            ตรง            ไมต่รง       

คุณลักษณะที่ต้องการ                    ตรง            ไมต่รง      
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน   คือ   

ส่วนที่ 1  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ แบ่งเป็น 4 

ธุรกิจย่อย   
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นต่อสมรรถนะตามต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจย่อย 

ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย   ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อระดับ
สมรรถนะปัจจบุันและระดับความต้องการขององค์กร  ตามระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับความ
ต้องการเพียงระดับเดียว   ดังนี ้
ระดับสมรรถนะปัจจุบัน : สูงมาก = 5  สูง = 4   ปานกลาง  = 3   น้อย  = 2   น้อยมาก   =  1 
ระดับความต้องการขององค์กร : สูงมาก  = 5  สูง = 4 ปานกลาง  = 3  น้อย = 2  น้อยมาก  =  1 
ส่วนที่ 1 โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสมรรถนะหลักของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมไมซ ์
 
ข้อ รายละเอยีดของสมรรถนะในแตล่ะดา้น ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

 สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  
ด้านความรู ้

1 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
อุตสาหกรรมไมซ์  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

2 เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางเศรษฐกิจและสังคม   

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3 เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ของ
อุตสาหกรรมไมซ ์

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

4 เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมข้ามชาติ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

5 เกี่ยวการบริหารจัดการเบื้องต้น 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
ด้านทักษะ 

6 การคิดที่เป็นตรรกะ การประยุกต์ 
การวิเคราะห์  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

7 การสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน มืออาชีพ  5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ข้อ รายละเอยีดของสมรรถนะในแตล่ะดา้น ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
 สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

8 การท างานเป็นทีม  5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
9 การใช้ภาษาอังกฤษ 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
10 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ต่างๆ ในการท างาน  
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

11 การประสานงาน 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
12 การเจรจาต่อรอง  5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
13 การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

14 การจัดการกับสถานการณ์ที่มขี้อขัดแย้ง 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
ด้านคณุลักษณะ 
15 มีเชาวน์ปัญญา  ไหวพริบ  สามารถ

คิดและโต้ตอบได้  
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

16 มีความซื่อสัตย ์มีศีลธรรมและ
จรรยาบรรณ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

17 มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการท างาน    5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
18 มีความช่างสังเกตและใสใ่จใน

รายละเอียด  
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

19 มีจิตบริการ บริการด้วยความเต็มใจ
และกระตือรือร้น 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

20 มีความสามารถในการปรับตัวและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่าง
ดี   

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

21 มีความประณีต ละเอียดลออ 
รอบคอบในการท างาน  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

22 มีทัศนคติทีมุ่่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย    5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ส่วนที่ 2  โปรดแสดงความคิดเห็นท่านต่อสมรรถนะเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้ง 4 

ธุรกิจย่อย 

ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

2.1 ธุรกิจการประชุมองค์กรและประชุมนานาชาติ  
  ด้านความรู ้
1 เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มตลาด

และการแข่งขนัของธุรกิจการจัดประชุมและ
ประชุมนานาชาติ 

5     4     3     2     1  5     4     3     2    

 1  

2 เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุมองค์กรและ
ประชุมนานาชาติ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

  ด้านทักษะ 
3 ภาษาอังกฤษ/สามารถสื่อสารได้   5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
4 ประสานงานอ านวยความสะดวก 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
  ด้านคุณลักษณะ 
5 ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
6 มีประสบการณ์การฝึกงาน/ประสบการณ์

ท างานการจัดประชุมองค์กรและประชุม
นานาชาติ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

 2.2 ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
   ด้านความรู ้  
1 เกี่ยวกับการจัดโครงการการเดินทาง การ

วางแผนโปรแกรมการเดินทางและข้อก าหนด
ด้านโลจิสติกส์และความปลอดภัย 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

2 เกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้สอดคล้อง
ตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3 เกี่ยวกับการปรับใช้องค์ประกอบโครงการการ
เดินทางเพ่ือเป็นรางวัล โดยการผสมผสาน/
การจับคู่ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่
น่าประทับใจ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

4 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ย่อยอื่นๆ และน า
ความรู้มาใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนา
โครงการ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

   ด้านทักษะ 
5 การสื่อสารที่มเีสน่ห์และชักจงู สามารถ

สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้คล้อยตามความคิด
หรือข้อเสนอของตนได้ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

6 การจัดการข้อพิพาทเพ่ือท าให้เกิดผลการ
ปฏิบัติที่ดี  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

   ด้านคุณลักษณะ 
7 มีความเข้าใจ เคารพ และเหน็คุณค่าในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมและสงัคม  
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

8 กล้าแสดงออก น าเสนอข้อเท็จจริงได้อย่าง
สุภาพ เพื่อแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกค้าและองคก์ร   

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

9 มีความน่าไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

10 มีประสบการณ์การฝึกงาน/ประสบการณ์
ท างาน การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

2.3  ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสนิค้า 
    ด้านความรู้ 
1 เกี่ยวกับงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า

ที่หลากหลายประเภท  
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

2 เกี่ยวกับคู่ค้าและความต้องการของคู่ค้าทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อน าข้อมูลมา
จัดเตรียมงาน  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

  ด้านทักษะ 
3 การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางเทคโนโลย ี 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
4 การสื่อสาร กระชับ ชัดเจน และรวด เร็ว 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
   ด้านคุณลักษณะ 
5 มีเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายทางวิชาชีพ

ในธุรกิจการจดันิทรรศการและงานแสดง
สินค้า 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

6 มีประสบการณ์การฝึกงาน/ประสบการณ์
ท างาน ธุรกิจงานนิทรรศการและงานแสดง
สินค้า 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

 2.4 ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
   ด้านความรู ้
1 เกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงการ/กิจกรรม

พิเศษประเภทต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน     

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

2 เกี่ยวกับลักษณะของงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ  
เช่นข้อก าหนดด้านโลจิสติกส์   ด้านเวลาการ
ท างาน ด้านความปลอดภัยและด้านการ
จัดการกลุ่มคน 
 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

   ด้านทักษะ 
3 สามารถสร้างสรรค์งาน/โครงการได้ตรง

ความต้องการของลูกค้าภายในงบประมาณ
และเวลาที่จ ากัด 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

4 สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
ความเสี่ยง ความเครียดและความกดดัน 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

   ด้านคุณลักษณะ 
5 มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและสามารถ

สื่อสารความคดิออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

6 มีประสบการณ์การฝึกงาน/ประสบการณ์
ท างาน ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ส่วนที่ 3  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านต่อสมรรถนะตามต าแหน่งงานของแต่ละธุรกิจ
ย่อย ทั้ง 4 ต าแหน่งงาน 
 
ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  
3.1 ธุรกิจการประชุมองค์กรและประชุมนานาชาติ     
ต าแหน่งงาน :  บริการอาหารและเครื่องดืม่( Food and Beverage) 
   ด้านความรู ้
1 เกี่ยวกับสุขอนามัยในสถานที่ท างานและ

ระเบียบความปลอดภัย 
5     4     3     2     1  5     4     3     2    

 1  
2 เกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอาหารและ

เครื่องดื่มที่ตัวเองรับผิดชอบ   
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3 เกี่ยวกับรูปแบบการบริการและวิธีการ
บริการ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามรูปแบบ
มาตรฐาน 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

4 เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

    ด้านทักษะ 
5 การเสิร์ฟตามความต้องการของงาน 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
6 การรับรายการอาหารและการให้บริการที่

โต๊ะอาหารได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

7 การประสานงานระหว่างบุคคลภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องครัวกับพ้ืนที่
บริการ  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

8 การสื่อสาร ในการแนะน ารายการอาหาร 
ได้อย่างชัดเจนและน่าเช่ือถือ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

   ด้านคุณลักษณะ   
9 มีสุขอนามัยส่วนบุคคล รักสะอาด 

บุคลิกภาพและสุขภาพดี   
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

10 มีความสุภาพ อ่อนโยน อารมณ์ดี เก็บ
ความรู้สึกได้ดี   

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

11 มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้
มาใช้บริการ  เอาใจใส่ให้บริการด้วยความ
เท่าเทียมกัน 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

12 มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น ช่วยดูแลผู้ใช้บริการ หรือท า
หน้าที่แทนพนกังานที่ขาด  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3.2 ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล   
ต าแหน่งงาน  : เจ้าหนา้ที่ฝา่ยปฏิบัติการ (Operation) 
   ด้านความรู ้  
1 เกี่ยวกับระบบการส ารองต๋ัวเครื่องบินผ่าน

คอมพิวเตอร์ เช่น  Galileo,  ABACUS  
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

2 เกี่ยวกับระบบการส ารองห้องพักโรงแรมผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3 เกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน  การดูราคาตั๋ว
และเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

4 เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
เช่น  Window,  Word,  Excel  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

   ด้านทักษะ 
5 การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น

อย่างดี เช่น โรงแรม  ร้านอาหาร 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

6 การใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่ใช้งานได้ 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
7 การพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

8 การออกแบบและท างานด้านเอกสารได ้ 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

   ด้านคุณลักษณะ 
9 มีความละเอียด รอบคอบเกี่ยวกับงาน

เอกสาร เช่น ข้อตกลงกับโรงแรม รายการ
อาหาร  รายการเดินทาง 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

10 มีไหวพริบปฏิภาณ ช่างเจรจาและเป็นนัก
ต่อรองที่ดี 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

11 มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ มีมนุษย์
สัมพันธ์  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

12 มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี  เช่น  แรง
กดดันจากลูกค้า  แรงกดดันจากข้อจ ากัด
ด้านเวลา  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3.3 ธุรกิจการจัดงานจัดนิทรรศการและงานแสดงสนิค้า     
ต าแหน่งงาน : พนักงานขาย (Sales Person) 
   ด้านความรู ้
1 เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้นและพฤติกรรม

ผู้บริโภค 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

2 เกี่ยวกับการจัดการการขายและเทคนิคการ
ขาย 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3 เกี่ยวกับสินค้าและบริการของศูนย์จัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า  

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

4 เกี่ยวกับก าไรและการก าหนดราคาเบื้องต้น  5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
   ด้านทักษะ 
5 การตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้

อย่างถูกต้อง  
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

6 การขจัด/ลดข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในองค์กรเพื่อให้เกิดความพอใจ
สูงสุด 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

7 การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อการท าสื่อ 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

ทางการตลาดทั้งแบบ online และ offline  
สามารถสื่อสารประเภทของสินค้าได้ตรงกับ
กลุ่มลูกค้า 

8 การสรุปงานและน าเสนอความต้องการของ
ลูกค้าให้กับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

   ด้านคุณลักษณะ 
9 มีมนุษย์สัมพันธ์ พูดจาไพเราะ บุคลิกดี 

น่าเช่ือถือ 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

10 มีทัศนคติที่ดีตอ่งานขาย กระตือรือร้น
ตลอดเวลา 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

11 มีความอดทน รับผิดชอบ สามารถท างาน
นอกเวลาได้ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

12 มีความสามารถในการขาย เปิดการขาย 
เสนอการขาย และปิดการขายได้ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3.4 ธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ      
ต าแหน่งงาน : กราฟฟิกดีไซน์  (graphic design) 
   ด้านความรู ้
1 เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบรอบรู้และทนั

เหตุการณ์  
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

2 เกี่ยวกับพื้นฐานด้านศิลปะ การจัดท าสื่อและ
สิ่งพิมพ ์

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

3 เกี่ยวกับการถอดแบบและประเมินราคา 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
4 เกี่ยวกับพื้นฐานด้านการตลาดเพ่ือใช้ในการ

ออกแบบและสร้างสรรค์งาน   
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

   ด้านทักษะ  
5 การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานและโปรแกรม

ส าเร็จรูปที่ทันสมัย เช่น  Adobe 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ข้อ รายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ระดับสมรรถนะของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
สมรรถนะปัจจุบัน สมรรถนะที่ตอ้งการ  

Illustrator , Adobe Photoshop, Motion 
Design, Animation, 3D  

6 การน าเสนองานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
7 การควบคุมการออกแบบและการผลิตให้อยู่

ในงบประมาณที่ก าหนด 
5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

8 การวิเคราะห์ ประยุกต์ และดัดแปลงงาน ให้
สามารถตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

   ด้านคุณลักษณะ 
9 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบงาน

ที่มีความแปลกใหม่ รวดเร็ว  ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

10 มีความรับผิดชอบสูง อดทน  สามารถท างาน
ภายใต้แรงกดดันและไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

11 มีความกล้าที่จะลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ยดึ
ติดกับสิ่งเดิมๆ 

5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 

12 มีความขยันในการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ   5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมไมซ์ 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่าน โดยระดับคะแนนมีความหมาย ดังน้ี 

ระดับการพัฒนา  :  สูงมาก = 5     สูง  =  4    ปานกลาง  =  3     น้อย  =   2    น้อยมาก  =   1 

  

การพัฒนาของบุคลากรระดบัปฏิบัติการ ระดับการพัฒนา 
ด้านการศึกษาก่อนเข้าสู่การท างาน  (Before Workplace) 
 เนื้อหาวิชา 

1 ต้องทันสมัย เป็นสากล และเหมาะสมต่อสถานการณ์โลก 5     4     3     2     1 
2 ต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ 5     4     3     2     1 
3 ต้องมีการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการบริหาร

จัดการ 
5     4     3     2     1 

4 มีความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริงและเป็นระบบ 5     4     3     2     1 
5 มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมข้ามชาติ  5     4     3     2     1 
6 มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาไทย 5     4     3     2     1 
7 มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 5     4     3     2     1 
8 มีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5     4     3     2     1 

 กระบวนการเรียนการสอน  

9 มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 5     4     3     2     1 
10 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 5     4     3     2     1 
11 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
5     4     3     2     1 

12 มีการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ   5     4     3     2     1 
13 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 5     4     3     2     1 
14 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างดี 5     4     3     2     1 
15 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ 5     4     3     2     1 
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การพัฒนาของบุคลากรระดบัปฏิบัติการ ระดับการพัฒนา 
16 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้สารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปมา

ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
5     4     3     2     1 

17 มีการส่งเสริมทกัษะในการจัดการความขัดแย้ง สร้างความร่วมมือ และการ
ท างานเป็นทีม 

5     4     3     2     1 

18 มีการฝึกงาน/ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 5     4     3     2     1 
ด้านการศึกษาเมื่อเข้าสู่การท างาน   (Workplace) 
19 ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ 5     4     3     2     1 

20 ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สามารถน ามาส่งเสริมกับสายงานที่ปฏิบัติ
อยู ่

5     4     3     2     1 

21 ศึกษาต่อ/ฝึกอบรมหลักสูตรที่สนใจ แม้ว่าจะไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ 5     4     3     2     1 

การฝึกอบรมแบบเรียนรู้จากการท างาน (On-the-Job-Training) 
22 การหมุนเวียนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะงานในรูปแบบที่

หลากหลาย 
5     4     3     2     1 

23 การมอบหมายงาน เพื่อให้ได้ท างานในรูปแบบใหม ่ 5     4     3     2     1 
24 การใช้ระบบพี่เลี้ยงช่วยงานและแนะน าการท างาน 5     4     3     2     1 
25 การให้ค าปรึกษา เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการท างาน 5     4     3     2     1 
26 การสอนงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบการท างาน 5     4     3     2     1 
การฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน (Off–the-Job-Training) 
27 การบรรยาย การประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับสายงานที่ปฏิบัติอยู่ 5     4     3     2     1 
28 การบรรยาย การประชุม สัมมนา ที่ไม่เกี่ยวกับข้องสายงานที่ปฏิบัติอยู่ 5     4     3     2     1 
29 การบรรยาย การประชุมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะ

ด้าน 

5     4     3     2     1 

 
30 

การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจน ได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์และความรู้สึกที่แท้จริง 

5     4     3     2     1 

31 การใช้กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์ พิจารณาและการตัดสินใจแก้ปญัหา 5     4     3     2     1 
32 การศึกษาดูงาน  เพื่อความรู้ความเข้าใจ  ได้เห็นการปฏิบัติจริง สร้างความ

กระตือรือร้น สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย  
5     4     3     2     1 

 

 



  341 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ข้อมูล * 
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ภาคผนวก ค 

ภาพตัวอย่างการเข้าสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ภาพที่ 34 บรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ  
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ภาพที่ 35 บรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและผู้ประกอบการ 
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ภาพที่ 36 บรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและนักวิชาการ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญเปน็ผู้ตรวจเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอสัมภาษณ์ 
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 365 
 



 366 
 
ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวนุช  สัทธาฉัตรมงคล 
วัน เดือน ปี เกิด 10 เมษายน 2510 
สถานทีเ่กิด สมุทรปราการ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2532 ส าเร็จการศึกษา บัญชีบัณฑิต  

คณะบัญช ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
พ.ศ. 2537 ส าเร็จการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต  
(การบัญชีเพื่อการจัดการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน  ศึกษาหลักสูตรปรญิญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 11 หมู่บ้านรวิภา  ซอยอุดมสุข 39/1   
สุขุมวิท 103   แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  
10260   
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