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มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

 มาตรฐานและแนวทางการปฏบิัตติา่งๆ นัน้ไดรั้บการพัฒนาขึน้เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึตัวอยา่ง
แนวทางการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิของแตล่ะอตุสาหกรรมและบรษัิท  

 ในปัจจบุันอตุสาหกรรมไมซใ์นประเทศตา่งๆ ลว้นมกีารพัฒนาการน าเสนอสนิคา้และบรกิาร
ไปในทศิทางทีแ่ตกตา่งกนั มาตรฐานตา่งๆจงึไดรั้บการพัฒนาขึน้เพือ่น ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการใหบ้รกิารและด าเนนิงานส าหรับผูใ้หบ้รกิารตา่งๆในอตุสาหกรรมไมซใ์หม้มีาตรฐาน
เดยีวกนัท่ัวโลก 

 การไดก้ารรับรองมาตรฐานสามารถน าไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันและสรา้ง
ความแตกตา่งในหมูผู่ป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นภาคสว่นเดยีวกันโดยเฉพาะกบัผูท้ีไ่ดรั้บการ
รับรองเป็นรายแรก 

 มาตรฐานและแนวทางในดา้นการด าเนนิงาน การบรหิารจัดการยังสามารถชว่ยเพิม่ความ
น่าเชือ่ถอืใหก้บัผูป้ระกอบการ รวมถงึสามารถน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสรา้งแบรนด ์
ภาพลักษณ์ และชือ่เสยีงของผูป้ระกอบการไดเ้ชน่กนั  

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์



มาตรฐานสากลส าหรับการจัดการประชมุและนทิรรศการ (1/5) 

 ในปัจจบุัน ผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการประชมุและนทิรรศการเริม่น ามาตรฐานสากล 

(International Standard) มาใชอ้ยา่งแพรห่ลายมากขึน้ การไดรั้บรองมาตรฐานสากล ชว่ยเพิม่

ขดีความสามารถในการด าเนนิงานแลว้ ยังชว่ยเสรมิสรา้งภาพลักษณ์ทางธรุกจิใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ของตลาดเป้าหมายในระดับสากลดว้ย  

 การเขา้สูก่ระบวนการรับรองมาตรฐานสากลนัน้เป็นเรือ่งตอ้งอาศัยเวลา ความทุม่เท งบประมาณ 

และความรว่มมอืรว่มใจจากบคุลากรในองคก์รอยา่งมาก  

 หากตอ้งด าเนนิกจิการเกีย่วขอ้งกบัลกูคา้ชาวตา่งประเทศอยา่งตอ่เนือ่งก็ควรจะเขา้สู่

กระบวนการรับรองมาตรฐานสากล แตถ่า้มคีวามประสงคจ์ะขอรับการรับรองมาตรฐานสากลใน

อนาคตก็ควรเรง่ระบบและกลไกการด าเนนิงานตา่งๆใหเ้ป็นกจิจะลักษณะ โดยอาจจะวา่จา้งที่

ปรกึษาทีม่ปีระสบการณ์มาใหค้ าแนะน าในเบือ้งตน้กอ่นก็ได ้
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1. ความหมายของมาตรฐานสากล 
 

 องคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการสรา้งมาตรฐาน (International Organization for Standardization: 
ISO) กลา่วถงึความหมายของ  
 “มาตรฐาน” (Standard) วา่ “ผลทีไ่ดจ้ากการปฏบิัตกิารอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางการมาตรฐานที่

ไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์รทีเ่ป็นทีเ่ชือ่ถอืกนั”  
 มาตรฐานมใิชเ่ป็นเพยีงหลักเกณฑห์รอืขอ้ก าหนดเพือ่การปฏบิัตเิทา่นัน้ แตยั่งหมายรวมถงึ “การ

ยอมรับ” ดว้ย น่ันคอื การก าหนดมาตรฐานใดๆ ก็ตาม มาตรฐานเหลา่นัน้จะมคีวามน่าเชือ่ถอืและมกีาร
น าไปใชห้รอืไมนั่น้ขึน้อยูก่บัการเป็นทีย่อมรับขององคก์รทีอ่อกมาตรฐานนัน้ดว้ย 

 มาตรฐานทีไ่ดม้าจากการพจิารณารว่มกนัของประเทศตา่งๆ หน่วยงานสากลทีรั่บผดิชอบในการยกรา่ง
มาตรฐานนัน้จ าเป็นตอ้งมกีระบวนการในการขอขอ้คดิเห็นเกีย่วกบัมาตรฐานทีจ่ะออกจากสมาชกิในแต่
ละประเทศดว้ย ตัวอยา่งมาตรฐานสากลทีส่ าคัญ เชน่ ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 เป็นตน้  

 มาตรฐานสากลยังครอบคลมุถงึมาตรฐานทีอ่อกโดยองคก์รหรอืหน่วยงานระดับประเทศ ซึง่เป็นสมาชกิ
ของหน่วยงานมาตรฐานสากลดว้ยเชน่กนั ถา้มาตรฐานดังกลา่วเป็นทีย่อมรับในระดับสากล ก็อาจจะ
สง่ผลใหม้กีารน ามาตรฐานไปใชอ้ยา่งแพรห่ลายไดเ้ชน่เดยีวกนั 

 สรปุ การออกมาตรฐานมคีวามเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานหลายแหง่ทัง้ภายในระดับประเทศและระดับสากล 
ซึง่เป็นการยอมรับและมขีอ้ตกลงรว่มกนั ดังนัน้ การด าเนนิการในธรุกจิทีม่กีารตดิตอ่ซือ้ขายกนัทัง้ใน
ระดับองคก์ร ระดับประเทศ หรอืในระดับสากลลว้นจ าเป็นตอ้งน ามาตรฐานเขา้มาด าเนนิการทัง้สิน้ และ
มาตรฐานในระดับองคก์รและระดับประเทศทีไ่ดรั้บดารยอมรับอยา่งแพรห่ลายก็มโีอกาสพัฒนาไปสู่

มาตรฐานสากลไดเ้ชน่เดยีวกนั 



มาตรฐานสากลส าหรับการจัดการประชมุและนทิรรศการ (3/5) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

2. มาตรฐานสากลกบัการเสรมิสรา้งคณุภาพการบรกิารจดัการประชุมและนทิรรศการ 
      

 จดุมุง่หมายส าคัญประการหนึง่ คอื การเสรมิสรา้งคณุภาพการบรกิาร โดยมุง่พัฒนาระบบและ
กลไกการด าเนนิงานตา่งๆ อยา่งเป็นองคร์วมและใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับสากลมากขึน้ 
มาตรฐานสากลจงึเกีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งคณุภาพการบรกิารจัดการประชมุและนทิรรศการใน 
2 สว่นทีส่ าคัญ ดังนี ้

 

 2.1 กระบวนการใหบ้รกิาร แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง ไดแ้ก ่

 ชว่งกอ่นการจัดงาน การวางแผนการด าเนนิงานทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานแนวคดิความยั่งยนื 
โดยเฉพาะการตัดสนิใจเลอืกจดุหมายปลายทาง สถานทีจั่ดงาน ทีพั่ก และการ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการจัดสรรทรัพยากรตา่งๆ อยา่งเหมาะสมและสมดลุกบั
ปัจจัยดา้นตน้ทนุ คณุประโยชน ์และเวลา 

 ชว่งด าเนนิการจัดงาน ในชว่งนี ้ผูจั้ดการประชมุและนทิรรศการมอือาชพีจะตอ้ง
ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหส้ามารถตดิตามและ
ประเมนิผลตามตัวชีว้ดัผลการด าเนนิงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ย า  

 ชว่งหลังการจัดงาน ผูจั้ดการประชมุและนทิรรศการมอือาชพีจะตอ้งน าผลการ
ด าเนนิงานในดา้นตา่งๆ มาประมวลและสรปุบทเรยีนทีไ่ดรั้บหรอืกรณีศกึษาเพือ่
ประโยชนใ์นการปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพการจัดงานในอนาคต  
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2. มาตรฐานสากลกบัการเสรมิสรา้งคณุภาพการบรกิารจดัการประชุมและนทิรรศการ (ตอ่) 
      

 2.2 การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน  
 มาตรฐานสากลจะครอบคลมุถงึการบรกิารจัดการหว่งโซอ่ปุทานส าหรับการจัดการ

ประชมุและนทิรรศการดว้ย โดยเนน้การสือ่สารและการมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดเพือ่ใหรั้บทราบและเกดิความเขา้ใจขอ้ก าหนด ความเสีย่ง และรปูแบบการ
บรหิารจัดการอยา่งยั่งยนื และสามารถบรูณาการแผนการด าเนนิงานร่วมกบัผูจั้ดการ
ประชมุและนทิรรศการมอือาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 การบรกิารจัดการหว่งโซอ่ปุทานเพือ่สรา้งสมัพันธภาพทีด่กีับผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกอบดว้ยหลักส าคัญ ดังนี ้
 การสรา้งพันธมติร (Partnership) เป็นการสรา้งเครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกจิกับผู ้

ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มมีาตรฐานทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานหรอืสอดคลอ้ง 
 การก าหนดนโยบาย (Policy) เป็นการก าหนดนโยบายในการด าเนนิธรุกจิรว่มกบั

ผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งชดัเจนและเป็นธรรม และจะตอ้งไดรั้บการยอมรับทัง้
สองฝ่าย 

 การจัดการผลการปฏบิัตงิาน (Performance Management) เป็นการก าหนด
ขัน้ตอนการตรวจสอบ เกณฑก์ารประเมนิ รวมถงึวธิกีารและขัน้ตอนการรายงาน
ผลการปฏบิัตงิานซึง่สามารถสือ่สารไปยังผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไดเ้พือ่ป้องกนั
ความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
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3. มาตรฐานสากลส าหรบัการจดัการประชุมและนทิรรศการ 
 

 ปัจจบุัน หน่วยงานระหวา่งประเทศหลายแหง่ ไดพั้ฒนามาตรฐานสากลส าหรับธรุกจิการจัดการ
ประชมุและนทิรรศการโดยเฉพาะ เชน่ องคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการสรา้งมาตรฐาน เป็นตน้  

 มาตรฐานสากลทีอ่อกโดยหน่วยงานเหลา่นีไ้ดรั้บการยอมรับ อยา่งแพรห่ลายและสง่ผลกระทบตอ่
การด าเนนิงานของอตุสาหกรรมไมซใ์นชว่งหลายปีทีผ่า่นมาอยา่งเห็นไดช้ดั  

 บางประเทศยังไดร้เิริม่พัฒนามาตรฐานระดับประเทศส าหรับการจัดการประชมุและนทิรรศการเพือ่
เพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิาร โดยใชม้าตรฐานสากลเป็นกรอบในการสรา้งมาตรฐาน
ดังกลา่ว ซึง่หากไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายก็มโีอกาสทีพั่ฒนาไปสูม่าตรฐานสากลได ้
เชน่เดยีวกบัมาตรฐานสากลทีพั่ฒนาขึน้โดยองคก์รระหวา่งประเทศ 

 ปัจจบุันมอีงคก์รและสมาคมนานาชาตจิ านวนมากด าเนนิการพัฒนาสรา้งมาตรฐานและแนว
ทางการปฏบิัตสิ าหรับอตุสาหกรรมไมซ ์ซึง่องคก์รตา่งๆ เหลา่นี ้ไดแ้ก ่
 International Organization for Standardization (ISO) องคก์รก าหนดและพัฒนา

มาตรฐานระดับประเทศ ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม ฯลฯ  
 องคก์รและสมาคมนานาชาตติา่งๆ เชน่ Convention Industry Council (CIC) Green 

Meeting Industry Council (GMIC) UFI Global Reporting Initiatives (GRI) ฯลฯ  
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ISO 20121/ BS 8901 Sustainability Management Systems 

 ISO 20121/ BS 8901 เป็นมาตรฐานทีส่รา้งแนวทางระบบการบรหิารจัดการงานอเีวนทท์ีน่ าไปสู่

การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
 มาตรฐาน ISO 20121/ BS 8901 นัน้ครอบคลมุขัน้ตอนการด าเนนิงาน 3 ดา้นทีส่ าคัญ คอื : 
 
 
 

 การวางแผนประกอบไปดว้ยการพัฒนานโยบายทีน่ าไปสูค่วามย่ังยนื  
การระบถุงึผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและแนวทางในการด าเนนิงานร่วมกัน และ 
การระบถุงึประเด็นส าคัญอืน่ๆในการพัฒนาความย่ังยนื 

 การน าไปปฏบิัตนัิน้ประกอบไปดว้ยการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการน าระบบ
ดังกลา่วไปปฏบิัต ิ

 การตรวจสอบและควบคมุซึง่ประกอบไปดว้ยการน าระบบการตรวจวดัผลการด าเนนิงานให ้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวม้าปฏบิัตใิช ้การแกไ้ขการด าเนนิงานทีไ่มเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย การทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนนิงาน 

มาตรฐานทีพ่ฒันาโดย International Organization for Standardization (ISO) 

การวางแผน 
การน าไป
ปฎบิตั ิ 

การตรวจสอบ
ควบคมุ  
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ที่มา: International Organization of Standardization (ISO), 2011 

 มาตรฐาน ISO 50001:2011 เป็นมาตรฐานสากลทีพั่ฒนาระบบการบรหิารจัดการพลังงานผา่น
ทางกรอบแนวคดิทีใ่นการใชพ้ลังงานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุทัง้ในองคก์รเอกชนและภาครัฐ  

 วตัถปุระสงคข์อง ISO 50001 คอืเพือ่น าไปสูก่ารลดตน้ทนุ
การใชพ้ลังงาน ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และ
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มดา้นอืน่ๆ 

 เพือ่ใหไ้ดรั้บการรับรองโดยมาตรฐาน ISO 50001 องคก์ร
จะตอ้งมกีารพัฒนาระบบการบรหิารจัดการพลังงานหรอืที่
เรยีกวา่ Energy Management System :EnMS ทีเ่ป็นไป
ตามขอ้ก าหนด ISO 50001 ในการน า EnMS ไปปฏบิัตนัิน้
ประกอบไปดว้ยการด าเนนิงาน 5 ขัน้ตอน : 

1) นโยบายดา้นพลังงาน 2) การวางแผน 

3) การน าไปปฏบิัตแิละการด าเนนิการ 

4) การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน 

5) การทบทวนระบบการจัดการพลังงาน 
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1) นโยบายดา้นพลงังาน 

 นโยบายดา้นพลังงานทีอ่งคก์รก าหนดขึน้จะตอ้งระบถุงึขอ้ผกูมัดในการปรับปรุงการใช ้

พลังงานขององคก์ร 

 ขอบเขตของการด าเนนิระบบการบรหิารจัดการพลังงานทีร่ะบไุวใ้นนโยบายดังกลา่วจะตอ้งมี

ความสอดคลอ้งกบัรปูแบบการใชพ้ลังงานขององคก์ร 

2) การวางแผน 

 ISO 50001 ก าหนดใหอ้งคก์รจัดท าแผนการใชพ้ลังงานซึง่ก าหนดถงึลักษณะการใช ้

พลังงาน เกณฑก์ารใชพ้ลังงาน ดัชนกีารใชพ้ลังงาน กฎมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และแผนการด าเนนิงาน  
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3) การน าไปปฏบิตัแิละการด าเนนิการ 
 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบขององคก์รในการด าเนนิการตามขัน้ตอนนีค้อืการตดิตามและ

ตรวจสอบเพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่บคุลากรทกุคนในองคก์รมกีารด าเนนิงานสอดคลอ้งกับ
นโยบายการใชพ้ลังงานและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการจัดการพลังงาน (Energy 
Management System: EnMS) 

 มกีารจัดอบรมทีจ่ าเป็นอนัเกีย่วเนือ่งกับการควบคมุและการด าเนนิการระบบการจัด
การพลังงาน โดยขัน้ตอนการน าไปปฏบิัตแิละด าเนนิการนัน้ประกอบไปดว้ยการจัดท ารายงาน
การน าระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ไปปรับใชใ้นองคก์ร 

4) การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน 
 ISO 50001 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รด าเนนิการตรวจสอบผลการด าเนนิงานของระบบการจัด

การพลังงาน (EnMS) ขององคก์ร การควบคมุการวดัผลและการวเิคราะหล์ักษณะการใช ้

พลังงาน สว่นงานหลักขององคก์รทีม่กีารใชพ้ลังงาน รวมถงึประสทิธภิาพของแผนการ
ด าเนนิงาน 
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5) การทบทวนระบบการจดัการพลงังาน 
 ผูบ้รหิารขององคก์รทีม่อี านาจในการควบคมุการด าเนนิงานขององคก์รในระดับสงูสดุจะตอ้ง

ทบทวนผลการด าเนนิงานของระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ขององคก์ร 
 ขัน้ตอนประกอบไปดว้ยการทบทวนดา้นการบรหิารจัดการ ลักษณะการใชพ้ลังงาน การใช ้

พลังงานขององคก์ร การด าเนนิงานตามกฎหมายและขอ้ก าหนดตา่งๆ วตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายดา้นพลังงาน การตรวจสอบภายในของระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ทีผ่า่นมา
ขององคก์ร รวมทัง้ด าเนนิการใหค้ าแนะน าในการปรับปรงุเพือ่ใหร้ะบบการจัดการพลังงาน 
(EnMS) ขององคก์รมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
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 ISO 22000 เป็นมาตรฐานดา้นการจัดการความปลอดภัยใน 
อาหารของ International Organization of Standardization  
ทีไ่ดรั้บการยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวาง 

 มาตรฐาน ISO 22000 ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใหส้ามารถน าไป 
ปรับใชไ้ดก้บัทกุองคก์ร และมคีวามยดืหยุน่ตอ่รปูแบบการด าเนนิ 
ธรุกจิขององคก์รทีอ่ยูใ่นหว่งโซก่ารผลติอาหารทีม่คีวามสนใจจะน า 
ระบบการจัดการดังกลา่วไปปรับใชไ้มว่า่จะเป็นผูผ้ลติ ผูแ้ปรรปู ผูใ้หบ้รกิาร 
จัดหาอาหาร ไปจนถงึผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มาตรฐาน ISO 22000 ไดร้วมระบบการจัดการใน 4 ดา้นทีส่ าคัญเขา้ไวด้ว้ยกนัซึง่ประกอบไปดว้ย 
1) The Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP) Principles 
 HACCP Principles  คอื ระบบการบรหิารจัดการความปลอดภัยในอาหารซึง่ประกอบไปดว้ย

การวเิคราะหแ์ละควบคมุสารอันตรายทัง้ทางชวีภาพ ทางเคม ีและทางกายภาพตัง้แต่
กระบวนการผลติวตัถดุบิ การจัดซือ้และน าสง่สูโ่รงงาน ไปจนถงึกระบวนการจัดจ าหน่ายและ
การบรโิภคผลติภัณฑ ์
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2) Prerequisite Programs 

 ISO 22000 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รจัดท า Prerequisite Programs (PRPs) ซึง่โดยหลักการ

แลว้คอืการก าหนดถงึเงือ่นไขและกจิกรรมหรอืขัน้ตอนการปฏบิัตกิารตา่งๆทีจ่ าเป็นเพือ่

รักษาสถาพแวดลอ้มการด าเนนิงานใหม้สีขุอนามัย 

3) Interactive Communication 

 ISO 22000 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รมกีารสือ่สารทีช่ดัเจนตอ่ผูป้ระกอบการอืน่ๆทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ในหว่งโซก่ารผลติอาหารทัง้ตน้น ้าและปลายน ้า รวมถงึภายในองคก์รเองเพือ่ใหเ้กดิความ

มั่นใจวา่ขัน้ตอนการระบถุงึสิง่อนัตรายและการควบคมุความปลอดภัยไดถ้กูด าเนนิไปอยา่ง

เหมาะสมในทกุๆ ขัน้ตอนตลอดทัง้หว่งโซก่ารผลติอาหาร 
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4) System Management 
 ISO 22000 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รออกแบบ จัดท า ด าเนนิการ และปรับปรงุระบบการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหารหรอืทีเ่รยีกวา่ Food Safety Management System (FSFM) 
ภายในองคก์รตามกรอบแนวคดิโครงสรา้งระบบการจัดการทีไ่ดร้ะบไุวใ้น ISO 22000 

 องคก์รจะตอ้งมกีารด าเนนิการตามหนา้ทีห่ลักทีส่ าคัญ 4 ประการตามระบบการจัดการความ
ปลอดภัย (FSFM) ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• ความรับผดิชอบในการจัดการ 
• การจัดการทรัพยากร 
• การวางแผนและการตระหนักถงึความปลอดภัยในผลติภัณฑ ์
• การตรวจสอบ การพสิจูนย์นืยัน และการปรับปรงุระบบการจัดการความปลอดภัยของ

อาหาร 
 ISO 22000 จงึไมเ่พยีงแตใ่หป้ระโยชนแ์กอ่ตุสาหกรรมการผลติอาหารแตย่ังกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนต์อ่อตุสาหกรรมอืน่ๆ เชน่ อตุสาหกรรไมซซ์ึง่ประเด็นเรือ่งความปลอดภัยของ
อาหารและเครือ่งดืม่ทีจั่ดใหส้ าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานในงานไมซต์า่งๆ นัน้นับเป็นประเด็นทีม่ี
ความส าคัญอยา่งยิง่ 
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 ISO 26539 เป็นมาตรฐานแรกทีจั่ดท าขึน้ส าหรับอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ งาน
ประชมุวชิาชพีและงานแสดงอืน่ๆ โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนและความสอดคลอ้งกนั
ในแนวทางการด าเนนิงานและการสือ่สารทีม่ากขึน้ในอตุสาหกรรมดังกลา่ว 

 มาตรฐาน ISO 25639 นัน้ประกอบไปดว้ย 2 สว่น 
 สว่นแรกคอื ISO 25639-1 เป็นการรวบรวมค าศัพทแ์ละการก าหนดนยิามของค าตา่งๆทีม่กีาร

ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 
 สว่นทีส่องคอื ISO 25639-2 เป็นการก าหนดถงึมาตรฐานการวดัและจัดเก็บขอ้มลูตา่งๆที่

เกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการในทางสถติ ิ 
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ISO 25639-1 Part 1: Vocabulary 
 ในสว่นแรกของ ISO 25639 ประกอบไปดว้ยศัพทต์า่งๆพรอ้มทัง้ความหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ี

การใชก้นัคอ่นขา้งแพรห่ลายในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ โดยศัพทต์า่งๆนี้
ถกูรวบรวมขึน้และก าหนดความหมายทีเ่ป็นสากลส าหรับการใชใ้นระดับนานาชาตเิพือ่ใหเ้กดิ
ความงา่ยในการเปรยีบเทยีบและเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกัน 

 ซึง่เป็นการสง่เสรมิความเป็นมอือาชพีและยกระดับมาตรฐานใหก้ับอตุสาหกรรม รวมทัง้ยัง
เป็นการสรา้งแนวทางใหก้ับผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมในการเผยแพรข่อ้มลูทางสถติทิี่
เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ISO 25639-2 Part 2: Measurement Procedures for Statistical Purposes 
 วตัถปุระสงคข์อง ISO 25639 ในสว่นที ่2 นีเ้พือ่เป็นการสรา้งมาตรฐานในวธิกีารวัดและ

จัดเก็บขอ้มลูตา่งๆทีม่ักถกูใชใ้นอตุสาหกรรมไมซท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสว่นที ่1  โดยการจัดท า
สว่นที ่2 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส าหรับใชป้ระกอบร่วมกนักบัสว่นที ่1 เพือ่เป็นการรับรองและ
สง่เสรมิใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนัในการเก็บขอ้มลูทางสถติแิละการวเิคราะหข์อ้มลูดังกลา่ว 

 ดว้ยมาตรฐาน ISO 25639 จะชว่ยใหภ้าคสว่นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมสามารถ
สือ่สารและด าเนนิงานร่วมกันดว้ยความเขา้ใจทีต่รงกันผา่นการใชค้ าศัพทแ์ละการเก็บขอ้มลู
ทางสถติทิีเ่ป็นรูปแบบมาตรฐานเดยีวกนั 
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บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

การด าเนนิการตาม ISO 22301 การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ  (1/2) 

มาตรฐานทีพ่ฒันาโดย International Organization for Standardization (ISO) 

 การบรหิารจัดการเพือ่น าพาใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการ ด าเนนิการอยา่งยั่งยนื การ

เปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและความไมแ่น่นอนทีไ่มส่ามารถคาดการณ์อนาคตได ้อยา่งแมน่ย า การ

เปลีย่นแปลงจากปัจจัยภายนอก และภายในองคก์ร ลว้นสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูม้สีว่น

ไดเ้สยี ภาพลักษณ์ ชือ่เสยีง และกจิกรรมทีเ่พิม่คณุคา่ขององคก์ร  

 องคก์รมาตรฐานระหวา่งประเทศ (International Organization for Standardization: ISO) จงึ

ไดก้ าหนดและประกาศใชม้าตรฐานระบบการจัดการ 

 ISO 22301:2012 (Business Continuity Management) เพือ่เป็นมาตรฐานใหอ้งคก์รมกีาร

บรหิารจัดการแบบองคร์วม ซึง่ชีบ้ง่ภัยคกุคามตอ่องคก์ร และผลกระทบของภัยคกุคามนัน้ตอ่การ

ด าเนนิธรุกจิ และเป็นกรอบการสรา้งขดีความสามารถใหอ้งคก์รมคีวามยดืหยุน่  

 มาตรฐาน BCM นี ้สามารถใชไ้ดก้บัทกุองคก์ร ประเภท ทกุขนาดได ้และสามารถขอรับรองจาก

หน่วยงานตรวจประเมนิภายนอก (Third Party Certification) ได ้
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การด าเนนิการตาม ISO 22301 การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ  (2/2) 

มาตรฐานทีพ่ฒันาโดย International Organization for Standardization (ISO) 

 ในมมุมองของมาตรฐาน ISO22301:2012 นี ้นอกจากการบรหิารจัดการในสภาวะวกิฤต (Crisis 
Management) เพยีงเพือ่ป้องกนัการหยดุชะงัก (Disruption) แลว้ องคก์รตอ้งพจิารณาถงึความ
ไมแ่น่นอน และความเสีย่งจากภัยคกุคามตา่งๆ ซึง่จะชว่ยใหอ้งคก์รมรีะบบการบรหิารความ
ตอ่เนือ่งทางธรุกจิใหม้คีวามสมบรูณ์ มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล สามารถเกดิการบรหิารความ
ยั่งยนื (Sustainable Development) ขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยไดรั้บประโยชนด์ังนี้ 

1. ปรับปรงุประสทิธภิาพของการบรหิารจัดการแบบองคร์วมไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล เกดิความ
ตอ่เนือ่งของกระบวนการบรหิารจัดการ 

2. พัฒนาบคุลากรและองคก์รใหม้คีวามสามารถในการคาดการณ์ (Anticipate) ประเมนิ 
(Access) เตรยีมการ (Prepare) ป้องกนั (Prevent) ตอบสนอง (Response) และฟ้ืนฟ ู
(Recovery) ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง 

3. สรา้งขดีความสามารถทีท่ าใหอ้งคก์รเกดิความยดืหยุน่ในการบรหิารจัดการ 
4. สรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหแ้กอ่งคก์ร 
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มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ (ISO 9001)  (1/2) 

มาตรฐานทีพ่ฒันาโดย International Organization for Standardization (ISO) 

 ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลทีอ่งคก์รธรุกจิท่ัวโลกใหค้วามส าคัญ เพือ่ความเป็นเลศิทางดา้น
คณุภาพ และความมปีระสทิธภิาพของการด าเนนิงานภายในองคก์ร ISO 9001 จงึเป็นระบบ
บรหิารงานคณุภาพตามมาตรฐานสากล  

 แนวคดิส าคัญของ ISO 9001 คอื การจัดวางระบบบรหิารงานเพือ่การประกนัคณุภาพ ซึง่เป็นระบบ
ทีท่ าใหเ้ชือ่มั่นไดว้า่กระบวนการตา่งๆ ไดรั้บการควบคมุและสามารถตรวจสอบได ้โดยผา่นระบบที่
ระบขุัน้ตอนและวธิกีารท างาน เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่บคุลากรในองคก์รรูห้นา้ทีค่วามรับผดิชอบและ
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการปฏบิัตงิาน  

 มกีารฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละทักษะในการปฏบิัตงิาน มกีารจดบันทกึขอ้มลู รวมทัง้การตรวจสอบ
การปฏบิัตงิานวา่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นระบบหรอืไม ่และมกีารแกไ้ขขอ้ผดิพลาดรวมทัง้มแีนวทาง
ในการป้องกนัขอ้ผดิพลาดเดมิ  

 ในปัจจบุันมาตรฐาน ISO 9001 จงึกลายเป็นเงือ่นไขหรอืขอ้ก าหนดทางการคา้ในการตดิตอ่ธรุกจิ
ระหวา่งประเทศ รวมทัง้เป็นใบเบกิทางไปสูก่ารคา้ในระดับสากล 
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มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ (ISO 9001)  (2/2) 

มาตรฐานทีพ่ฒันาโดย International Organization for Standardization (ISO) 

 ประโยชนท์ีไ่ดร้บัภายในองคก์ร 
• มกีระบวนการท างานทีเ่ป็นระบบยิง่ขึน้  มคีณุภาพสนิคา้ทีด่ขี ึน้ 
• ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากของเสยีไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม       
• เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างานดขีึน้  มรีะบบเอกสารทีด่ขี ึน้ 

 ประโยชนท์ีไ่ดร้บัภายนอกองคก์ร 
• ลกูคา้เกดิความมั่นใจในสนิคา้และบรกิาร  กา้วสูต่ลาดตา่งประเทศไดง้า่ย 
• เพิม่ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้  สรา้งความสมัพันอ์นัดกีบัลกูคา้รวมทัง้คูค่า้ 
• เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขัน 

 หลกัการของการบรหิารงานคณุภาพ (Quality Management Principle-QMP) 8 ประการ  
• การใหค้วามส าคัญกบัลกูคา้ (Customer Focus) 
• ความเป็นผูน้ า (Leadership) 
• การมสีว่นรว่มของบคุลากร (Involvement of People) 
• การบรหิารเชงิกระบวนการ (Process Approach) 
• การบรหิารทีเ่ป็นระบบ (System Approach) 
• การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (Continual Improvement) 
• การตัดสนิใจบนพืน้ฐานความเป็นจรงิ (Factual Approach to Decision Making) 
• ความสมัพันธก์บัผูข้ายเพือ่ประโยชนร์ว่มกนั (Mutually Beneficial Supplier Relationship) 
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ISO 14000: Environment Management System  (1/2) 

มาตรฐานทีพ่ฒันาโดย International Organization for Standardization (ISO) 

 ISO 14000 เป็นมาตรฐานทีพ่ฒันาระบบการบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้มในการด าเนนิธรุกจิ 

 ในขัน้แรกมาตรฐาน ISO 14000 ก าหนดใหผู้บ้รหิารมกีารก าหนดนโยบายการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยพจิารณา

ถงึลกัษณะการประกอบธรุกจิ ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้หรอืบรกิารของธรกุจินัน้ๆ 

 ขัน้ตอนตอ่ไปคอืขัน้ตอนการวางแผนซึง่ก าหนดใหเ้จา้ของธรุกจิระบถุงึประเด็นดา้นตา่งๆทีเ่กีย่วเนือ่งหรอืสง่ผล

ตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 โดยประเด็นตา่งๆประกอบกบันโยบายทีไ่ดก้ าหนดขึน้กอ่นหนา้จะถกูน ามาพจิารณารว่มกนัในการจัดท าแผนการ

บรหิารจัดการสิง่แวดลอ้มของบรษัิท ซึง่มเีนือ้หาครอบคลมุถงึ  หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของบคุลากรสว่นตา่งๆ 

โครงการในการบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้มรวมทัง้สว่นงานทีรั่บผดิชอบ และระยะเวลาในการด าเนนิงานและ

โครงการตา่งๆ 

 จากนัน้บรษัิทจะตอ้งน าแผนทีไ่ดว้างไวม้าปฏบิตัจิรงิ โดยขัน้ตอนดงักลา่วประกอบไปดว้ยการแจง้ใหส้ว่นงานที่

รับผดิชอบทราบถงึบทบาทหนา้ทีใ่นการตรวจสอบการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 



มาตรฐานทีพั่ฒนาโดย ISO  (16/16) 
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ISO 14000: Environment Management System  (2/2) 

มาตรฐานทีพ่ฒันาโดย International Organization for Standardization (ISO) 

 หลักจากทีไ่ดม้กีารวางแผนงานตา่งๆ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการควบคมุและวดัผล
ซึง่จะตอ้งตรวจสอบวา่การด าเนนิงานใดบา้งทีไ่มเ่ป็นไปตามแผนงานหรอืนโยบายทีก่ าหนดไว ้
รวมถงึการหาแนวทางในการแกไ้ข 

 
 
 
 
 
 
 

ควบคุมและวดัผล ปฏบิตัิ ส่ือสาร วางแผน ก าหนดนโยบาย 
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TISI 22300/ MICE Security Management Standard (MSMS)  (1/2) 

 MICE Security Management Standard (MSMS) หรอื TISI 22300 เป็นมาตรฐานทีถ่กู
พัฒนาขึน้เพือ่รับรองถงึการบรหิารจัดการความปลอดภัยส าหรับอตุสาหกรรมไมซโ์ดยเฉพาะ ซึง่
มาตรฐานดังกลา่วจัดท าขึน้ โดย ส านักงานสง่เสรมิการจัดประชมุและนทิรรศการ (สสปน.) และ 
ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่รับรองถงึความปลอดภัยของ
อตุสาหกรรมไมซใ์นระดับสากล 

 ภายใต ้MSMS องคก์รตา่งๆในอตุสาหกรรมไมซไ์มว่า่จะเป็น ผูใ้หบ้รกิารสถานทีจั่ดงาน ผูอ้อกงาน 
และผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ จะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขส าคัญดังตอ่ไปนี ้

1) จัดท านโยบายรักษาความปลอดภัยขององคก์รทีค่รอบคลมุถงึปัจจัยคกุคามและปัจจัยเสีย่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัการด าเนนิมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยมจีดุประสงคเ์พือ่ป้องกันและ
ควบคมุเหตกุารณ์ไมป่ลอดภัยทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แสดงถงึเจตจ านงคใ์นการขยาย
ขอบเขตและปรับปรงุมาตรการรักษาความปลอดภัยควบคูไ่ปกบัการจัดการความเสีย่ง
ภายในองคก์ร 

2) พัฒนาและจัดท าแผนในการบรหิารจัดการความปลอดภัย การป้องกนัและควบคมุความ
เสีย่ง รวมถงึการตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
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TISI 22300/ MICE Security Management Standard (MSMS)  (2/2) 

3) การน าแผนบรหิารจัดการความปลอดภัยไปปฏบิัติ
และการด าเนนิการซึง่ประกอบไปดว้ยขัน้ตอน
ตา่งๆ ไดแ้ก ่การจัดสรรทรัพยากร การมอบหมาย
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ การจัดอบรม
ใหก้บับคุลากรในองคก์ร การสือ่สารและการเตอืน
ภัย การจัดท าเอกสาร การควบคมุการด าเนนิการ 
ไปจนถงึการเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนอง
ตอ่เหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

4) การทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนนิงาน การ
ประเมนิระบบการปฏบิัตกิาร และการตรวจสอบการ
ด าเนนิงานภายใน 

5) การประเมนิผลโดยผูบ้รหิารองคก์รเพือ่น าไปสูก่าร
ปรับปรงุนโยบาย การวางแผน การด าเนนิงาน และ
การเพิม่ประสทิธภิาพในขัน้ตอนการด าเนนิงาน
โดยรวม 

ทีม่า: ส านักงานสง่เสรมิการจัดประชมุและ

นทิรรศการ (สสปน.) 



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (3/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (1/10) 

แนวคดิดา้นความย ัง่ยนืและความส าคญั 
 

 ผูป้ระกอบการ สมาคม และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมการจัดประชมุไดต้ระหนักถงึ
ความส าคัญของการพัฒนาอยา่งย่ังยนื 

 สมาคมตา่งๆ และหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากไดพ้ยายามทีจ่ะก าหนดมาตรฐานทีส่ง่เสรมิกรอบ
แนวคดิดา้นความยั่งยนืรวมทัง้สรา้งแนวทางในการด าเนนิธรุกจิทีส่อดคลอ้งตอ่แนวคดิดังกลา่ว
ใหก้บัองคก์รตา่งๆ ในอตุสาหกรรม 



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (4/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (2/10) 

แนวคดิการพฒันาความย ัง่ยนืในอตุสาหกรรมไมซ ์(1/5) 
 ความหมายของ “การพัฒนาอยา่งยั่งยนื” ทีถ่กูน ามาใชอ้า้งองิโดยท่ัวไปนัน้มาจาก Our Common 

Future หรอืทีรู่จั้กในชือ่ Brundtland Report ซึง่ไดใ้หค้วามหมายของ การพัฒนาอยา่งย่ังยนืไว ้
ดังนี ้

“การพัฒนาอยา่งย่ังยนืคอืการพัฒนาทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการในปัจจบุันไดโ้ดยทีไ่มส่ง่ผล
ตอ่ศกัยภาพในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของคนรุน่หลัง การพัฒนาอยา่งย่ังยนืประกอบไป
ดว้ยสองแนวคดิหลัก 

 แนวคดิดา้นความตอ้งการโดยเฉพาะความตอ้งการของผูด้อ้ยโอกาสบนโลกซึง่
ควรใหค้วามส าคัญเป็นอนัดับตน้ๆ และ 

 แนวคดิดา้นขอ้จ ากดัตา่งๆ จากเทคโนโลย ีและองคก์รในสงัคมทีส่ง่ผลตอ่
สิง่แวดลอ้มใหส้ามารถตอบโจทยใ์นปัจจบุันและในอนาคต” 



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (5/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (3/10) 

แนวคดิการพฒันาความย ัง่ยนืในอตุสาหกรรมไมซ ์(2/5) 
 ISO ก็เป็นอกีองคก์รหนึง่ทีไ่ดใ้หค้วามหมายของการพัฒนาอยา่งย่ังยนืไวเ้ชน่กนั ซึง่ไดก้ าหนดไว ้

ดังตอ่ไปนี ้
1. “ขัน้ตอนทีส่รา้งแนวทางในการสรา้งความสมดลุยใ์หเ้กดิระหวา่งกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง” 
2. “การพัฒนาอยา่งย่ังยนืนัน้คอืการรวมเป้าหมายของการมรีะดับคณุภาพชวีติ สขุภาพ 

และความมั่งคั่งทีด่ ีโดยคงไวซ้ ึง่ความเป็นธรรมในสงัคมและรักษาไวซ้ ึง่ความสามารถ
ของโลกในการสนับสนุนสิง่มชีวีติทีห่ลากหลายทัง้มวล โดยเป้าหมายทางดา้นสงัคม 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มจะตอ้งสนับสนุนซึง่กนัและกนั ทัง้นีก้ารพัฒนาอยา่งย่ังยนืนี้
สามารถแสดงไดโ้ดยความคาดหวังของสงัคมโดยรวมทัง้หมด” 



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (6/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (4/10) 

แนวคดิการพฒันาความย ัง่ยนืในอตุสาหกรรมไมซ ์(3/5) 
 โดยท่ัวไปแลว้แนวคดิของการพัฒนาอยา่งย่ังยนืนัน้ประกอบไปดว้ยหลักส าคัญ 3 ดา้นหรอืทีเ่รยีก

กนัท่ัวไปวา่ 3 P’s 
People คอื การปฏบิัตติอ่ทรัพยากรมนุษยโ์ดยบรษัิทหรอืองคก์รธรุกจิ ซึง่นอกเหนอืไปจากการ

ใหค้า่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและการปฏบิัตทิีส่อดคลอ้งตามกฎหมายแรงงานแลว้ บรษัิทยัง
จ าเป็นตอ้งค านงึถงึความเป็นอยูแ่ละสขุภาพของลกูจา้งรวมถงึสภาพแวดลอ้มในการท างานที่
ดดีว้ยเชน่กนั 

Planet หมายถงึ การใชต้น้ทนุทางธรรมชาตขิององคก์รธรุกจิซึง่จะตอ้งค านงึถงึผลกระทบจาก
การใชท้รัพยากรดังกลา่วทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว 

Profit คอื การประเมนิถงึผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิจากการด าเนนิงานขององคก์รธรุกจิ 



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (7/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (5/10) 

แนวคดิการพฒันาความย ัง่ยนืในอตุสาหกรรมไมซ ์(4/5) 
 แนวคดิ 3 P’s ไดถ้กูน ามาพัฒนาตอ่เพือ่ใหเ้หมาะตอ่การน าไปใชใ้นการออกแบบแนวทางการ

จัดการทีส่ามารถวดัและประเมนิผลได ้ในขณะทียั่งคงไวซ้ ึง่แนวคดิพืน้ฐานและวตัถปุระสงคใ์นการ
พัฒนาอยา่งย่ังยนื แนวคดิดังกลา่วมชีือ่วา่ “Triple Bottom Line” 

 ในการจัดการธรุกจิใดๆก็ตามการน าแนวคดิเรือ่งความยั่งยนืมาปฏบิัตไิดก้ าหนดใหเ้จา้ของธรุกจิให ้
ความสมดลุยใ์นวตัถปุระสงคท์ัง้ 3 ดา้นคอื 
 กจิกรรมทางเศรษฐกจิ การสรา้งมลูคา่ ความสามารถในการท าก าไร ความมปีระสทิธภิาพ 

คณุภาพของสนิคา้และบรกิาร และนวตักรรม เป็นตน้ 
 ความกา้วหนา้ของสงัคม การใชท้รัพยากรมนุษย ์ความปลอดภัยและการมคีวามสขุในที่

ท างาน การยกระดับวฒันธรรม การบรหิารจัดการความแตกตา่งและความหลากหลาย 
การศกึษาและการฝึกอบรม เป็นตน้ 



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (8/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (6/10) 

แนวคดิการพฒันาความย ัง่ยนืในอตุสาหกรรมไมซ ์(5/5) 
 ความรบัผดิชอบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม ประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ การควบคมุขยะ การใช ้

ทรัพยากรน ้า การใชพ้ลังงาน และการรไีซเคลิ เป็นตน้ 
 แนวคดิเรือ่งการพัฒนาอยา่งย่ังยนืไดข้ยายเขา้ไปสูอ่ตุสาหกรรมตา่งๆมากมายรวมทัง้ใน

อตุสาหกรรมไมซซ์ึง่มกีารเรยีกแนวทางการจัดประชมุตามแนวคดิดังกลา่ววา่ “การจัดประชมุสี
เขยีว” 

 Convention Industry Council ไดใ้หค้วามหมายของการจัดงานประชมุสเีขยีว คอื “การจัดประชมุ
โดยค านงึปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดการเกดิผลกระทบในเชงิลบใหเ้กดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ” 

 เมือ่เกดิความตอ้งการในการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจัดงานไปสูก่ารจัดประชมุสเีขยีวของบรษัิท
หรอืสมาคมไมว่า่จะเพือ่เป็นการท า CSR หรอืเพือ่เป็นการประหยัดตน้ทนุในการจัดงาน หรอืดว้ย
วตัถปุระสงคใ์ดก็ตาม ผูจั้ดงานประชมุจ าเป็นตอ้งตอบสนองตอ่ความตอ้งการดังกลา่วของลกูคา้ 
ประเด็นดังกลา่วสง่ผลใหใ้หผู้จั้ดงานประชมุจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมองหาสถานทีจั่ดงานและผูใ้หบ้รกิารที่
สามารถจัดหาบรกิารไดต้รงตอ่ความตอ้งการ 



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (9/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (7/10) 

Green Meeting Guideline (TCEB) (1/4) 
 แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ

นทิรรศการคอืแนวทางในการวางแผนและการจัดงานประชมุและงานอเีวนทต์า่งๆโดยมกีาร
ค านงึถงึสิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ทัง้นีแ้นวทางดังกลา่วไดใ้หค้ าแนะน าและน าเสนอวธิใีนการบรหิารจัดการองคป์ระกอบทีส่ าคัญใน
การจัดงานไมซ ์โดยไดเ้สนอแนวทางทีม่คีวามชดัเจนและสามารถน าไปปฏบิัตไิดจ้รงิซึง่สามารถ
น าไปสูก่ารลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมไมซ์

ดังตอ่ไปนี ้
สถานทีจ่ดัประชุม/ นทิรรศการ  
 แนวทางดังกลา่วไดใ้หแ้นวทางในประเด็นทีส่ าคัญ 3 ดา้น คอื การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ 

การลดปรมิาณขยะและมลพษิ และการลดการใชส้ารเคมใีนสถานทีจั่ดงาน 



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (10/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (8/10) 

Green Meeting Guideline by TCEB (2/4) 
สถานทีพ่กั 
 แนวทางดังกลา่วไดใ้หน้ าแนวทางในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ การลดปรมิาณขยะและ

มลพษิ รวมทัง้การลดการใชส้ารเคมใีนสถานทีพั่กตา่งๆ 
การคมนาคมขนสง่ผูเ้ขา้รว่มประชุม ผูเ้ขา้รว่มนทิรรศการ นกัทอ่งเทีย่ว และอปุกรณ์

การจดังาน 
 ขอ้แนะน าในประเด็นนีไ้ดเ้นน้ใหค้วามส าคัญไปทีก่ารลดการใชพ้ลังงานและการลดมลพษิ

ผา่นการสนับสนุนใหนั้กเดนิทางไมซใ์ชร้ะบบขนสง่มวลชน รวมทัง้การใชพ้าหนะทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม 

การจดัอาหารและเครือ่งดืม่ 
 แนวทางดังกลา่วไดใ้หแ้นวทางในการลดปรมิาณขยะและมลพษิ รวมถงึการใชส้ารเคมใีน

อาหารและเครือ่งดืม่เพือ่การบรโิภคในงานประชมุและงานอเีวนทต์า่งๆในอตุสาหกรรมไมซ ์



มาตรฐานทีพ่ัฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดบัประเทศ (11/16) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (9/10) 

Green Meeting Guideline by TCEB (3/4) 
รปูแบบการจดังานประชุม / นทิรรศการ 
 รปูแบบการจัดงานประชมุและงานนทิรรศการในรูปแบบทีม่กีารลดปรมิาณขยะและมลพษิ การ

ลดการใชส้ารเคม ีและการใชท้รัพยากรอยา่งมคีณุคา่ 
การสือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์
 การท าการประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ออนไลนเ์ป็นแนวทางหนึง่ทีไ่ดรั้บการแนะน าและสนับสนุน

เพือ่เป็นการลดปรมิาณขยะและมลพษิ ควบคูไ่ปกบัการออกแบบสือ่ประชาสมัพันธโ์ดย
ค านงึถงึผลกระทบตอ่สภาพสิง่แวดลอ้ม 
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แนวทางการปฏบิัตดิา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มส าหรับอตุสาหกรรมการจัดประชมุ สมัมนา และ
นทิรรศการ  (10/10) 

Green Meeting Guideline by TCEB (4/4) 
รางวลัและของทีร่ะลกึ 
 การออกแบบและผลติรางวัลและของทีร่ะลกึในงานไมซด์ว้ยแนวทางทีเ่ป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสามารถกระท าไดผ้า่นการออกแบบทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม (Eco-design) การใชว้ธิกีารจัดซือ้สเีขยีว (Green Procurement) และการ
หลกีเลีย่งการใชส้ว่นประกอบของพชืและสตัวป่์าทีห่ายากและใกลส้ญูพันธุ ์

การด าเนนิงานของผูจ้ดังาน 
 แนวทางดังกลา่วไดเ้นน้ใหค้วามส าคัญไปทีก่ารเพิม่ศักยภาพของบคุลากรในอตุสาหกรรม

โดยการด าเนนินโยบายทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมพนักงาน การใช ้

นโยบายการจัดซือ้สเีขยีว (Green Procurement) และการท าขอ้ตกลงในประเด็นดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
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The Quality Tourism Services (QTS) Scheme ที ่Hong Kong Tourism Board  
เป็นผูพั้ฒนาขึน้ 

 QTS Scheme เป็นการรับรองทีม่อบใหก้ับสนิคา้และผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ 
 สนิคา้และผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะไดรั้บการรับรองจากมาตรฐานดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและ

ประเมนิผลอยา่งเขม้งวดเป็นประจ าทกุปีผา่นทางการแสดงใหเ้ห็นถงึการมมีาตรฐานในคณุภาพ
ของสนิคา้และบรกิาร เชน่ 
 มกีารแสดงราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 
 การแสดงขอ้มลูของสนิคา้หรอืบรกิาร 
 มกีารใหบ้รกิารลกูคา้ทีเ่ป็นเลศิ 

 
 
 

 Singapore Service STAR ถกูพัฒนาขึน้เพือ่เป็นการสรา้งการรับรูแ้ละสง่เสรมิธรุกจิทีม่กีาร
ใหบ้รกิารทีด่เียีย่ม โดยการพัฒนามาตรฐาน Singapore Service STAR ส าหรับน ามาใชใ้น
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

 การรับรองโดย Singapore Service STAR ไดค้รอบคลมุถงึธรุกจิประเภทตา่งๆในอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว ไมว่า่จะเป็นธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ รวมทัง้ธรุกจิบันเทงิตา่งๆ 

The Singapore Service STAR ทีพั่ฒนาโดย the Singapore Tourism Board (STB) 
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European Training Certificate – Access for All in the Tourism Sector (ETCAATS) 

 ETCAATS ไดถ้กูวางวตัถปุระสงคใ์นการด าเนนิงานไวส้องประการ คอื 
1. เพือ่พัฒนาหลักสตูรการเรยีนรูอ้อนไลนเ์กีย่วกับการพัฒนาโครงการทางดา้น Accessible 

tourism ซึง่เป็นแนวทางในการพัฒนาทีต่อ้งการจะใหส้นิคา้ บรกิารและสถานทีท่อ่งเทีย่ว
สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งเทา่เทยีมแมก้ระท่ังผูม้คีวามพกิารทางกายภาพดา้นตา่งๆ 

2. เพือ่พัฒนา Roadmap ส าหรับกลุม่ประเทศยโุรปในการใหก้ารรับรองถงึสถานทีแ่ละบรเิวณ
ทีเ่ป็น Accessible tourism อยา่งแทจ้รงิ 

 ค าวา่ Accessible tourism ไดถ้กูใชก้นัอยา่งกวา้งขวางและยังมศีัพทอ์กีหลายๆค าทีม่คีวามหมาย
เหมอืนกนัไมว่า่จะเป็น Access tourism Universal tourism Inclusive tourism หรอืในบาง
ประเทศ เชน่ ประเทศญีปุ่่ น เรยีกวา่ Barrier-free tourism 
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T-QUAL Accreditations ของประเทศออสเตรเลยี  (1/2)  

 T-QUAL คอืมาตรฐานการรับรองถงึคณุภาพทีอ่อกใหโ้ดยรัฐบาลออสเตรเลยี โดยออกใหแ้ก่
องคก์ร ผูป้ระกอบการในธรุกจิ รวมถงึผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการใหบ้รกิารขนาดใหญ่ทีอ่ยูใ่น
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศ 

 การรับรอง T-QUAL จะประกอบไปดว้ยโครงการ ดังตอ่ไปนี ้
 Australian Tourism Accreditation Program ซึง่เป็นการรับรองผูใ้หบ้รกิารที่

สามารถผา่นเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดเกีย่วกบัความสามารถในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้ 

 AAA Tourism’s Star Rating Scheme การใหก้ารรับรองผูใ้หบ้รกิารสถานทีพั่กผา่นการ
ประเมนิทางดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก การใหบ้รกิาร ความสะอาด คณุภาพและ
สภาพของสถานที ่

 Eco Certification การใหก้ารรับรองผูป้ระกอบการทีส่ามารถรักษาสมดลุระหวา่งความ
ตอ้งการทางดา้นธรุกจิ และการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ความย่ังยนืของสงัคมและวฒันธรรม 
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T-QUAL Accreditations ของประเทศออสเตรเลยี  (2/2)  

 EarthCheck Certified มุง่ไปทีก่ารใหค้วามชว่ยเหลอืภาคอตุสหากรรมการทอ่งเทีย่วใน

การด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ควบคูไ่ปกบัการสรา้งประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุใหก้บั

ลกูคา้ในขณะทีล่ดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

 Savour Australia Plate Rating Scheme การใหก้ารรับรองถงึความยอดเยีย่ม ความ

เป็นมอือาชพี และความย่ังยนืของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมรา้นอาหารและการใหบ้รกิาร

จัดเลีย้ง 
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APEX/ ASTM Environmentally Sustainable Meeting Standard 

 มาตรฐานดังกลา่วเป็นเพยีงแนวทางขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรับใหผู้จั้ดงานและ Supplier 
ตรวจสอบและปฏบิัตติาม เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งและมมีาตรฐานทีเ่ป็นสากลในการวดัผล
กระทบทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้มจากการจัดงานของภาคสว่นตา่งๆ 

 มาตรฐาน APEX/ASTM ไดม้กีารก าหนดแนวทางการปฏบิัตติน้แบบซึง่เป็นเหมอืนเงือ่นไขขัน้ตน้
ส าหรับผูจั้ดงานและ Supplier ในการจัดงานประชมุแบบยั่งยนื 

 การด าเนนิการจัดงานประชมุแบบสเีขยีวของทัง้ภาคอตุสาหกรรมในภาพรวมนีส้ามารถประเมนิได ้
ผา่นองคป์ระกอบ 9 ดา้นทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่

1. ดา้นสถานทีพั่ก 
2. ดา้นระบบภาพและเสยีง 
3. ดา้นการสือ่สาร 
4. ดา้นการจัดแสดง 
5. ดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ 

6. ดา้นส านักงาน ณ สถานทีจ่ดุหมาย
ปลายทาง 

7. ดา้นจดุหมายปลายทางสถานทีจั่ดงาน 
8. ดา้นศนูยจั์ดประชมุหรอืสถานทีจั่ดงาน 
9. ดา้นระบบขนสง่ 
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GRI Sustainability Reporting Guidelines  (1/7) 

 แนวทางนีถ้กูพัฒนาขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการสนับสนุนและสง่เสรมิความย่ังยนืทาง

เศรษฐกจิและเพือ่เป็นมาตรฐานสากลส าหรับองคก์รทกุๆประเภทไมว่า่จะเป็นองคก์รขนาดเล็กหรอื

ใหญ ่ทีอ่ยูใ่นภาคอตุสาหกรรมหรอืภมูภิาคใดๆ ก็ตาม 

 มาตรฐานดังกลา่วถกูน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการรายงานผลการด าเนนิงานสูค่วามย่ังยนืของ

องคก์รทีม่กีารใชม้ากทีส่ดุในโลก 

 Sustainability-reporting Guidelines นัน้หมายถงึ “แนวทางการปฏบิัตใินการวดัผลและการ

เปิดเผยขอ้มลูผลการด าเนนิงานขององคก์รทีม่เีป้าหมายในการพัฒนาสูค่วามย่ังยนืตอ่ผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร” 
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GRI Sustainability Reporting Guidelines  (2/7) 

 ทัง้นี ้GRI Sustainability Reporting Guidelines 
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 สว่นใหญ่ๆ  คอื 

1) สว่นทีก่ลา่วถงึคณุสมบัตขิองขอ้มลูซึง่
ประกอบไปดว้ยหลักการและขอ้แนะน า 
(Principles and Guidance) 

2) สว่นทีก่ลา่วถงึวธิกีารรายงานผล 
(Standard Disclosures) 

1st module 

แผนภาพ  

กรอบแนวคดิของ GRI sustainable reporting guideline  

ทีม่า: G3.1 Sustainability Reporting Guideline, Global 

Reporting Initiative (GRI) 
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GRI Sustainability Reporting Guidelines  (3/7) 

 สว่นทีห่นึง่ของ Guidelines 
 
 
 

 
 
 
 
 
คณุสมบตัขิองขอ้มลู (1/4) 
 กอ่นทีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูใดๆ องคก์รควรจะตอ้งมกีารปฏบิัตติามขัน้ตอนหลัก 3 ขัน้ตอน

ตามหลักการและขอ้แนะน า ดังนี ้
ข ัน้ตอนที ่1: การก าหนดเนือ้หา (1/2) 
 เพือ่ใหเ้กดิความแน่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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Principle for Defining Report Content 

Principle for Defining Report Quality 

Guidance for Report Boundaries Setting 

Guidance for Defining Report Content 
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GRI Sustainability Reporting Guidelines  (4/7) 

คณุสมบตัขิองขอ้มลู (2/4) 
ข ัน้ตอนที ่1: การก าหนดเนือ้หา (2/2) 
 ลักษณะของขอ้มลูทีจ่ะปรากฎอยูใ่นรายงานผลการด าเนนิงานสูค่วามย่ังยนืขององคก์ร

ควรจะประกอบดว้ยคณุสมบัตทิีส่ าคัญดังตอ่ไปนี ้
• ความมนียัส าคญั: เนือ้หาของขอ้มลูควรจะมคีวามส าคัญและสามารถสรา้ง

อทิธพิลตอ่การตัดสนิใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
• ความครอบคลมุถงึผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง: เนือ้หาควรทีจ่ะตอบสนองตอ่สิง่ทีผู่ม้สีว่น

เกีย่วขอ้งคาดหวงัไว ้
• ความย ัง่ยนืของเนือ้หา: เนือ้หาควรทีจ่ะแสดงถงึผลการประกอบการขององคก์ร

ในมมุมองดา้นความยั่งยนื 
• ความครบถว้นสมบรูณ์: เนือ้หาหรอืตัวชีว้ดัควรทีจ่ะสามารถสะทอ้นถงึ

ความส าคัญและผลกระทบขององคก์รทีต่อ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
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GRI Sustainability Reporting Guidelines  (5/7) 

คณุสมบตัขิองขอ้มลู (3/4) 
ข ัน้ตอนที ่2: การระบคุณุภาพของขอ้มลู (1/2) 
 ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการก าหนดคณุภาพของขอ้มลูทีค่วรเลอืกน ามารายงาน โดย GRI 

Sustainability Reporting Guidelines ไดใ้หค้ าแนะน าในการประมวลผลและเลอืก
ขอ้มลูอยา่งมคีณุภาพซึง่ควรสอดคลอ้งกบัหลักการดังตอ่ไปนี ้
• ความสมดลุ: ขอ้มลูควรจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถงึผลกระทบทัง้ทางดา้นบวกและ

ดา้นลบของการด าเนนิงานขององคก์ร 
• ความสามารถในการน าไปเปรยีบเทยีบ: ขอ้มลูควรจะถกูเลอืก รวบรวม และ

รายงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยขอ้มลูดังกลา่วควรทีจ่ะชีใ้หเ้ห็นถงึความเปลีย่นแปลงใน
ผลการด าเนนิงานขององคก์รในแตล่ะชว่งเวลา 

• ความแมน่ย า: ขอ้มลูควรจะตอ้งมคีวามแมน่ย าและมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอใหผู้ม้ี
สว่นเกีย่วขอ้งสามารถประเมนิผลการด าเนนิงานขององคก์รได ้
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GRI Sustainability Reporting Guidelines  (6/7) 

คณุสมบตัขิองขอ้มลู (4/4) 
ข ัน้ตอนที ่2: การระบคุณุภาพของขอ้มลู (2/2) 

• ความเป็นปจัจบุนั: การรายงานขอ้มลูควรทีจ่ะเกดิขึน้โดยสอดคลอ้งกบั
ก าหนดการในการจัดท า 

• ความชดัเจน: ขอ้มลูควรจะถกูเผยแพรโ่ดยวธิทีีง่า่ยตอ่การท าความเขา้ใจและ
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

• ความเชือ่ถอืได:้ ขอ้มลูควรทีจ่ะมกีารรวบรวม วเิคราะห ์และเปิดเผยโดยสามารถ
ทีจ่ะท าการตรวจสอบไดร้วมทัง้มคีณุภาพและมคีวามส าคัญ 

ข ัน้ตอนที ่3: การก าหนดขอบเขตของขอ้มลู 
 ผลการด าเนนิงานของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีค่วรจะถกูรวมไวใ้นรายงานควรทีจ่ะครอบคลมุ

ทัง้สว่นทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมตน้น ้าและปลายน ้าซึง่องคก์รทีจั่ดท ารายงาน
ควบคมุดแูลหรอืการด าเนนิงานขององคก์รนัน้สง่ผลตอ่สว่นตา่งๆของอตุสาหกรรม
นัน้ 
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GRI Sustainability Reporting Guidelines  (7/7) 

 สว่นทีส่องของ Guidelines 
วธิกีารรายงานผล 

 วธิกีารรายงานผลเป็นการใหแ้นวทางในการระบเุนือ้หาทีค่วรจะ
ปรากฏอยูใ่นรายงานผลการด าเนนิงานสูค่วามย่ังยนืขององคก์ร 
1. กลยทุธแ์ละลกัษณะองคก์ร เป็นการเปิดเผยขอ้มลูทั่วไป

ขององคก์รเพือ่เป็นการปพูืน้ฐานใหเ้กดิความเขา้ใจใน
ลักษณะการด าเนนิงานขององคก์ร 

2. แนวทางการบรหิารจดัการ คอืการเปิดเผยขอ้มลูแนว
ทางการด าเนนิงานขององคก์รในการจัดการกับประเด็น
ตา่งๆทีร่ะบไุวใ้นนโยบาย ระดับของขอ้ผกูมัดขององคก์ร 
สว่นทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในประเด็นดา้นตา่งๆ และ 
เป้าหมายส าคัญขององคก์ร 

3. ตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงาน สว่นนีป้ระกอบไปดว้ยตัวชีว้ดั
ทัง้หมดทีส่ามารถน าไปใชใ้นการเปรยีบเทยีบขอ้มลูผลการ
ด าเนนิงานขององคก์รทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 
และสงัคม 
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Destination Marketing Accreditation Program (DMAP)  (1/3) 

 Destination Marketing Accreditation Program (DMAP) ถกูพัฒนาขึน้เพือ่ประเมนิถงึผลการ
ด าเนนิงานของ Destination Marketing Organization (DMO) หรอื Convention and Visitor 
Bureau (CVB) 

 มาตรฐานดังกลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทีจ่ะน ามาตรฐานสากลมาใชใ้นการพัฒนาคณุภาพและ
สรา้งความสอดคลอ้งในการด าเนนิงานของใน CVB ในทอ้งทีต่า่งๆ 

 CVBs ทีป่ระสงคจ์ะไดรั้บการรับรองโดย  DMAP จะตอ้งมกีารปฏบิัตงิานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน
บังคับ 54 ขอ้ และมาตรฐานตามความสมัครใจอกี 33 ขอ้ใน 7 ดา้นทีส่ าคัญซึง่ประกอบไปดว้ย 

1) การก ากบัดแูลองคก์ร 
 CVB ทีผ่า่นการรับรองจะตอ้งผา่นขอ้ก าหนดของ DMAP ซึง่ประกอบไปการจัดตัง้

หน่วยงานทีม่หีนา้ทีก่ ากับดแูลและก าหนดขอ้บังคับในการกอ่ตัง้และด าเนนิงานของบรษัิท 
การจัดท ากฎระเบยีบและนโยบายในการด าเนนิงาน การก าหนดวสิยัทัศนแ์ละพันธกจิของ
องคก์ร การจัดท าแผนกลยทุธ ์

2) การเงนิ 
 CVB ทีผ่า่นการรับรองจะตอ้งผา่นขอ้ก าหนดของ DMAP ซึง่ประกอบไปการจัดท านโยบาย

ในการควบคมุดแูลดา้นการเงนิรวมทัง้การคงไวซ้ ึง่หลักประกนัทีค่รอบคลมุภาระหนีส้นิที่
ประเมนิไว ้
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Destination Marketing Accreditation Program (DMAP)  (2/3) 

3) ทรพัยากรบคุคล 
 ขอ้ก าหนดของ DMAP ในดา้นทรัพยากรบคุคลประกอบไปดว้ย การจัดท าคูม่อืการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายแรงงานและการจา้งงาน การจัดท าการ
ประเมนิผลการท างานของพนักงาน การจัดหาชอ่งทางส าหรับพนักงานในการรายงานการ
กระท าทีไ่มถ่กูตอ้ง 

4) เทคโนโลย ี
 ขอ้ก าหนดของ DMAP ในดา้นทรัพยากรบคุคลประกอบไปดว้ยการจัดท าอเีมลลแ์ละ

นโยบายการใชอ้นิเตอรเ์น็ตรวมทัง้นโยบายดา้นการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลู
เทคโนโลย/ีเครอืขา่ย  และการจัดท าฐานขอ้มลูส ารอง 
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Destination Marketing Accreditation Program (DMAP)  (3/3) 

5) การท าการตลาด และ 6)การบรกิารนกัทอ่งเทีย่ว 
 เพือ่ใหผ้า่นเกณฑด์า้นการท าการตลาดและการบรกิารนักทอ่งเทีย่วทีก่ าหนดขึน้โดย 

DMAP CVB จะตอ้งมกีารจัดท าแผนการตลาดรวมทัง้มกีารด าเนนิงานตามแผนดังกลา่ว 
การจัดท าเว็บไซตท์ีอ่ธบิายถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่นักเดนิทาง การจัดท ารายงานและการ
โฆษณาตามเกณฑข์อง DMAP การใหบ้รกิารจัดประชมุองคก์รและการประชมุวชิาชพี
ส าหรับผูจั้ดงาน รวมทัง้มกีารจัดอบรมพนักงานเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของตลาด 

7) การพฒันาสถานทีจ่ดุหมายปลายทาง 
 ในการพัฒนาสถานทีจ่ดุหมายปลายทาง CVB จะตอ้งเขา้ไปมสีว่นรว่มในการประเมนิการ

พัฒนาสถานทีต่ัง้แตก่ารศกึษาความตอ้งการในโครงสรา้งพืน้ฐาน การเป็นตัวแทนในการ
แสดงใหเ้ห็นถงึความตอ้งการในการพัฒนาดา้นตา่งๆในสถานทีนั่น้ รวมถงึการคน้ควา้และ
ตดิตามความตอ้งการของนักเดนิทางไมซ ์
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CMP: Certified Meeting Professional 

 Certified Meeting Professional หรอื CMP เป็นอกีโปรแกรมหนึง่ทีเ่ป็นการรับรองผูป้ระกอบ
วชิาชพีในอตุสาหกรรมงานประชมุองคก์ร งานประชมุวชิาชพี และงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการ  

 โปรแกรมมเีป้าหมายทีจ่ะยกระดับความรูร้วมทัง้สรา้งความเป็นมอือาชพีใหก้บัผูป้ระกอบวชิาชพี
ในอตุสาหกรรม 

 โปรแกรมดังกลา่วยังสง่ผลตอ่การสง่เสรมิสถานะและความน่าเชือ่ถอืในผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่ี
การปฏบิัตติามแนวทางดังกลา่วซึง่น าไปสูก่ารสรา้งความสอดคลอ้งในการปฏบิัตทิีเ่ป็น
มาตรฐานเดยีวกนักบัระดับสากล 

 CMP มเีป้าหมายในการยกระดับความเป็นมอือาชพีในผูป้ระกอบวชิาชพีในอตุสาหกรรม ดังนี ้
 ก าหนดขอบเขตเนือ้หาความรู ้
 ก าหนดระดับความรูแ้ละผลการด าเนนิงาน 
 กระตุน้ความกา้วหนา้ของศาสตรแ์ละศลิป์ในสมรรถภาพของผูป้ระกอบวชิาชพี 
 เกดิการสง่ตอ่ความรูจ้ากผูท้ีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมไปสูบ่คุลากรอืน่ๆในองคก์รผา่นการให ้

ค าแนะน าและอบรม 
 เพิม่ความเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏบิัต ิและจรรยาบรรณ 
 เพิม่คณุคา่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารทีไ่ดรั้บอยา่งสงูสดุ 
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EMD: Exhibition Management Degree 

 เป้าหมายสงูสดุของปรญิญาบัตรดังกลา่วนัน้เพือ่เป็นการอบรมผูป้ระกอบวชิาชพีในอตุสาหกรรม
การจัดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการเพือ่ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของอตุสาหกรรมได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพในอนาคต 

 EMD Program นัน้ไดถ้กูแบง่ออกเป็น 4 หลักสตูรซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 โดยหลักสตูรเหลา่นีจ้ะประกอบไปดว้ยเนือ้หาวชิาดา้นตา่งๆ เชน่ การบรหิารจัดการการตลาด 
การบรหิารจัดการโครงการ การบรหิารจัดการงานประชมุวชิาชพีและกจิกรรมพเิศษทาง
การตลาด การบรหิารจัดการความเสีย่ง และความรูเ้กีย่วกบัผูใ้หบ้รกิารตา่งๆในอตุสาหกรรมไมซ ์
เป็นตน้ 

พืน้ฐานในการจดัการงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการหลกัสตูรที่ 1 

พืน้ฐานในการจดัการงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการหลกัสตูรที่ 2 

การศกึษาการจดัการงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการขัน้สงูหลกัสตูรที่ 1 

การศกึษาการจดัการงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการขัน้สงูหลกัสตูรที่ 2 

1 

2 

3 

4 
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มาตรฐานทีเ่ป็นแนวทางในการบรหิารจัดการอยา่งยั่งยนื 

 ความสมัพันธก์นัของมาตรฐาน 3 มาตรฐานทีไ่ดใ้หแ้นวทางในการบรหิารจัดการอยา่งยั่งยนื 

 มาตรฐานทีไ่ดรั้บการยอมรับอยา่ง
กวา้งขวางทีน่ าไปสูค่วามย่ังยนืในการ
บรหิารจัดงานไมซป์ระกอบไปดว้ย 
1. มาตรฐาน BS 8901 หรอื ISO 20121 

ระบถุงึระบบการบรหิารจัดการทีจ่ะ
น าไปสูก่ารพัฒนาอยา่งย่ังยนื 

2. GRI Sustainable Reporting 
Guideline ถกูน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิ
ในการรายงานผลการด าเนนิงานของ
องคก์รรวมทัง้การสนับสนุนการ
ด าเนนิงานดว้ยระบบการบรหิารจัดการ
อยา่งยั่งยนื 

3. APEX/ ASTM ซึง่ก าหนดถงึเงือ่นไขขัน้ตน้ในการจัดงานประชมุสเีขยีวใหก้บัผูจั้ดงานและ 
Supplier ในอตุสาหกรรมไมซ ์



มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

 มาตรฐานสากลส าหรับการจัดการประชมุและนทิรรศการทัง้สามประเภทนี ้ 
 มาตรฐานทีพั่ฒนาโดย International Organization for Standardization (ISO) 
 มาตรฐานทีพั่ฒนาโดยองคก์รทีก่ าหนดและพัฒนามาตรฐานระดับประเทศ 
 มาตรฐานทีพั่ฒนาโดยองคก์รและสมาคมนานาชาต ิ

 มลีักษณะรว่มทีส่ าคัญ 2 ประการ คอื  
(1) การบรหิารจัดการดว้ยแนวคดิวงจรคณุภาพ ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนอยา่งนอ้ย 4 

ขัน้ตอน คอื การวางแผน การน าไปปฏบิัต ิการตรวจสอบและประเมนิผล และการ
ทบทวนการด าเนนิงานใหเ้หมาะสม 

(2) การพัฒนาอยา่งย่ังยนืโดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและการใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้คา่  

 มาตรฐานสากลจงึไมเ่พยีงชว่ยเสรมิสรา้งคณุภาพการบรกิารและประสทิธภิาพในการ
ด าเนนิงาน แตยั่งชว่ยใหอ้งคก์รลดตน้ทนุในการด าเนนิธรุกจิจากการแสวงหาวธิกีารลด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและรูจั้กใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ โดยอยูบ่นพืน้ฐานความสมดลุ
ของการด าเนนิธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งมั่นคง  

 มาตรฐานสากลอาจเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิการจัดการประชมุและนทิรรศการแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่
กบัลักษณะการด าเนนิธรุกจิ 



มมุมองของผูจ้ัดงานในการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง (1/3) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

 ผูท้ีม่สีว่นส าคัญมากทีส่ดุทีจ่ะไดรั้บผลกระทบและจ าเป็นตอ้งรเิริม่ทีจ่ะน าแนวทางในการจัด
งานสเีขยีวเขา้ไปในกระบวนการด าเนนิงานก็คอืผูจั้ดงานประชมุ 

 แนวทางในการพัฒนาอยา่งยั่งยนืโดยประกอบไปดว้ย 5R’s ซึง่ไดแ้ก ่ 
 
 
 
โดยทัง้ 5R’s จะตอ้งถกูน ามารวมไวใ้นทกุๆดา้นของการวางแผน การด าเนนิงาน และการ
รายงานผลของทกุๆการจัดงาน 
 

 ในความจรงิแลว้ขัน้ตอนแรกในการน าการบรหิารจัดการอยา่งยั่งยนืมาปฏบิัตคิอืการวางแผน
กลยทุธท์ีเ่หมาะสม โดยการวางแผนนัน้เป็นขัน้ตอนส าคัญขัน้แรกของทกุๆการจัดงาน 

 ดังนัน้กอ่นทีผู่จั้ดงานจะสามารถจัดงานประชมุทีม่คีวามย่ังยนืไดส้ าเร็จจ าเป็นจะตอ้งมกีาร
ก าหนดถงึวสิยัทัศนแ์ละพันธกจิขึน้กอ่น จัดงานจะตอ้งก าหนดวา่อะไรคอืเป้าหมายทีต่อ้งการ
บรรลโุดยเฉพาะอยา่งยิง่เป้าหมายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการจัดงานประชมุสเีขยีว 

 โดยทัง้ถอ้ยแถลง วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนนิงานจะตอ้งถกูก าหนดมาจากวสิยัทัศนแ์ละ
พันธกจิ 

Rethink Reduce Reuse Recycle Report 



มมุมองของผูจ้ัดงานในการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง (2/3) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

 ตัวชีว้ดัผลการด าเนนิงานและเป้าหมายจะตอ้งมคีวามชดัเจนและสามารถระบเุป็นตัวเลขได ้

ทัง้นีต้ัวชีว้ดัผลการด าเนนิงานและเป้าหมายทีม่ักถกูน ามาใชใ้นการจัดงานอยา่งย่ังยนืนัน้ไดแ้ก ่

Carbon Footprint ปรมิาณการใชท้รัพยากรน ้าและทีส่ามารถน ากลับมาใชใ้หม ่การลด

ปรมิาณขยะ การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ดลง เป็นตน้ 

 ระดับความมสีว่นรว่มและขอ้ผกูมัดของผูจั้ดงานทีม่คีวามเป็นมอือาชพีนัน้จะตอ้งมคีวาม

สมดลุยก์นัระหวา่งการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัธรุกจิ งบประมาณ และขอ้ผกูมัด โดยในการ

ปฏบิัตติามขอ้ผกูมัดในขัน้แรกนัน้ควรทีจ่ะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในการจัดงานประชมุสเีขยีว

ซึง่ผูจั้ดงานสามารถไดรั้บประโยชนใ์นระยะสัน้จากการด าเนนิการดังกลา่ว 

 การน าแนวคดิเรือ่งความย่ังยนืมาปฏบิัตใินงานไมซต์า่งๆในเชงิกลยทุธนั์น้ตอ้งอาศัยความ

รว่มมอืจากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ๆดว้ยเชน่กนั 

 ผูจั้ดงานจะตอ้งระบถุงึประเด็นและความกังวลของภาคสว่นนัน้ๆในการเปลีย่นแปลงเขา้สู่

รปูแบบการบรหิารจัดการอยา่งยั่งยนื 



มมุมองของผูจ้ัดงานในการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง (3/3) 

บทที ่12: มาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมไมซ ์

 การบรหิารจัดการหว่งโซอ่ปุทานเป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีค่วรไตรต่รองกอ่นทีร่เิร ิม่การจัดงานประชมุสเีขยีวขึน้ 

 ตอ้งมกีารสรา้งการมสีว่นรว่มและการสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุสว่นทีอ่ยูใ่นหว่งโซอ่ปุทาน 

 โครงการอบรมของ MPI การบรหิารจัดการหว่งโซอ่ปุทานเพือ่ขบัเคลือ่นสูก่ารจัดงานประชมุสเีขยีวและเพือ่

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่นัีน้จะตอ้งประกอบไปดว้ย 4 P’s ไดแ้ก ่

 Partnership คอื การสรา้งความรว่มมอืกบัผูใ้หบ้รกิารทีส่ าคญัซึง่มมีาตรฐานการใหบ้รกิารทีผ่า่น

เกณฑม์าตรฐานหรอืตรงตามความตอ้งการ 

 Policy  ผูจ้ัดงานจะตอ้งมกีารก าหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิของ Supplier แตล่ะประเภท 

 Procurement  โดยทั่วไปแลว้ประกอบไปดว้ยการประเมนิถงึการสรา้งความรว่มมอืทีเ่ป็นไปไดแ้ละ

การคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมตรงตามขอ้ก าหนดของผูจ้ัดงาน 

 Performance Management คอื ขัน้ตอนสดุทา้ยของการวางแผนจดังาน โดยเป็นขัน้ตอนทีผู่ ้

จัดงานจะตอ้งก าหนดแนวทางในการด าเนนิงานใหก้บัทกุๆสว่นทีม่สีว่นรว่มในการจัดงาน รวมทัง้

ก าหนดถงึขัน้ตอนการตรวจสอบ เกณฑก์ารประเมนิ รวมทัง้วธิกีารและขัน้ตอนในการรายงานผลที่

จะตอ้งสามารถสือ่สารไปถงึทกุๆสว่นไดอ้ยา่งชดัเจนเพือ่เป็นการป้องความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 



สื่อการสอนสว่นหนึ่งของส านกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (สสปน.) 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมไมซ ์ 
 

Introduction to MICE Industry 



ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซ ์

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมไมซ ์

Convention and Visitors Bureau (CVB) Professional Convention Organizer (PCO) 

สมาคมในอตุสาหกรรมไมซ ์(Association) Destination Management Company (DMC) 

บรษิทั (Corporate) Professional Exhibition Organizers (PEO) 

Incentive House สถานทีจ่ดังาน (Venues) 

องคก์รทีม่สีว่นสนบัสนนุอตุสาหกรรมไมซ ์



ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซ ์

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมไมซ ์(ตอ่) 

 

 CVB ทีถ่กูจัดตัง้ขึน้มาไมว่า่จะเป็นโดยภาครัฐหรอืเอกชนจะเขา้มามบีทบาทในการด าเนนิการเป็นตวักลางในการ
ชว่ยสนับสนุนสง่เสรมิอตุสาหกรรมไมซ ์ 

 เป็นเสมอืนตวักลางในการประสานระหวา่ง นักเดนิทาง ผูจ้ัดงาน และผูใ้หบ้รกิารในประเทศนัน้ๆ  
 มบีทบาทในการชว่ยท าการตลาดเพือ่ประชาสมัพันธแ์ละสง่เสรมิภาพลกัษณ์อตุสาหกรรมไมซข์องประเทศนัน้ๆ 
 ในประเทศไทย ส านักงานสง่เสรมิการจัดประชมุและนทิรรศการ (องคก์รมหาชน) ทีเ่รยีกในชือ่ยอ่วา่ สสปน. หรอื

ชือ่ภาษาองักฤษ Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) เป็น CVB เพยีงหนึง่เดยีวของ
ประเทศ 

Convention and Visitors Bureau (CVB) 

 
 สมาคมสว่นใหญม่กัจะเป็นองคก์รทีม่กีารรวมตวักนัของสมาชกิและจัดตัง้ขึน้โดยไมไ่ดแ้สวงหาก าไร โดยการ

จัดตัง้สมาคมอาจจะเป็นไดท้ัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาต ิ
 กรณีทีท่างสมาคมนัน้ๆมคีวามประสงคท์ีจ่ะจัดประชมุสมาคมหรอืประชมุวชิาชพีขึน้ทางสมาคมนัน้ๆมกัจะตดิตอ่

ไปทีผู่จ้ัดงานประชมุหรอืแสดงสนิคา้และนทิรรศการวชิาชพีทีเ่รยีกวา่ Professional Convention Organizer 
(PCO) หรอื Professional Exhibition Organizer (PEO) 

สมาคมในอตุสาหกรรมไมซ ์(Association) 



ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซ ์

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมไมซ ์(ตอ่) 

 
 บรษัิทหรอืองคก์รในพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารดา้นค าปรกึษา การสรา้งสรรคก์จิกรรมงานตา่งๆ ด าเนนิการจัดการเรือ่งการ

ขนสง่ รวมถงึมคีวามรูเ้กีย่วกบัพืน้ทีนั่น้ๆในเชงิลกึ และเขา้ใจถงึความตอ้งการและแรงจงูใจของผูท้ีจ่ะมาจัดงาน
ในพืน้ที ่ 

Destination Management Company (DMC) 

 
 บรษัิทหรอืองคก์รทีด่แูลเรือ่งการจัดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการตัง้แตต่น้จนจบ  
 PEO ยังสามารถด าเนินกจิกรรมอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น การด าเนินการคัดเลอืกผูท้ี่จะมารับการจัดงานต่อ การ

ด าเนนิการมอบหมายงานบางสว่นใหก้บัผูรั้บผดิชอบตา่งๆ เพือ่ใหก้ารจัดงานเตรยีมงานเป็นไปอยา่งราบรืน่ 

Professional Exhibition Organizer (PEO) 

 
 สถานทีจั่ดงานเป็นหนึง่ในองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีส่ดุในการเลอืกจัดงานไมซใ์ดๆก็ตาม  
 สถานที่ทีส่ามารถรองรับการจัดงานไมซไ์ดนั้้นมหีลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับขนาดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานและ

ประเภทของงานไม่ว่าจะเป็นงานประชมุองคก์ร การประชมุวชิาชพี หรอืงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการ โดย
สถานทีท่ีเ่หมาะส าหรับการจัดงานไมซ ์ไดแ้ก ่โรงแรม ศนูยป์ระชมุ ศนูยแ์สดงสนิคา้ เป็นตน้  

สถานทีจ่ดังาน (Venue) 



ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซ ์

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมไมซ ์(ตอ่) 

 
 องคก์รทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาตทิีม่บีทบาทในการชว่ยสนับสนุนอตุสาหกรรมไมซท์ัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม  
 ในประเทศไทยเองก็ไดม้กีารรวมตวักนัของภาคเอกชนในการจัดตัง้สมาคมตา่งๆ เพือ่สนับสนุนอตุสาหกรรมไมซ ์

 
 

 
 สมาคมและหน่วยงานตา่งในระดบันานาชาตกิ็ลว้นแตม่อีทิธพิลและบทบาทในการสนับสนุนสง่เสรมิอตุสาหกรรม

ไมซด์ว้ยเชน่กนั 

 
 
 
 โดยบทบาทของสมาคมเหล่านี้ คอื เพือ่เป็นตัวแทนในการน าเสนอขอ้เสนอแนะ ความคดิ การด าเนินงานใน

อุตสาหกรรม รวมถงึมาตรฐานต่างๆที่ผูใ้หบ้รกิารและผูป้ระกอบการที่เกีย่วขอ้งกับอุตสาหกรรมไมซค์วรจะ
พจิารณาทีจ่ะปฏบิตัติาม  

องคก์รทีม่สีว่นสนบัสนนุอตุสาหกรรมไมซ ์



การประชมุองคก์ร 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมการประชมุองคก์ร (1/4) 

องคก์รทีม่สีว่นส าคญัในการจดังานการประชุมองคก์ร (1/3) 
 

Travel Management Company (TMC) 
 

 Travel Management Company (TMC) คอื องคก์รมอือาชพีทีด่ าเนนิการจัดการเรือ่งการ
เดนิทางแบบธรุกจิ (Business Travels) 
 ตามค าจ ากดัความของ The Association of Travel Management Companies (ATMC) คอืสามารถแบง่

ออกเป็น 3 ประเด็นหลกัๆดงัตอ่ไปนี ้ 
 มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ (Specialization) มากกวา่การเป็นแคบ่รษัิทน าเทีย่ว เพราะ TMC มกีาร

พัฒนาคณุคา่ขององคก์รทีม่ตีอ่ลกูคา้ (Value Proposition) ผา่นทางการบรหิารจดัการและตอ่รองกบั
ผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ (Managing and Negotiating Supplier) การบรหิารจัดการสนิคา้ทอ่งเทีย่วตา่งๆ 
(Managing Travel Inventory) เจรจาตอ่รองราคา รวมถงึด าเนนิการปรับปรงุขอ้มลูการเปลีย่นแปลง
ทางดา้นนโยบาย และกฎระเบยีบตา่งๆในแตล่ะประเทศและภมูภิาค 

 ความเป็นมอือาชพี (Professionalism) ความเป็นมอือาชพีจะเป็นสิง่ส าคญัส าหรับทกุอตุสาหกรรม
การใหบ้รกิาร อยา่งไรก็ด ีTMC เปรยีบเสมอืนเป็นตวักลางของระหวา่งบรษัิทและองคก์รทีต่อ้งการจะ
เดนิทางและผูใ้หบ้รกิารในอตุสาหกรรม TMC ตอ้งสามารถควบคมุและมคีวามสมัพันธท์ีด่กีบัผู ้
ใหบ้รกิารในอตุสาหกรรม เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทางผูใ้ชบ้รกิารและพนักงานขององคก์รทีใ่ชบ้รกิารของ 
TMC จะไดร้ับการบรกิารทีด่ ี

 ความเขา้ใจในลกูคา้ (Understanding) ทาง TMC ยังควรมคีวามเขา้ใจในวตัถปุระสงค ์และ
เป้าหมายในการด าเนนิงานของรวมถงึยังมคีวามเขา้ใจถงึความตอ้งการดา้นตา่งๆ ของ 
พนักงานขององคก์รระหวา่งเดนิทางในนามของบรษัิทอกีดว้ย 



การประชมุองคก์ร 
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องคก์รทีม่สีว่นส าคญัในการจดังานการประชุมองคก์ร (2/3) 
 

Destination Management Company (DMC) 
 

 Destination Management Company (DMC) คอื องคก์รมอือาชพีทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ทอ้งถิน่ ความเขา้ใจในทรัพยากรตา่งๆ ทีม่อียูใ่นพืน้ทีนั่น้ๆไมว่า่จะเป็นผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆทัง้ทางดา้น
โรงแรม ระบบขนสง่ ความและมคีวามเขา้ใจในการด าเนนิการจัดเตรยีม วางแผน และจัดงานตา่งๆ
ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมพเิศษ (Special Event) การประชมุ รวมไปถงึการขนสง่และการทอ่งเทีย่ว 
 

 การใชบ้รกิารของ DMC จะชว่ยใหล้กูคา้ไดรั้บประโยชนต์า่งๆดังตอ่ไปนี ้
 การใหบ้รกิารแบบครบวงจร (One Contact-One Payment and One stop service)  
 ความรูค้วามเขา้ใจถงึบรกิารทีด่ทีีส่ดุทีอ่ตุสาหกรรมในพืน้ทีนั่น้ๆม ี
 ความสมัพันธอ์นัดอียา่งตอ่เนือ่งกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นตา่งๆในทอ้งถิน่สง่ผลให ้DMC 

สามารถเจรจาตอ่รองใหล้กูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ความคดิสรา้งสรรคใ์นการพัฒนารูปแบบของกจิกรรมตา่งๆตามวตัถปุระสงคแ์ละความ

ตอ้งการของลกูคา้ 
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Convention and Visitors Bureau (CVB) 
 

 Convention and Visitors Bureau (CVB) เป็นองคก์รหลกัทีม่หีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิและ
สนับสนุนอตุสาหกรรมไมซข์องเมอืงหรอืของประเทศนัน้ๆ  

 หนา้ทีข่อง CVB ในอตุสาหกรรมการประชมุองคก์รคอืการด าเนนิการชว่ยสนับสนุน
สง่เสรมิพืน้ทีห่รอืประเทศนัน้ๆใหเ้ป็นทีส่นใจขององคก์รทีจ่ะจัดประชมุ รวมไปถงึ TMC 
และ DMC ตา่งๆ 

 นอกจากนีบ้ทบาทของ CVB คอืการชว่ยสนับสนุนดา้นขอ้มลูใหแ้กผู่ท้ีส่นใจจะเขา้มาจัด
ประชมุในประเทศ ไมว่า่จะเป็นการจัดเตรยีมรายชือ่ของผูป้ระกอบการไมว่า่จะเป็น DMC 
ในประเทศ สถานทีพั่ก สถานทีจั่ดประชมุ และอืน่ๆใหแ้กบ่รษัิททีส่นใจจะเขา้มาจัด
ประชมุ รวมไปถงึด าเนนิการจัด Familiarization Trip (Fam Trip) 
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สมาคมนานาชาตทิีม่บีทบาทตอ่อตุสาหกรรมการประชุมองคก์ร 
 
 International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) 

 IAPCO ไดร้ับการยอมรับวา่เป็นหนึง่ในสมาคมทีเ่ป็นผูน้ าในเรือ่งอตุสาหกรรมการประชมุโดยไดม้กีารเก็บ
ขอ้มลูแนวโนม้ของอตุสาหกรรมการประชมุ การแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์และแนวโนม้ระหวา่ง
สมาชกิ รวมถงึการฝึกอบรมตา่งใหแ้กส่มาชกิอยา่งตอ่เนือ่ง 

 Meeting Professionals International (MPI) 
 กอ่ตัง้ภายใตว้สิยัทัศนท์ีต่อ้งการสรา้งความเพรยีบพรอ้มของสงัคมอตุสาหกรรมการประชมุระดบันานาชาติ

โดย MPI เป็นหนึง่ในผูน้ าทางดา้นการจัดท าขอ้มลูสถติ ิการวจัิย สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิและ
ผูป้ระกอบการอยา่งตอ่เนือ่ง 

 นอกจากนี ้MPI ยังไดม้กีารจดัท ารางวัลทีเ่รยีกวา่ RISE Award by MPI โดยรางวัลดงักลา่วจะมอบใหแ้กผู่ ้
ทีส่ามารถสรา้งผลกระทบเชงิบวก และนวัฒกรรมใหม่ๆ ใหแ้กอ่ตุสาหกรรมการประชมุของโลก 

 Thailand Incentive and Convention Association (TICA) 
 สมาชกิของ TICA ประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบการตา่งๆทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมไมซต์า่งๆไมว่า่จะเป็น DMC 

PCO PEO ผูรั้บชว่งงานตอ่ (Contractor) ศนูยป์ระชมุและศนูยแ์สดงสนิคา้ บรษัิทโฆษณา 
 TICA มวีัตถปุระสงคใ์นการชว่ยสรา้งการรับรูถ้งึศกัยภาพของอตุสาหกรรมไมซไ์ทย ผา่นการจัดท าเอกสาร

รายชือ่ผูป้ระกอบการ Thailand Incentive, Convention and Exhibition Membership Directory  
การจัด Familiarization Trip ใหแ้กนั่กเดนิทางและผูจั้ดงานไมซใ์นตา่งประเทศ และด าเนนิการออกงาน 
เทรดโชว ์งานส าคญัตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมไมซใ์นตา่งประเทศ 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลกัในอตุสาหกรรมการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั (1/5) 

การเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั 

 
 Incentive House เป็นหน่วยงานทีร่ับจา้งจัดการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลัใหอ้งคก์รหรอืลกูคา้ทีต่อ้งการจงู

ใจบคุลากรในการท างาน ประเภทของ Incentive House จะแบง่ตามแตกตา่งของระดบัการบรกิาร สามารถ
จัดประเภทไดด้งันี ้(ราณี อสิชิยักลุ 2546: 137) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Full–Service Incentive House หมายถงึ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารจดัการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลัแบบ 
    ครบวงจร ซึง่ใหบ้รกิารทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั  
2. Incentive Travel Fulfillment Company หมายถงึ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารเฉพาะสว่นของการ 
    เดนิทางเพือ่เป็นรางวลัเทา่นัน้ ไมม่กีารใหบ้รกิารดา้นการพัฒนาโครงการ การตลาด หรอื 
    การสง่เสรมิการขายของโครงการ 
3. Travel Agency/Incentive Division หมายถงึ หน่วยงานตวัแทนการทอ่งเทีย่วทีม่ฝ่ีายการ 
    เดนิทางเพือ่เป็นรางวลัรับผดิชอบโดยตรงในการจัดโปรแกรมการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั และยัง 
    ใหบ้รกิารจัดโปรแกรมการทอ่งเทีย่วกบัลกูคา้กลุม่ประชมุ 
4. Travel Agency หมายถงึ หน่วยงานตวัแทนการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นตวัแทนขายปลกีของบรกิารการ                    
    เดนิทางเพือ่ธรุกจิ และมกีารใหบ้รกิารจดัเดนิทางเพือ่เป็นรางวลัอยูด่ว้ย  
5. Incentive Organizer/Consultant หมายถงึ หน่วยงานทีป่รกึษาทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาด 
    หรอืการสง่เสรมิการขายทีใ่หบ้รกิารดา้นสิง่จงูใจบคุลากรรวมถงึการทอ่งเทีย่วดว้ย หน่วยงานทีป่รกึษา       
    มกัใหค้ าแนะน าในการเลอืกเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นจดุหมายปลายทางและบรกิารดา้นตา่งๆ และอาจเป็น        
    ผูร้ับผดิชอบจัดการเดนิทางเพือ่เป็นรางวัลโดยจา้งเหมาหน่วยงาน Fulfillment Company ด าเนนิงาน 

บรษัิทจัดการเดนิทางเพือ่เป็นรางวัล (Incentive House / Incentive Travel Company)  
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การเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั 

 
 DMC เป็นบรษัิทในทอ้งถิน่ทีเ่ชีย่วชาญในการใหบ้รกิารดา้นตา่งๆ ดา้นการจัดการเดนิทางเพือ่

เป็นรางวลั DMC มคีวามรูพ้ืน้ฐานลกึซืง้และมปีระสบการณ์เกีย่วกบัเมอืงทีเ่ป็นจุดหมาย
ปลายทาง (Destination) แหลง่ทอ่งเทีย่ว และความตอ้งการของการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั
เป็นอยา่งด ีบรกิารของ DMC มดีังนี ้

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. การใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการจัดการเดนิทางเพือ่เป็นรางวัล 
2. การจัดโปรแกรมกจิกรรมในการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั 
3. ท าหนา้ทีเ่ป็นกองเลขานุการดา้นการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ 
4. ด าเนนิการในการลงทะเบยีนผูร้่วมเดนิทาง 
5. ประสานงานกบัผูว้า่จา้ง (Incentive House) ในการจัดการดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

การจัดรถรับสง่ การดแูลตอ้นรับและจัดน าเทีย่ว การส ารองหอ้งพัก การจัดงานเลีย้งหรอื 
Theme Party การจัดแสดงบนเวท ีการจัดดอกไมแ้ละตบแตง่สถานที ่การจัดของช ารว่ย
และขวญัแกผู่ท้ีไ่ดรั้บรางวลั เป็นตน้ 

บรษัิทจัดการจดุหมายปลายทางการประชมุและแหลง่ทอ่งเทีย่ว  
(Destination Management Company: DMC) 
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การเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั 

 
 Service Providers หรอื ผูใ้หบ้รกิารเฉพาะในดา้นตา่งๆ เป็นผูใ้หบ้รกิารอกีหนึง่กลุม่ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและ

ไดร้ับผลประโยชนจ์ากการจดัการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลัอยา่งมาก โดย จัดโปรแกรมทอ่งเทีย่วเพือ่เป็น
รางวัล เชน่ โรงแรม ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ บรษัิทน าเทีย่ว สายการบนิ 

 ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมกีารใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพและสรา้งความแตกตา่งใหก้บัการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั 
รวมถงึสรา้งความน่าเชือ่ถอืในการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพภายใตข้อ้จ ากดัทัง้ทางดา้นเวลาและงบประมาณ 

 เนือ่งจากนักเดนิทางในโปรแกรมการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลัมคีวามคาดหวังกบัประสบการณ์ทีพ่เิศษและ
แปลกใหมท่ีจ่ะไดรั้บ ผูใ้หบ้รกิารทกุสว่นจงึควรทีจ่ะประกอบไปดว้ยลกัษณะทีส่ าคญั ดงันี ้

 

 
 

 
 
 
 
 

 

1. ความแตกตา่งเฉพาะตวั สรา้งความแปลกใหมแ่ละความตืน่เตน้ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มอยูเ่สมอ 
2. สรา้งประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม ่ผูใ้หบ้รกิารตา่งๆควรทีจ่ะจัดหากจิกรรมพเิศษทีน่่าตืน่เตน้ และไม่

สามารถหาไดจ้ากโปรแกรมการเดนิทางเชงิพกัผอ่นทั่วๆไป  
3. สทิธพิเิศษเฉพาะ การพาเขา้ชมสถานทีพ่เิศษตา่งๆทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดท้ั่วไปหรอืเปิดโอกาสให ้

ไดพ้บปะกบับคุคลพเิศษตา่งๆ 
4. ความคดิรเิร ิม่ คอยหาวธิหีรอืรปูแบบใหม่ๆ ในการใหบ้รกิาร 
5. ความใสใ่จในรายละเอยีด องคป์ระกอบนีถ้อืเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากผูใ้หบ้รกิาร

ตอ้งไมม่องขา้มรายละเอยีดเล็กๆนอ้ยๆ เพือ่เป็นการสรา้งความประทบัใจทีส่งูสดุใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
6. บรกิารทีเ่ทา่เทยีม มอบบรกิารใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมทกุคนอยา่งเทา่เทยีมและมาตรฐานเดยีวกนั 

ผูใ้หบ้รกิารเฉพาะในดา้นตา่งๆ  (Other Service Providers/Suppliers) 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลกัในอตุสาหกรรมการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั (4/5) 

 

การเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั 

 
 CVB คอื ผูท้ีใ่หก้ารส่งเสรมิและเป็นผูอ้ านวยความสะดวกต่างๆกับอุตสาหกรรมไมซใ์นประเทศหรอืเมอืงที ่

CVB นัน้เป็นตวัแทน 
 โดยทั่วไปแลว้บรกิารที่อยู่ในขอบเขตการด าเนินงานของ CVB ทีใ่หก้ับอุตสาหกรรมการเดนิทางเพือ่เป็น

รางวัลนัน้มดีงันี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ใหบ้รกิารขอ้มลูและค าแนะน าในบรกิารตา่งๆของจดุหมายปลายทางในการจดัโครงการการเดนิทางเพือ่
เป็นรางวัล สิง่อ านวยความสะดวก และผูใ้หบ้รกิารดา้นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นกลางในการเลอืกสถานทีป่ลายทาง สถานทีจ่ัดงาน และผูใ้หบ้รกิารตา่งๆในการจัด
โครงการการเดนิทางเพือ่เป็นรางวัล 

3. ชว่ยด าเนนิการและสนับสนุนการจัด Familiarization Trip ส าหรับ Corporate Buyer และ Incentive 
House 

4. จัดหาเอกสารเพิม่เตมิ เชน่  แผนที ่โบรชวัร ์ฯลฯ  
5. เป็นศนูยร์วมขอ้มลูตลาดทีเ่ป็นปัจจบุนั 
6. การใหค้ าแนะน าและใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นพธิกีารทางศลุกากร และการตรวจคนเขา้เมอืง และการท า

เรือ่งขอคนืภาษี 
7. ศนูยร์วมขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 
8. ความสามารถในการเขา้ถงึสถานทีพ่เิศษตา่งๆ  

Convention and Visitors Bureau (CVB) 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลกัในอตุสาหกรรมการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั (5/5) 

 

การเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมาคมสง่เสรมิการประชมุนานาชาต ิ(ไทย) (Thailand Incentive and Convention Association – 
TICA) 

 เป็นผูม้บีทบาทส าคัญในการเป็นเจา้ภาพและผูป้ระสานงานในการจัด Familiarization 
Trip ในประเทศไทยใหก้บัผูจั้ดงานและบรษัิทตา่งๆ TICA บทบาทในการวางแผนและ
จัดงาน Promotional Trip รวมทัง้เขา้ในการไปงานแสดงสนิคา้ส าคัญตา่งๆ  

 สมาคม SITE ไดก้อ่ใหเ้กดิการขับเคลือ่นในการสรา้งความเป็นมาตรฐานและการพัฒนา
ในอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดย SITE ไดร้ิเริ่มโปรแกรมที่เรียกว่า 
Certified Incentive Travel Executive (CITE) และไดท้ าการจัดสัมมนาตา่งๆมากมาย 
โดยมจีดุประสงคเ์พือ่พัฒนาผูป้ระกอบการมอือาชพีในอตุสาหกรรม 

 เพือ่ใหท้นุสนับสนุนส าหรับการศกึษา วจัิย และการพัฒนาสนิคา้ตา่งๆ ของ 
อตุสากรรมการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั  

 ปัจจบุันหน่วยงาน IRF ไดม้กีารเผยแพรผ่ลการวจัิยมากกวา่ 80 โครงการ  

Society of Incentive Travel Executives (SITE) 

The Incentive Research Foundation (IRF) 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคญัในอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพี (1/6) 

การประชมุวชิาชพี 

 PCO คอื องคก์รหรอืบรษัิททีม่คีวามเชีย่วชาญในการจัดงานประชมุวชิาชพี 

 PCO สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก ่

1. Commercial PCO ถอืไดว้า่เป็น PCO ทีส่ามารถพบเห็นไดม้ากทีส่ดุ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งมลูคา่ใหแ้กส่มาคม

เจา้ของงานประชมุวชิาชพีและสรา้งผลก าไรจากการจัดงานนัน้ๆ 

2. Non-Commercial PCO คอืหน่วยงานหรอืองคก์รทีท่ าหนา้ทีจั่ดงานประชมุวชิาชพีโดยทีไ่มไ่ดม้กีารคดิคา่บรกิารใน

การจัดงาน องคก์รประเภทนีส้ว่นใหญม่ักจะเป็นหน่วยงานทีอ่ยูใ่นสมาคมเอง 

3. Single PCO ซึง่ตามทีช่ ือ่ไดร้ะบนัุน้หมายถงึบคุคลทีท่ าหนา้ทีใ่หค้ าปรกึษาเกีย่วกับการจัดงานประชมุวชิาชพีใหก้บั

สมาคม 

4. Association Management Company หรอื AMC โดย AMC ก าลังไดรั้บความนยิมจากสมาคมตา่งๆเพิม่มากขึน้ 

เนือ่งจาก AMC สามารถใหบ้รกิารแบบครบวงจรทัง้ในดา้นการบรหิารการจัดงานในทกุๆดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุ

วชิาชพีไมว่า่จะเป็นการบรหิารจัดการเรือ่งการเงนิ การวางแผนกลยทุธ ์การประชาสมัพันธ ์การท าการตลาดและงานธรุการ

อืน่ๆซึง่สามารถชว่ยประหยัดตน้ทนุในการจัดงานใหแ้กส่มาคมทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ขอบเขตและบทบาทการใหบ้รกิารของ PCO เชน่ การดแูลเรือ่งงานเลขานุการและธรุการ การใหบ้รกิารดา้นการลงทะเบยีนของ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ การชว่ยประสานงานดา้นระบบขนสง่ งานกจิกรรมสนัทนาการ การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดงาน การท า

ประชาสมัพันธแ์ละการตลาด การดแูลเรือ่งการสรรหาและจองสถานทีพั่ก อาหารและเครือ่งดืม่ PCO ก็จะท างานอยา่งใกลช้ดิกบั 

PEO (Professional Exhibition Organizer) หากมงีานประชมุวชิาชพีจัดควบคูก่ับการจัดนทิรรศการ 

นักจัดงานประชมุมอือาชพี (Professional Conventions Organizer: PCO) 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคญัในอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพี (2/6) 

การประชมุวชิาชพี 

 
 โดยทั่วไปแลว้สถานทีท่ีใ่ชใ้นการจัดประชมุวชิาชพีนัน้แบง่ออกเป็น 3 ประเภทหลกัอนัไดแ้ก ่

1. Conference Center คอื อาคารสถานทีท่ีถ่กูออกแบบขึน้มาโดยเฉพาะทีเ่พือ่ทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ
ในการแลกเปลีย่นความคดิระหวา่งบคุคลใหเ้ป็นไปอยา่งสะดวก  

2. Conventions Center หมายถงึสถานทีท่ีใ่ชจั้ดประชมุประเภทตา่งๆ รวมถงึจัดงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการ โดยทีไ่มม่หีอ้งพกั  

3. โรงแรมนัน้ตามทีผู่อ้า่นเขา้ใจมจีดุประสงคเ์พือ่ใหบ้รกิารสถานทีแ่ละหอ้งพักเป็นหลกั โดยนอกจากนีอ้าจจะ
มกีารใหบ้รกิารทางดา้นหอ้งประชมุหรอืสถานทีส่ าหรับการจัดงาน รวมถงึอาหารและเครือ่งดืม่ และสิง่
อ านวยความสะดวกอืน่ๆอยา่งไรก็ดดีว้ยขอ้จ ากดัของสถานทีส่ง่ผลใหโ้รงแรมไมส่ามารถจัดงานประชมุ
วชิาชพีขนาดใหญไ่ด ้
 

 
 
 บทบาทหนา้ทีข่อง CVB คอืการสนับสนุนสง่เสรมิอตุสาหกรรมไมซใ์นประเทศที ่CVB นัน้ตัง้อยู ่ 
 บทบาทหนา้ทีข่อง CVB ในการสง่เสรมิอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพีม ี2 ประการหลกั 

1. ชว่ยเหลอืและท างานรว่มกนักบัผูว้างแผนจัดงานและสมาคม 
2. เป็นตวักลางในการสือ่สารระหวา่งผูว้างแผนจัดงาน สถานทีจั่ดงาน และหน่วยงานภาครัฐ 

สถานทีจั่ดงาน 

Conventions and Visitors Bureau (CVB) 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคญัในอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพี (3/6) 

การประชมุวชิาชพี 

 โดยทั่วไปแลว้ CVB มกัจะมกีารด าเนนิงานอยา่งใกลช้ดิกบัผูว้างแผนจัดงานและ PCO ตัง้แตใ่นชว่งเริม่ตน้ของ

การวางแผนจัดงานประชมุวชิาชพี 

 การสนับสนุนสง่เสรมิของ CVB ในการชว่ยประมลูสทิธิก์ารจัดงานรวมถงึเป็นตวักลางในการชว่ยประสานการจัด

งานสามารถเป็นเครือ่งยนืยนัถงึความราบรืน่ของการด าเนนิงานและการใหก้ารสนับสนุนของประเทศนัน้เพือ่ทีจ่ะ

จัดงานประชมุวชิาชพีอยา่งจรงิจัง  

 CVB ยังท าหนา้ทีเ่ป็นตวักลางในการชว่ยสือ่สารและประสานการท างานระหวา่งผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตา่งๆไมว่า่จะเป็น 

ผูว้างแผนการจัดงานประชมุวชิาชพีทัง้ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอืน่ๆทีส่ง่ผลตอ่การจัดงานในพืน้ทีท่ี ่CVB นัน้

รับผดิชอบอยู ่ 

 CVB ของประเทศไทยหรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ของส านักงานสง่เสรมิการจัดประชมุและนทิรรศการ (องคก์รมหาชน) 

ภายใตช้ือ่ยอ่ สสปน. หรอืในชือ่ภาษาองักฤษ Thailand Conventions and Exhibition Bureau หรอื TCEB  ได ้

มบีทบาทในการชว่ยสนับสนุนสง่เสรมิอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง   

 สสปน. มกีารแบง่รปูแบบของการใหบ้รกิารออกเป็น 3 กลุม่หลกัอนัไดแ้ก ่การชว่ยสนับสนุนการประมลูสทิธิ ์การ

ชว่ยสนับสนุนกจิกรรมตา่งๆ และสดุทา้ยไดแ้ก ่การประสานงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ  

Conventions and Visitors Bureau (CVB)  (ตอ่) 



 สมาคมทีส่ าคัญหลายแหง่ลว้นมบีทบาทส าคัญในการชว่ยพัฒนาอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพี 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคญัในอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพี (4/6) 

การประชมุวชิาชพี 

สมาคมทีม่บีทบาทในอตุสาหกรรมการประชุมวชิาชพี  

 
 ICCA ถอืวา่เป็นหนึง่ในสมาคมทีไ่ดรั้บการยอมรับสงูสดุในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุ
ของโลก 

 ICCA ปัจจบุันมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะสนับสนุนการประชมุนานาชาตผิา่นทางการสรา้งโอกาสทาง
ธรุกจิและความรูใ้หก้บัสมาชกิของสมาคม 

 

 ไดม้กีารชว่ยเหลอืสมาชกิผา่นทางการถา่ยทอดความรูแ้ละแนวคดิตา่งๆ รวมไปถงึโอกาสใน
การสรา้งความสมัพันธ ์สรา้งโอกาสทางการตลาดทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการมปีฏสิมัพันธก์นัของ
สมาชกิในอตุสาหกรรม 

 ไดม้กีารใหป้ระกาศนยีบัตรทีเ่รยีกวา่ Certification in Meeting Management (CMM) ส าหรับ
สมาชกิทีเ่ขา้รว่มโครงการอบรมผูป้ระกอบการในระดับบรหิาร โดยเนือ้หาของการอบรมมุง่ไปที่
การพัฒนาศักยภาพในการคดิและวางแผนการตัดสนิใจระดับกลยทุธแ์ละการใหบ้รกิารทีม่ี
คณุภาพของผูป้ระกอบการมอือาชพีเหลา่นัน้ 

International Congress and Conference Association (ICCA) 

Meeting Professional International (MPI) 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคญัในอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพี (5/6) 

การประชมุวชิาชพี 

สมาคมทีม่บีทบาทในอตุสาหกรรมการประชุมวชิาชพี  (ตอ่) 

 
 บทบาททีส่ าคัญของ IAPCO ในปัจจบุันคอืการยกมาตรฐานในการใหบ้รกิารของสมาชกิผา่น
ทางการใหก้ารอบรมความรู ้การออกมาตรการในการควบคมุก ากบัดแูล และการสง่เสรมิใหเ้กดิ
การมปีฏสิมัพันธก์นัระหวา่งสมาชกิ  

 

 CIC มกีารน าเสนอโครงการตา่งๆทีเ่ป็นการสนับสนุนอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพีไมว่า่จะเป็น
การชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิตา่งๆระหวา่งสมาชกิ การใหค้วามรูแ้ก่
ภาคประชาชนและสาธารณะถงึความส าคัญของอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพีตอ่ประเทศและ
ชมุชน 

 CIC ไดม้กีารใหป้ระกาศนยีบัตรส าหรับผูป้ระกอบการทีม่คีวามเป็นมอือาชพีในการใหบ้รกิารของ
อตุสาหกรรมการประชมุโดยเรยีกโครงการดังกลา่ววา่ Certified Meeting Professional (CMP) 
โดยโครงการดังกลา่วมุง่ไปทีก่ารเพิม่ประสทิธภิาพและองคค์วามรูเ้กีย่วกับอตุสาหกรรม 

International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO)  

Conventions Industry Council (CIC) 



ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคญัในอตุสาหกรรมการประชมุวชิาชพี (6/6) 

การประชมุวชิาชพี 

สมาคมทีม่บีทบาทในอตุสาหกรรมการประชุมวชิาชพี  (ตอ่) 

 
 TICA มบีทบาทในการสนับสนุนอตุสาหกรรมไมซโ์ดยใหค้วามชว่ยเหลอืและสนับสนุนทาง

การเงนิใหก้บัหน่วยงานในประเทศไทยทีต่อ้งการประมลูสทิธแ์ละด าเนนิการประชมุใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ 

 เป็นผูม้บีทบาทส าคัญในการเป็นเจา้ภาพและผูป้ระสานงานในการจัด Familiarization Trip ใน
ประเทศไทยใหก้บัผูจั้ดงานและบรษัิทตา่งๆ TICA บทบาทในการวางแผนและจัดงาน 
Promotional Trip รวมทัง้เขา้ในการไปงานแสดงสนิคา้ส าคัญตา่งๆ  

 สง่เสรมิกจิกรรมทางการตลาดอนัจะกอ่ใหเ้กดิการจัดงานไมซใ์นประเทศไทยใหม้ากยิง่ขึน้โดย
จัด Road show  และเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้นานาชาตทิีเ่กีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว
และไมซเ์ เชน่งาน AIME, IMEX, EIBTM, IT&ME and IT& CMA  รวมทัง้ท าการพัฒนางาน
ดา้นวจัิย และอบรมบคุลากรดา้นไมซอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 

สมาคมสง่เสรมิการประชุมนานาชาต ิ(ไทย ) 
 (The Thailand Incentive and Conventions Association: TICA) 



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูจ้ดังานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (Professional Exhibition Organizer: PEO)  

 
 อาจเป็นเจา้ของงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการนัน้ๆเอง หรอืเป็นผูรั้บจา้งจัดงานใหก้ับ

สมาคมหรอืองคก์รภาครัฐ โดย PEO ไดรั้บคา่ตอบแทนในรปูแบบของคา่ธรรมเนยีม 
(Management Fee) หรอืตามขนาดของพืน้ทีจั่ดงาน  หรอืตามรายไดจ้ากการขายพืน้ที่
ไดแ้ก ่บรษัิท Bangkok Exhibition Service จ ากดั บรษัิท N.C.C.Exhibition Organizer 
จ ากดั บรษัิท Reed Tradex จ ากดั  บรษัิท UBM Asia (Thailand) จ ากดั  

1) ผูจั้ดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการมอือาชพีทีเ่ป็นองคก์รธรุกจิ  
   (Professional Exhibition Organizer – PEO)  

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (1/12) 

 ผูจั้ดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ คอื ผูท้ีม่หีนา้ทีห่ลักในการดแูลใหก้ารจัดงานแสดงสนิคา้

และนทิรรศการใหป้ระสบความส าเร็จตามวดัถปุระสงคท์ีว่างไว ้และดแูลรับผดิชอบวาง

แผนการจัดงานในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจัดงานทัง้หมด สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท 

 เป็นจา้ของงานและเป็นผูจั้ดงานนัน้เอง ไดแ้ก ่ 
 สมาคมผูค้า้อญัมณีไทยและเครือ่งประดบั (Thai Gem & Jewelry Traders Association)  
 สมาคมผูจั้ดพมิพแ์ละผูจ้ าหน่ายหนังสอืแหง่ประเทศไทย  (Thai Publishers and Booksellers 

Association of Thailand: PUBAT)  

2) ผูจั้ดงานทีเ่ป็นสมาคม  



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูจ้ดังานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (Professional Exhibition Organizer: PEO)  (ตอ่)  

 โดยมากแลว้จะมลีกัษณะเป็นผูจ้ดังานเฉพาะกจิตามวาระหรอืตามนโยบายของรัฐบาล   

 มหีน่วยงานหนึง่ทีม่บีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในอตุสาหกรรมการงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการในฐานะผู ้

จัดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการมอือาชพี คอื กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ (Department 

of International Trade Promotion:  DITP) กระทรวงพาณิชย ์ซ ึง่เป็นผูจั้ดงานแสดงสนิคา้และ

นทิรรศการ ทัง้ประเภท Trade Show Consumer Show และ Combined Show เป็นประจ าหลายงาน 

ตวัอยา่งเชน่  

 งาน THAIFEX – World of Food ASIA ซึง่เป็นงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการประจ าปีดา้น

อาหารและเครือ่งดืม่ การจัดเลีย้ง เทคโนโลยแีละบรกิารทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหาร     

 งาน BIFF & BIL (Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International 

Leather Fair)  ซึง่เป็นงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการประจ าปีดา้นแฟชัน่และงานแสดงสนิคา้

เครือ่งหนัง 

3) ผูจั้ดงานทีเ่ป็นองคก์รภาครัฐ  

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (2/12) 



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

สถานทีจ่ดังาน (Venue)   (1/2) 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (3/12) 

 การจัดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการจะไมเ่กดิขึน้หากไมม่สีถานทีท่ีส่ามารถจะรองรับงานนัน้ๆ

ไดต้ามค ากลา่วทีว่า่ “Venue leads industry”  ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่สถานทีจั่ดงานเป็นหนึง่ใน

องคป์ระกอบทีส่ าคัญ เป็นไดทั้ง้ของเอกชนหรอืของรัฐบาล สามารถแบง่สถานทีจั่ดงานแสดง

สนิคา้และนทิรรศการ เป็น 6 ประเภท 

1. ศนูยป์ระชมุและศนูยแ์สดงสนิคา้ (Conventions/Exhibition center) 

 ค าจ ากดัความของ Rutherford เกีย่วกบัค านยิามของศนูยป์ระชมุสามารถสรุปได ้
ดังตอ่ไปนี ้“สถานทีท่ีถ่กูออกแบบขึน้มาเพือ่ใชจั้ดงานประชมุและงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการ ภายใตห้ลังคาเดยีวกนั” โดยท่ัวๆไปศนูยป์ระชมุและศนูยแ์สดงสนิคา้สามารถ
ทีจ่ะเป็นของรัฐหรอืของเอกชนก็ได ้ 

2. สถานทีจั่ดงานแบบหลายวตัถปุระสงค ์(Multi-Purpose Facility: MPF) 

 สถานทีท่ีม่คีวามซบัซอ้นในเชงิแผนผังของสถานทีจั่ดงานและสามารถปรับรปูแบบพืน้ที ่
รวมถงึแผนผังของอาคารและสถานทีจั่ดงานใหเ้หมาะสมตามความตอ้งของลกูคา้ได ้



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (4/12) 

3. โรงแรม 

 ขอ้ดขีองการจัดงานแสดงสนิคา้หรอืนทิรรศการนานาชาตใินโรงแรมคอืการทีช่ว่ยใหทั้ง้ผู ้
ออกงานและผูเ้ขา้รว่มงานไมจ่ าเป็นตอ้งเสยีเวลาในการเดนิทางจากสถานทีพั่กมาร่วมงาน
ดังกลา่ว เนือ่งจากสถานทีพั่กและสถานทีจั่ดงานมักจะอยูภ่ายในอาคารเดยีวกนั 

4. สถานบันเทงิแบบรวมบอ่นการพนัน (Gaming Facility) 

 Gaming facility คอื สถานทีจั่ดงานทีม่ักจะมกีารรวมสถานทีส่ าหรับการพนันเขา้ไวก้ับ
สถานทีจั่ดงานและสถานทีพั่ก  

 เนือ่งจากการพนันเป็นสิง่ผดิกฎหมายในประเทศไทย สถานทีป่ระเภทนีอ้าจไมเ่ป็นที่
คุน้เคยมากนัก อยา่งไรก็ดใีนเมอืงหรอืประเทศทีก่ารพนันไมไ่ดเ้ป็นสิง่ผดิกฎหมาย เชน่ 
โมนาโค ลาสเวกสั มาเกา๊ รวมไปถงึสถานทีอ่ยา่ง Marina Bay Sands ทีป่ระเทศสงิคโปร์
ก าลังเป็นทีน่ยิม 

สถานทีจ่ดังาน (Venue)   (2/2) 



บทที ่5: งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (5/12) 

 บทบาทของ CVB โดยรวมในการชว่ยสนับสนุนสง่เสรมิอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการ 

 ใหข้อ้มลูทีส่ าคัญเกีย่วกบักฏระเบยีบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการ 

 อ านวยความสะดวกในการใหเ้กดิการประสานความร่วมมอืกันระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศนัน้ๆและภาคเอกชนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการสนับสนุนอตุสาหกรรม
งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

 อ านวยความสะดวกและชว่ยสนับสนุนในการประมลูงานและประมลูสทิธิก์ารจัดงาน
แสดงสนิคา้และนทิรรศการเขา้มาในประเทศ 

Convention and Visitor Bureau (CVB) 



บทที ่5: งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (6/12) 

 ผูรั้บเหมา (Contractor) หรอืมักเรยีกวา่  (Stand Contractor) คอื บรษัิทหรอืนติบิคุคลที่
ท าหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดพีน้ทีใ่นงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ  

 บทบาทส าคัญของผูรั้บเหมากอ่สรา้งคหูาในธรุกจิการจัดงานนทิรรศการ สามารถจ าแนก
เป็นประเภทตา่งๆ ไดด้ังนี ้(ประวทิย ์ศรบีัณฑติมงคล 2551) 

1. งานออกแบบตกแตง่สว่นแสดงและคหูา (Stand Contractor) ท าหนา้ทีใ่นการ
ออกแบบผังงาน/คหูา ออกแบบและตกแตง่คหูามาตรฐาน  

2. งานสาธารณูปโภค ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าทีใ่หแ้สงสวา่งและสรา้งบรรยากาศภายในงาน 
ตดิตัง้ระบบน ้าประปา และระบบโทรคมนาคม 

3. งานแสงเสยีงและภาพ ตดิตัง้และควบคมุระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในงานโดยใช ้

เทคโนโลยใีนการสรา้งแสง ส ีเสยีง ทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 
4. งานจัดกจิกรรมพเิศษ โดยคดิรปูแบบกจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ะน าเสนอภายในงาน รวมทัง้

จัดการและออกแบบเครือ่งแตง่กายบคุลากรในกจิกรรมตา่งๆ ภายในงาน 

ผูร้บัเหมา (Contractor)  



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (7/12) 

 ผูรั้บเหมาทีส่ามารถใหบ้รกิารตัง้แตเ่ริม่ตน้ออกแบบแนวความคดิ ครอบคลมุถงึการจัดการ
ภายในคหูาจนถงึการด าเนนิการรือ้ถอน บางครัง้เรยีกวา่ Turnkey Contractor ผูรั้บเหมา
ทั่วไปจะด าเนนิการจัดท าใหต้ัง้แต ่

 ผูรั้บเหมาท่ัวไปจะด าเนนิการจัดท าใหต้ัง้แต ่
1. จัดท าแนวความคดิ ออกแบบคหูา ออกแบบผังไฟ ผังเฟอรน์เิจอร ์แบบจัดแสดง 

แบบกราฟิก แบบเสือ้ผา้ เครือ่งแตง่กาย ฯลฯ 
2. จัดท ารายละเอยีดเพือ่ขออนุญาตด าเนนิการจัดท าแบบกอ่สรา้งคหูาจัดแสดง 

เครือ่งไฟฟ้า และงานระบบตา่งๆ เชน่ โทรศัพท ์และอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 
3. วางแผน จัดท า จัดหา และตดิตัง้ ไดแ้ก ่การกอ่สรา้งคหูา การตกแตง่คหูา 

เฟอรน์เิจอร ์ไฟฟ้า ไฟตกแตง่ ไฟแสงสวา่ง โสตทัศนูปกรณ์ อปุกรณ์ทั่วไปทีต่อ้ง
ประกอบการจัดแสดงสนิคา้  

4. ใหบ้รกิารระหวา่งเปิดงานแสดง เชน่ จัดเครือ่งดืม่ ท าความสะอาด จัดพนักงานเฝ้า
ประจ างาน (Stand By)  

5. ด าเนนิการรือ้ถอนและจัดสง่สนิคา้ไปในทีต่า่งๆทีล่กูคา้ระบ ุ

ประเภทของผูร้บัเหมากอ่สรา้งงานนทิรรศการ  (1/2) 

1.  ผูร้บัเหมาท ัว่ไป  



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (8/12) 

1. ผูรั้บเหมาไฟฟ้าและงานระบบจะเป็นผูรั้บเหมาทีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบัการค านวณจัดท าผัง 

จัดหาและตดิตัง้งานไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าแสงสวา่ง อาจใหบ้รกิารครอบคลมุถงึ งานประปา  

2. ผูรั้บเหมางานเฟอรน์เิจอรแ์ละอปุกรณ์ใหเ้ชา่เป็นผูใ้หบ้รกิารจัดหาเฟอรน์เิจอรใ์ชภ้ายใน

คหูาเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก ่ผูเ้ขา้รว่มงาน  

3. ผูรั้บเหมางานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นผูใ้หบ้รกิารจัดหาอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตา่งๆ ใหเ้ชา่

โดยจัดหาตดิตัง้และดแูลการใชง้านตลอดจนจบงาน อปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ัวไป ไน

อกจากนี ้ผูรั้บเหมากลุม่นีย้ังสามารถใหบ้รกิารงานโสตทัศนูปกรณ์ขนาดใหญ ่ 

4. ผูรั้บเหมางานกราฟิก เป็นผูใ้หบ้รกิารงานทีเ่กีย่วขอ้งกนักับจัดท าสิง่พมิพต์า่งๆ  

5. ผูรั้บเหมาเฉพาะดา้น เนือ่งจากงานแสดงสนิคา้ในปัจจบุันมกีารใชก้จิกรรมสง่เสรมิ

การตลาดในรปูตา่งๆอยา่งหลากหลาย จงึเกดิผูใ้หบ้รกิารรูปแบบใหม่ๆ   

ประเภทของผูร้บัเหมากอ่สรา้งงานนทิรรศการ  (2/2) 

2.  ผูร้บัเหมาเฉพาะทาง  



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (9/12) 

 ผูจั้ดการขนสง่สนิคา้จะท าหนา้ทีจั่ดสง่สิง่ของ หรอืสนิคา้เพือ่งานนทิรรศการเชงิพาณชิยเ์ป็นธรุกจิหลกั 

 ผูจั้ดการขนสง่สนิคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ (Freight Forwarder) หมายถงึ ผูด้แูลการขนสง่ล าเลยีง

สนิคา้ภายในและตา่งประเทศ ซึง่ใหบ้รกิารน าเขา้และสง่ออกสนิคา้ของผูจั้ดแสดงสนิคา้ บรกิารใหเ้ชา่

เครือ่งมอื อปุกรณ์ ด าเนนิการเดนิเรือ่งและตดิตอ่กบักรมศลุกากร ขนสง่และขนถา่ยสนิคา้ไปยงัคหูาจัดแสดง 

บรกิารโกดงัเก็บสนิคา้ จัดสง่สนิคา่กลบัไปยังเมอืงปลายทาง (สทุธชิยั เตชนะรุง่โรจน ์2546) 

 บางครัง้ท าหนา้ทีต่ัง้แตรั่บสนิคา้น าไปเก็บไวใ้นโกดงัเพือ่รอขนสง่ไปยงัสถานทีจั่ดงาน โดยสง่สนิคา้ไปยัง

บรเิวณทีข่นถา่ยสนิคา้ของศนูยจั์ดแสดงสนิคา้และสง่ตอ่ไปยงัคหูาของผูแ้สดงสนิคา้ รวมถงึการกอ่สรา้งและ

ตกแตง่คหูา 

 มคีวามส าคญัในการใหค้ าปรกึษาแนะน าและใหบ้รกิารการขนสง่สนิคา้จากประเทศตน้ทางมายังคหูางาน

แสดงของเจา้ของสนิคา้หรอืตวัแทน ณ ประเทศปลายทาง (สทุธชิยั เตชนะรุง่โรจน ์2546) 

 มคีวามส าคญัและมบีทบาทตอ่ธรุกจิตา่งๆ ในอตุสาหกรรมการจัดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ ทัง้ตอ่ผูจั้ด

แสดง ผูเ้ขา้รว่มนทิรรศการ และผูร้ับเหมากอ่สรา้ง เป็นตน้ 

ผูจ้ดัการขนสง่สนิคา้  (Freight Forwarder)  



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (10/12) 

1. เป็นผูใ้หบ้รกิารในการจัดการขนสง่ หรอืขนยา้ยสนิคา้ใหแ้กผู่จั้ดงานแสดง หรอืบรหิารงาน
แสดง  

2. เป็นทีป่รกึษาใหแ้กผู่จั้ดงานแสดง หรอืผูบ้รหิารงานแสดง  
3. เป็นผูเ้ขา้รว่มงานแสดง หรอืผูเ้ขา้ชมงานแสดงสนิคา้ 

ความส าคญัและบทบาทของผูจ้ดัการขนสง่สนิคา้ทีม่ตีอ่ผูจ้ดังานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการ 

ความส าคญัและบทบาทของผูจ้ดัการขนสง่สนิคา้ทีม่ตีอ่ผูร้บัเหมากอ่สรา้งในธรุกจิการจดั
งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

1. เป็นเสมอืนเพือ่นร่วมงานทีต่อ้งใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่กันและกนั เพือ่ใหง้านนทิรรศการ ที่
ไดรั้บการมอบหมายใหด้แูลจากผูจั้ดงาน หรอืผูเ้ขา้รว่มงาน เป็นไปดว้ยความราบรืน่ 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่ หรอืขนยา้ยในกรณีทีผู่รั้บเหมากอ่สรา้งไดรั้บงานในตา่งประเทศ 



งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (11/12) 

 UFI ถอืวา่เป็นหนึง่ในสมาคมนานาชาตทิีม่บีทบาทและอทิธพิลตอ่อตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการของโลกมาอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากการทีส่มาชกิของ UFI จะมโีอกาสในการเขา้รว่มการ
ฝึกอบรม สมัมนาเพือ่น าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรับปรงุการด าเนนิงานขององคก์รหรอืบรษัิทตนเองใหม้ี
ประสทิธภิาพแลว้ทาง UFI ยังมกีารใหบ้รกิารในเรือ่งของการสรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิใหแ้กส่มาชกิของ
สมาคม เพือ่กอ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้ขอ้คดิ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิงานแสดงสนิคา้
และนทิรรศการ 

สมาคมหลกัทีม่บีทบาทในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ  (1/2) 

Union of International Fairs (UFI) 

 CEIR มสีถานะเป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร โดยมเีป้าหมายทีจ่ะชว่ยสนับสนุนสง่เสรมิ รวมถงึสรา้งการ
รับรู ้และสรา้งมลูคา่ของอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการและกจิกรรมทางการตลาดแบบอืน่ๆ 
ผ่านทางการผลติขอ้มูลและเครือ่งมอืองคค์วามรูท้ีจ่ะชว่ยสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมูลคา่และประโยชน์ทีไ่ดรั้บ
จากการจัดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการในพืน้ที ่

 รวมถงึชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และ
นิทรรศการใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่งไดด้ยีิง่ขึน้ 

Center for Exhibition Industry Research (CEIR) 



บทที ่5: งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีส่ าคัญในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ (12/12) 

 IAEE มพีันธกจิคอืเพือ่สนับสนุนสง่เสรมิสมาชกิผา่นทางการใหก้ารอบรม สมัมนา รวมถงึใหข้อ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการและอตุสาหกรรมกจิกรรมพเิศษตา่งๆ 

 โดยสทิธพิเิศษจากการเป็นสมาชกิของ IAEE คอืการเขา้รับการอบรมจากมอือาชพี โอกาสสรา้ง
เครอืขา่ยทางธรุกจิในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการในพืน้ที ่การเขา้ถงึขา่วสารและสิง่
ตพีมิพท์ีส่ าคญั รวมถงึการอ านวยความสะดวกในการตดิตอ่กบัหน่วยงานภาครัฐเพือ่ใหส้มาชกิสามารถ
ด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

สมาคมหลกัทีม่บีทบาทในอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ  (2/2) 

International Association of Exhibitions and Events (IAEE)  

 TEA มบีทบาทส าคญัในการสนับสนุน สง่เสรมิอตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการของประเทศ
ไทยอยา่งตอ่เนือ่ง 

 โดยนอกจากจะมกีารจัดอบรมสมัมนา และการใหก้ารสนับสนุนดา้นขอ้มลูเพือ่พฒันาศกัยภาพการ
ด าเนนิงานของสมาชกิแลว้ สมาคมการแสดงสนิคา้ (ไทย) ยังมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการ
ใหบ้รกิารของสมาชกิผา่นทางการน ามาตรฐานสากลตา่งๆ มาปรับใชท้ัง้ในสว่นของสถานทีจั่ดงานและผู ้
ใหบ้รกิารในภาพรวมดว้ย 

สมาคมการแสดงสนิคา้ไทย (Thai Exhibition Association: TEA) 



การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดงาน 
 Venue Management 



การบรหิารจัดการสถานทีจ่ัดงาน 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 อตุสาหกรรมไมซเ์ป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามสมัพันธก์บัสถานทีจั่ดงาน หรอื Venue ในระดับทีไ่ม่

สามารถแยกจากกนัได ้

 การจัดงานในอตุสาหกรรมไมซนั์น้มหีลากหลายรปูแบบและหลากหลายขนาดของงาน ถงึกระนัน้

ก็ตามงานตา่งๆที ่จัดขึน้นัน้มคีวามคลา้ยคลงึกนับางประการ โดยอาจจะสามารถสรปุไดด้ังนี้: 

 เป็นกจิกรรมทีค่นทีม่คีวามสนใจในเรือ่งเดยีวกนัมารวมกนั ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรอืเป็นหมู่

คณะ โดยจะมกีารจัดงานไมซห์รอืงานในรูปแบบอืน่ๆในสถานทีท่ีม่กีารเตรยีมการไว ้

ลว่งหนา้แลว้ (Pre-Arranged Venue) 

 สถานทีจั่ดงานทีใ่ชเ้ป็นสถานทีท่ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและกจิกรรมของผูเ้ขา้รว่ม

งานได ้โดยใชพ้ืน้ที ่(Space) และสิง่อ านวยความสะดวก (Facility) ในสถานทีจั่ดงานนัน้ๆ  

 ในบทนี ้กลา่วถงึสถานทีจั่ดงานในรปูแบบตา่งๆ ทีเ่ป็นสถานทีจั่ดงานทีส่ าคัญและไดรั้บความ

นยิมในอตุสาหกรรมไมซ ์ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจในการเลอืกสถานทีจั่ดงานของผูจั้ดงาน 

รวมไปถงึเรือ่งการบรหิารจัดการสถานทีจั่ดงาน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในความตอ้งการของผูจั้ด

งานและเห็นภาพรวมของการจัดการสถานทีจั่ดงานในอตุสาหกรรมไมซ ์



สถานทีจ่ัดงาน (Venue)  (1/7) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 สถานทีจั่ดงานตามค าจ ากัดความของ Convention Industry Council (CIC) ฉบับปี ค.ศ. 2004 

หมายถงึ 

1. สถานทีห่รอืจดุหมายในการจัดการประชมุ Event หรอืงานแสดง 

2. สถานทีส่ าหรับการแสดง เชน่ Hall Ballroom  หรอื Auditorium เป็นตน้ 

 ประเภทของสถานทีจั่ดงานในอตุสาหกรรมไมซส์ามารถแบง่ไดต้ามลักษณะการใชง้าน ดังนี:้ 

1. โรงแรมและรสีอรท์ (Hotel and Resort) 

2. ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุ (Exhibition/Convention Center) 

3. Multi-Purpose Facility 

4. สถานทีจั่ดงานอืน่ๆ (Other Venue) 



สถานทีจ่ัดงาน (Venue)  (2/7) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 นอกจากจะเป็นเพยีงสถานทีพ่กัส าหรับนักเดนิทางไมซแ์ละนักทอ่งเทีย่วทัว่ไป โรงแรมและรสีอรท์เหลา่นีไ้ด ้
เพิม่บทบาทจากทีเ่ป็นเพยีงสถานทีพ่กัผอ่นมาเป็นสถานทีท่ีส่ามารถรองรับการจัดงานดว้ย 

โรงแรมและรสีอรท์ (Hotel and Resort) 

ศนูยน์ทิรรศการและการประชุม  
(Exhibition/Convention Center) 

โรงแรมและรสีอรท์ (Hotel and Resort) 

ขอ้ด ี(Advantages) 

 ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่การจัดประชมุ การแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการโดยเฉพาะ 

 ด าเนนิการและบรหิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 มสี ิง่อ านวยความสะดวกในการจัดงานอยา่งครบครัน 
 งา่ยตอ่การเคลือ่นยา้ยสนิคา้เขา้-ออก 
 มทีีจ่อดรถส าหรับผูจั้ดงาน ผูเ้ขา้ชมงาน และรถขนยา้ยของทีใ่ชใ้น

การจัดงาน 

 ทีพั่กอยูใ่นทีเ่ดยีวกันกับสถานทีจั่ดงาน 
 คา่เชา่สถานทีอ่าจจะถกูกวา่ (ขึน้อยูก่ับชว่งเวลาวา่เป็นฤดู

ทอ่งเทีย่วหรอืไม)่ 
 โอกาสทีจ่ะมผีูเ้ขา้รว่มชมงานมากกวา่ (Higher Capture Rate) 
 สามารถบรหิารจัดการไดง้า่ยกวา่  และไมต่อ้งหว่งเรือ่งการ

เดนิทาง 
 โดยท่ัวไปแลว้ คณุภาพอาหารและเครือ่งดืม่สงูกวา่ 

 

ขอ้เสยี (Disadvantages) 

 ไมม่สีถานทีพั่กในสถานทีจั่ดงาน 
 ในศนูยป์ระชมุเกา่บางแหง่ รปูทรงหอ้งอาจจะยากแกก่ารจัดงาน 
 อาจจะไมม่หีอ้งประชมุทีเ่พยีงพอ 
 พืน้ทีจั่ดงานอาจมเีสา (Column) ซึง่อาจเป็นอปุสรรคในการใชพ้ืน้ที่

ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ 

 พืน้ทีไ่มไ่ดถ้กูออกแบบมาเพือ่ใชใ้นการจัดโดยตรง 
 อาจจะมสี ิง่อ านวยความสะดวกไมค่รบครัน 
 การเขา้ถงึพืน้ทีข่นถา่ยสนิคา้มขีอ้จ ากัด 
 มจี านวนทีจ่อดรถจ ากัด 



สถานทีจ่ัดงาน (Venue)  (3/7) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 ในแง่ของผูจ้ดังาน การจัดงานในโรงแรมนัน้มขีอ้ไดเ้ปรยีบหลกัอยูข่อ้หนึง่ คอื สามารถควบคมุทกุอยา่งใหอ้ยู่

ภายในพืน้ทีเ่ดยีวกนัได ้

 การประชมุทจัีดขึน้ในโรงแรมและรสีอรท์อาจจะมขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรือ่งของการสรา้งความสมัพนัธ ์

(Networking) เนือ่งจากผูเ้ขา้รว่มงานทกุคนเขา้รว่มงานเดยีวกนั พักอยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั  รับประทานอาหาร

ในหอ้งอาหารเดยีวกนั ซึง่ปัจจัยนีเ้ป็นปัจจัยทีศ่นูยป์ระชมุทีไ่มม่ทีีพ่กัไมส่ามารถใหไ้ด ้

 ในปัจจบุนัทีร่ะบบขนสง่มวลชนและเครอืขา่ยถนนไดรั้บการพัฒนาไปมากแลว้ ศนูยป์ระชมุไมจ่ าเป็นจะตอ้งมี

โรงแรมหรอืทีพ่ักในตวั แตอ่าจจะมโีรงแรมและทีพ่กัในบรเิวณใกลเ้คยีงทีส่ะดวกตอ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุในการ

เดนิทางไป-กลบัก็เป็นการเพยีงพอแลว้ 

 ขอ้เสยีของการใชโ้รงแรมและรสีอรท์เป็นสถานทีจั่ดงานก็มขีอ้เสยีไมว่า่จะเป็นในเรือ่งการทีต่อ้งแบง่พืน้ทีจั่ด

งานเป็นหลายหอ้ง การขนยา้ยของทีใ่ชใ้นการจัดแสดงเขา้-ออกทีเ่สยีเวลาเนือ่งจากพืน้ทีข่นยา้ยสนิคา้ทีม่อียู่

อยา่งจ ากดั ความสงูของเพดานทีอ่าจจะไมเ่หมาะกบัการจัดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการทีม่กีารน าสนิคา้

ขนาดใหญม่าจัดแสดง เป็นตน้ 

โรงแรมและรสีอรท์ (Hotel and Resort)  (ตอ่) 



สถานทีจ่ัดงาน (Venue)  (4/7) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุนัน้ เป็นสิง่กอ่สรา้งทีร่วมเอาสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ไว ้
ดว้ยกนั และถกูออกแบบมาเพือ่จัดการประชมุและงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการโดยเฉพาะ 

 ในศนูยป์ระชมุนอกจากจะมพีืน้ทีข่นาดใหญไ่วใ้ชส้ าหรับการจัดแสดงสนิคา้และนทิรรศการแลว้ 
ในปัจจบุันศนูยป์ระชมุเหลา่นียั้งไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถใชเ้ป็นหอ้งประชมุไดโ้ดยการปรับ
หอ้งโถงในศนูยป์ระชมุใหเ้ป็นหอ้งประชมุไดห้ลายหอ้ง 

ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุ (Exhibition/Convention Center) 

ทีม่า: Atlantic City Convention Hall [Photograph]. 
Atlantic County, New Jersey; Library of Congress, 
Prints & Photographs Division, NJ,1-ATCI,18-11. 

• ในประเทศสหรัฐอเมรกิาชว่งตน้ปี ค.ศ. 1990 ศนูยป์ระชมุ
ของเมอืง Atlantic City ทีเ่ปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 1929 
นัน้ถอืไดว้า่เป็นศนูยป์ระชมุทีบ่รหิารงานโดยภาครัฐแหง่
แรกๆ ทีส่รา้งขึน้เพือ่รองรับการจัดการประชมุและงานแสดง
สนิคา้โดยเฉพาะ 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 Multi-Purpose Facility (MPF) นัน้เรยีกไดว้า่เป็นสถานทีจั่ดงานยคุใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ เนือ่งจาก
สามารถปรับเปลีย่นการจัดแผนผัง และการตดิตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ ไดต้ามทีผู่จั้ดงานตอ้งการเพือ่
รองรับงานหลากหลายรปูแบบ 

 ดว้ยความสามารถในการปรับรปูแบบสถานทีข่อง MPF สง่ผลใหส้ามารถรองรับงานไดห้ลายงาน
พรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั ไมว่า่จะเป็นงานขนาดใหญห่รอืงานขนาดเล็กลงมาโดยทีไ่มไ่ดม้ี
ความสมัพันธก์นัและไมไ่ปรบกวนผูเ้ขา้ร่วมงานของแตล่ะงาน 

สถานทีจั่ดงานแบบหลายวตัถปุระสงค ์(Multi-Purpose Facility: MPF) 

ทีม่า: JoAnn Miller. (2009). Long Beach Convention 
Center [Photograph]. Long Beach, Miami, เขา้ถงึไดจ้าก 

http://www.flickr.com/photos/jabbusch/3571137081/ 

• Long Beach Convention Center เป็นตัวอยา่งของ 
MPF ทีม่ปีระสทิธภิาพ ดว้ยหอ้งโถงจัดงานในชัน้ที ่1 ที่
แบง่ออกเป็น 3 หอ้งยอ่ย ซึง่สามารถถอดผนังกัน้ออก
เพือ่สรา้งใหเ้ป็นหอ้งจัดงานขนาดใหญเ่พยีงหอ้งเดยีว 
โดยมหีอ้งประชมุยอ่ยในชัน้ที ่1 และ 2 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 นอกจากสถานทีจั่ดงานในรปูแบบทีก่ลา่วมาแลว้ ยังมสีถานทีจั่ดงานอกีหลายประเภททีใ่ชเ้ป็น
สถานทีจั่ดงานในอตุสาหกรรมไมซไ์ด ้ซึง่จะถกูออกแบบมาเพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะส าหรับงาน 
 สนามกฬีา (Sport Facility / Arena) 

สนามกฬีาหรอื Sport Facility เป็นสถานทีท่ีอ่อกแบบมาเพือ่จัดงานกฬีาโดยเฉพาะ ซึง่มี
ทัง้ประเภททีใ่ชส้ าหรับกฬีากลางแจง้ (เบสบอล ฟตุบอล หรอืพวก Motorsport เป็นตน้) 
หรอืกฬีาในรม่ (วา่ยน ้า มวย เป็นตน้) โดยโครงสรา้งทีใ่หญ่โตจงึสามารถใชจั้ดงานบาง
ประเภททีต่อ้งการสถานทีข่นาดใหญไ่ด ้เชน่ การแสดงคอนเสริต์ แตเ่นือ่งจากสนามกฬีา
ในแบบเดมินัน้ไมไ่ดอ้อกแบบมาเพือ่รองรับการจัดคอนเสริต์ จงึอาจจะมขีอ้จ ากดัในเรือ่ง
อปุรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ อยูบ่า้ง 

สถานทีจั่ดงานแบบอืน่ๆ (Other Venue) 

ทีม่า: ราชมังคลากฬีาสถาน ประเทศไทย เขา้ถงึไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/ราชมงัคลากฬีาสถาน 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 สถานทีจ่ดัการแสดงดนตรแีละโรงภาพยนตร ์(Music Venue / Theatre) 
สถานทีจั่ดการแสดงดนตรแีละโรงภาพยนตรเ์ป็นสถานทีท่ีอ่อกแบบมาเฉพาะเพือ่การ
แสดงดนตรหีรอืการแสดง อยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นการเฉพาะเทา่นัน้ เนือ่งจากการแสดง
ประเภทนี ้ตอ้งอาศัยอปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง 

สถานทีจั่ดงานแบบอืน่ๆ (Other Venue)  (ตอ่) 

Sydney Opera House ประเทศออสเตรเลยี 

ทีม่า: Wilson Afonso. (2006).  Sydney Opera House [Photograph]. 
Sydney, Australia, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/wafonso/161383654/in/photostream 



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัระดบันานาชาตขิองโลก (1/7) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 Milano Congressi หนึง่ในศนูยป์ระชมุทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรป หอ้งประชมุ 70 หอ้งทีส่ามารถรองรับ
ผูเ้ขา้ประชมุไดถ้งึ 18,000 คน มหีอ้งประชมุใหญ่ 2 หอ้งทีร่องรับผูเ้ขา้ร่วมงานได ้4,000 และ 
2,000 คน และหอ้ง Auditorium ทีร่องรับผูเ้ขา้รว่มงานได ้1,500 คน มพีืน้ทีจั่ดงานนทิรรศการ
ขนาด 54,000 ตารางเมตร รวมพืน้ทีท่ัง้หมดกวา่ 100,287 ตารางเมตร พืน้ทีจ่อดรถทีส่ามารถ
รองรับไดก้วา่ 1,100 คัน และมทีางเชือ่มเขา้สูร่ะบบขนสง่มวลชนอยา่งรถไฟใตด้นิของกรงุมลิาน 

MiCo/Milano Congressi (ประเทศอติาล)ี 

ทีม่า Paolo Motta. (2008). Milano Congressi 
[Photograph].Milan, Italy, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/36372149@N00/3062674001/sizes
/z/in/photostream/ 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 Messe Frankfurt เป็นสถานทีจั่ดงานนทิรรศการทีใ่หญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก ดว้ยพืน้ทีภ่ายใน
อาคารจัดแสดงสนิคา้กวา่ 578,000 ตารางเมตร แบง่แยกเป็น 10 หอ้งโถงยอ่ย  

Messe Frankfurt/Frankfurt Trade Fair (ประเทศเยอรมน)ี 

(Christian Schmitt. (2007). Messe Frankfurt [Photograph]. Frankfurt, Germany, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/usiruk/6390281221/in/photostream) 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 Las Vegas Convention Center เป็นศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก 
 Las Vegas Convention Center ปัจจบุัน Las Vegas Convention Center มพีืน้ทีจั่ดงาน

ทัง้หมดกวา่ 297,000 ตารางเมตร โดยแบง่เป็นพีน้ทีใ่นการแสดงสนิคา้กวา่ 180,000 ตาราง
เมตร และพืน้ทีจั่ดงานประชมุกวา่ 23,000 ตารางเมตร  โดยสามารถรองรับผูเ้ขา้รว่มงานไดถ้งึ 
200,000 คน  

Las Vegas Convention Center (รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมรกิา) 

ทีม่า IJammin . (2009).  Las Vegas Convention 
Center [Photograph]. Las Vegas,  Nevada, เขา้ถงึ
ไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/ijammin/3255048
816/in/photostream 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 The Sands Expo and Convention Center เป็นศนูยป์ระชมุแหง่ใหมข่องประเทศสงิคโ์ปร ์เป็น
ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้ทีต่ัง้อยูใ่จกลางยา่นธรุกจิ ดว้ยพืน้ทีก่ารจัดประชมุกวา่ 80,000 
ตารางเมตร และพืน้ทีแ่สดงสนิคา้ 31,750 ตารางเมตร ท าให ้The Sands Expo and 
Convention Center สามารถรองรับการประชมุขนาดใหญก่วา่ 45,000 คน 

The Sands Expo and Convention Center (ประเทศสงิคโปร)์ 

ทีม่า: www.oknation.net เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.oknation.net/blog/akom/2009/06/29/entry-3 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 Hong Kong Convention and Exhibition Centre เป็นหนึง่ในสองศนูยป์ระชมุและงานแสดง
สนิคา้และนทิรรศการหลักของฮอ่งกง  

 ศนูยป์ระชมุแหง่นีถ้กูออกแบบใหเ้ป็น Multi-Purpose Facility เพือ่รองรับการจัดงานหลากหลาย
ประเภท เนือ่งจากฮอ่งกงเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ป้าหมายในการจัดการประชมุและงานแสดงสนิคา้
และนทิรรศการในภมูภิาคนี ้

 มพีืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 91,500 ตารางเมตร แบง่ออกเป็นหอ้งโถง 12 หอ้งยอ่ยซึง่สามารถ
เชือ่มตอ่กนัได ้

Hong Kong Convention and Exhibition Centre (ฮอ่งกง) 

ทีม่า:  
Edwin. (2007). Hong Kong Convention and Exhibition Centre 
[Photograph]. Hong Kong, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/edwin11/1330646432/in/photos
tream/ 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 Abu Dhabi National Exhibition Centre หรอื ADNEC เปิดใหบ้รกิารในเดอืนกมุภาพันธ ์ 
ค.ศ. 2007 

 ADNEC เป็นสถานทีจั่ดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในตะวนัออกกลาง 
ดว้ยพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารกวา่ 73,000 ตารางเมตร หอ้งโถงในการจัดงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการ 12 หอ้งโถง หอ้งจัดประชมุ 20 หอ้ง และมศีนูยป์ระชมุอกี 2 ศนูยป์ระชมุ 

Abu Dhabi National Exhibition Centre (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ 

ทีม่า:  
Anthony DeCosta. (2007). Exhibition Center  [Photograph]. 
Abu Dhabi, the United Arab Emirates, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/anthonydecosta/511114417 



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัระดบันานาชาตขิองโลก (7/7) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 Shanghai New International Expo Center หรอื SNIEC เป็นศนูยแ์สดงสนิคา้และนทิรรศการ
นานาชาตซิึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดย SNIEC นับไดว้า่เป็นศนูยแ์สดงสนิคา้และ
นทิรรศการนานาชาตทิีป่ระสบความส าเร็จมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

 ดว้ยพืน้ทีภ่ายในอาคารกวา่ 200,000 ตารางเมตร มหีอ้งโถงในการจัดงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการ 17 หอ้ง หอ้งประชมุ 51 หอ้ง และมพีีน้ทีภ่ายนอกส าหรับจัดงานแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการภายนอกอกีกวา่ 100,000 ตารางเมตร  

Shanghai New International Expo Center   (สาธารณรัฐประชาชนจนี) 

ทีม่า: Pyzhou. (2011). Shanghai New International 
Expo Centre [Photograph] . Shanghai, China, เขา้ถงึได ้
จาก 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shanghai_new_intern
ational_expo_centre.jpg) 



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (1/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค หรอื ศนูยไ์บเทค 
หลังจากทีส่ว่นขยายของศนูยไ์บเทคเสร็จสิน้ในชว่ง
ปลายปี ค.ศ.2016 จะมพีิน้ทีเ่พิม่ขีน้มากเป็น 70,000 
ตารางเมตร มจีดุเดน่ทีส่ าคัญ คอื โถงแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการใหมท่ีม่คีวามสงูของเพดาน 25 เมตรซึง่
เหมาะกบัการจัดคอนเสริต์ระดับโลก บันเทงิตา่งๆ 

 ศนูยไ์บเทคเป็นตัวอยา่งทีด่ขีอง MPF ในประเทศไทยที่
เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เชน่
ความหลากหลายของรา้นอาหาร พืน้ทีเ่อนกประสงค์
ส าหรับจัดการประชมุ  หอ้งรับรองวไีอพ ีศนูยบ์รกิาร
ธรุกจิ ปัจจบุันศนูยไ์บเทคมโีถงแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการจ านวน 7 โถง  หอ้งประชมุยอ่ยและหอ้ง
ประชมุใหญจ่ านวน 19 หอ้งทีต่ดิตัง้ผนังกัน้ทีส่ามารถ
เลือ่นได ้ 

 สว่นขยายไบเทคซึง่จะเสร็จสมบรูณ์ในชว่งปลายปี ค.ศ. 
2016 ประกอบไปดว้ยโถงแสดงสนิคา้และนทิรรศการ
ใหมจ่ านวน 3 โถง  ภรัิชคอนเวนชัน่เซน็เตอรแ์บบครบ
วงจร 3 หอ้ง และหอ้งประชมุยอ่ยใหม ่12 หอ้ง   

ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค  
(Bangkok International Trade & Exhibition Center: BITEC)  



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (2/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี (IMPACT Arena and IMPACT 
Exhibition and Convention Center) 

 ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีเป็นศนูยแ์สดงสนิคา้ประเภท Multi-Use Site เป็น
สถานทีจั่ดงานทีม่หีลายอาคารอยูร่วมกนั โดยแตล่ะอาคารสามารถแยกจัดงานไดโ้ดยอสิระ หรอือาจจะใชท้กุ
อาคารจัดงานขนาดใหญเ่พยีงงานเดยีวก็ได ้

 อมิแพ็คถอืไดว้า่เป็นหนึง่ในศนูยป์ระชมุและศนูยแ์สดงสนิคา้และนทิรรศการนานาชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ใน
ภมูภิาคเอเชยี ดว้ยพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารกวา่ 140,000 ตารางเมตร 

 Challenger Hall หนึง่ในหอ้งจัดแสดงหลักของศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็คนัน้ แตล่ะหอ้งนัน้ 
สามารถปรับเปลีย่นใหเ้ป็นหอ้งยอ่ย หรอืรวมเป็นหอ้งใหญห่อ้งเดยีวทัง้ชัน้ได ้



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (3/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์(Queen Sirikit National Convention Center - QSNCC) 

 ศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิเ์ป็นศนูยป์ระชมุและงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการแหง่แรกของ
ประเทศไทย ดว้ยพืน้ทีจั่ดงานกวา่ 25,000 ตารางเมตร ตัง้อยูใ่จกลางกรงุเทพฯ 



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (4/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ศนูยป์ระชมุและแสดงนทิรรศการ รอยัล พารากอน ฮอลล ์(Royal Paragon Hall Exhibition and 
Convention Center) 

 ศนูยป์ระชมุและแสดงนทิรรศการ รอยัล พารากอน ฮอลล ์ ตัง้อยูบ่นชัน้ 5 ของหา้งสรรพสนิคา้สยามพารา
กอน ใจกลางกรงุเทพฯ ดว้ยพืน้ทีทั่ง้หมด 12,000 ตารางเมตร  

 การทีศ่นูยป์ระชมุตัง้อยูใ่จกลางเมอืงท าใหม้ขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรือ่งท าเลทีต่ัง้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัศนูยป์ระชมุ
และศนูยแ์สดงสนิคา้และนทิรรศการนานาชาตอิืน่ๆ หากแตต่อ้งแลกกบัพืน้ทีจั่ดงานทีม่ขีนาดคอ่นขา้งจ ากดั
ท าใหไ้มส่ามารถรองรับการจัดงานขนาดใหญไ่ด ้

 ศนูยป์ระชมุและแสดงนทิรรศการ รอยัล พารากอน ฮอลล ์มหีอ้งโถงแสดงสนิคา้ดว้ยกนั 3 หอ้ง ซึง่สามารถ
ปรับแผนผังพืน้ทีข่องหอ้งโถงใหเ้หมาะสมกบัลักษณะและขนาดของงานได ้



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (5/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ศนูยป์ระชมุพชี (Pattaya Exhibition and Convention Hall – PEACH) 

 ศนูยป์ระชมุพชีนับไดว้า่เป็นสถานทีจั่ดงานไมซท์ีไ่ดม้าตรฐานทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ทีต่ัง้อยูภ่ายนอกเขต
กรงุเทพและปรมิณฑล 

 มจีดุเดน่ทีก่ารออกแบบและการสรา้งศนูยป์ระชมุทีเ่ป็นอาคารทรงต ่า อยูบ่นพืน้ลาดเอยีงของหนา้ผา 
ภายในตัวอาคารสามารถมองเห็นทัศนยีภาพของอา่วไทยได ้

 ดว้ยพืน้ทีห่อ้งโถงภายในอาคารเกอืบ 4,851 ตารางเมตร อยา่งไรก็ดศีนูยป์ระชมุพชีเองระบวุา่มพีืน้ที่
ใชส้อยของหอ้งโถงเกอืบ 7,000 ตารางเมตร เนือ่งจากการตกแตง่ใหมใ่นปี ค.ศ. 2008 และมี
โรงแรมรองรับผูเ้ขา้ร่วมงานถงึ 4 โรงแรมดว้ยกนั 



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (6/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

บางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์(Bangkok Convention Centre at Central 
World) 

 บางกอก คอนเวนชนั เซน็เตอร ์แอท เซน็ทรัลเวลิด ์เป็นศนูยป์ระชมุทีต่ัง้อยูบ่นชัน้ 21 และ 22 ของโรงแรม
เซน็ทาราแกรนด ์แอท เซน็ทรัลเวลิด ์และมทีางเชือ่มตอ่เขา้สูห่า้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัลเวลิด ์

 บางกอก คอนเวนชนั เซน็เตอร ์แอท เซน็ทรัลเวลิดส์ามารถรองรับการจัดงานไดห้ลากหลายรปูแบบตาม
ความตอ้งการ ไมว่า่จะเป็นงานประชมุนานาชาต ิงานแสดงสนิคา้ งานสมัมนาและงานแสดงตา่งๆ 

 บางกอก คอนเวนชนั เซน็เตอร ์แอท เซน็ทรัลเวลิดเ์ป็นศนูยป์ระชมุทีม่พีืน้ทีโ่ถงถงึ 5,403 ตารางเมตร อกี
ทัง้หอ้งโถงจัดงานยังมเีพดานสงูถงึ 13.5 เมตร และสามารถรองรับผูเ้ขา้รว่มงานไดก้วา่ 8,000 คน 



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (7/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

บางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร ์แอท เซ็นทรัลพลาซา่ลาดพรา้ว (Bangkok Convention Centre at 
Central Plaza Ladprao) 

 บางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร ์แอท เซ็นทรัลพลาซา่ลาดพรา้ว เป็นศนูยป์ระชมุขนาดใหญท่ีต่ัง้อยู่
ตดิกบัหา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัลพลาซา่ลาดพรา้ว โดยมหีอ้งประชมุกวา่ 20 หอ้ง นับเป็นพืน้ที ่7,000 
ตารางเมตร  

 เป็นศนูยป์ระชมุทีส่ามารถรองรับผูเ้ขา้รว่มประชมุไดส้งูสดุถงึ 4,500 คน และหอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่ ือ่
วา่ Bangkok Convention Center Hall ซึง่มพีืน้ที ่2,506 ตารางเมตร พรอ้มดว้ยพืน้ทีรั่บรอง 400 
ตารางเมตร บนชัน้ 5 ของหา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัลพลาซา่ลาดพรา้ว 



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (8/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ศนูยป์ระชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี (The 60th Anniversary of His Majesty the King’s 
Accession to the Throne International Convention Center – ICC Hat Yai) 

 ศนูยป์ระชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบัติ
ครบ 60 ปี เพือ่รองรับการจัดการประชมุ
และงานแสดงสนิคา้ ทัง้ในระดับชาตแิละ
ระดับนานาชาต ิดว้ยพืน้ทีใ่ชส้อยรวม 
15,000 ตารางเมตร 

 ศนูยป์ระชมุตัง้อยูใ่นอ าเภอหาดใหญ ่
จังหวดัสงขลา จงึถอืไดว้า่ศนูยป์ระชมุ
นานาชาตฉิลองสริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี
เปรยีบเสมอืนกบัศนูยก์ลางการจัดงานไมซ์

ในภาคใต ้



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (9/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ศนูยป์ระชมุอเนกประสงคก์าญจนาภเิษก (Golden Jubilee Convention Hall) 

 ศนูยป์ระชมุอเนกประสงคก์าญจนาภเิษก จัดสรา้งขึน้โดยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในโอกาสทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัวทรงครองสริริาชสมบัตคิรบ 50 ปี พ.ศ.2537 เพือ่เป็นศนูยป์ระชมุระดับชาตแิหง่ใหม ่เป็นศนูย์
การประชมุตัง้อยูใ่นบรเิวณมหาวทิยาลัยขอนแกน่ตดิกบับงึสฐีาน และเป็นศนูยก์ารประชมุทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 
ของประเทศรองจากศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ 

 ลักษณะอาคารโออ่า่ดว้ยสถาปัตยกรรมทรงกบูเกวยีนอสีาน ประยกุตจ์ากเอกลักษณ์ของรปูทรงแตด่ัง้เดมิ
อยา่งงดงาม สามารถรองรับการจัดงานประชมุไดถ้งึ 8,000 ทีน่ั่ง พรอ้มอฒัจันทรใ์นบรเิวณชัน้ลอยอกี 
1,000 ทีน่ั่ง พืน้ที ่3,000 ตารางเมตร ยังปรับเปลีย่นเป็นลานกวา้ง ส าหรับการจัดแสดงคอนเสริต์ทีจ่คุนได ้
กวา่ 10,000 คน ลานจอดรถกวา้งขวาง จไุดก้วา่ 3,000 คัน และรถโดยสารกวา่ 50 คัน 



สถานทีจั่ดงานทีส่ าคญัในประเทศไทย (10/10) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ศนูยป์ระชมุนานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา จังหวดัเชยีงใหม ่(The International 
Convention and Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday 
Anniversary) 

 ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา จังหวดัเชยีงใหม ่เป็น
ศนูยป์ระชมุและศนูยแ์สดงสนิคา้ทีม่ขีนาดใหญ ่มพีืน้ทีร่วมทัง้หมด 326 ไร ่ 

 พืน้ทีใ่ชส้อยกวา่ 60,000 ตารางเมตร  พืน้ทีป่ระกอบดว้ย อาคารนทิรรศการและหอ้งประชมุ 
Exhibition and Convention Hall เนือ้ทีก่ารใชส้อยประมาณ 11,340 ตารางเมตร, ลานแสดง
นทิรรศการกลางแจง้ พืน้ทีร่วมกวา่ 7,443 ตารางเมตร และอาคารแสดงสนิคา้ SME 



องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (1/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 สถานทีจั่ดงานจะเป็นตัวก าหนดองคป์ระกอบอืน่ๆของงาน ไมว่า่จะเป็นขนาดของงาน ลักษณะ
ผูเ้ขา้รว่มงาน ไปจนถงึจ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน 

 ดังนัน้จงึอาจจะกลา่วไดว้า่สถานทีจั่ดงานเป็นหนึง่ในปัจจัยบง่ชีถ้งึผลส าเร็จของงานทีจั่ดเลย
ทเีดยีว 

 ผูจั้ดงานจะตอ้งเขา้มาเยีย่มชมสถานทีจ่ะใชจั้ดงานจรงิหลายครัง้กอ่นทีจ่ะตัดสนิใจใชส้ถานที่
ส าหรับการประชมุองคก์ร การประชมุวชิาชพี และงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่
สถานทีจั่ดงานทีเ่ลอืกจะเป็นสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมกบังานทีจั่ดมากทีส่ดุ 

 องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจั่ดงาน อาจจะพอกลา่วสรปุไดด้ังตอ่ไปนี้ 

1. ขนาดของสถานทีจั่ดงาน (Venue Size) 
2. ต าแหน่งทีต่ัง้ของสถานทีจั่ดงาน (Venue Location) 
3. แผนผังของสถานทีจั่ดงาน (Venue Layout) 
4. โครงสรา้งพืน้ฐานของสถานทีจั่ดงาน (Venue Infrastructure) 
5. การเดนิทางสูส่ถานทีจั่ดงาน (Transportation Access) 



องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (2/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 ขนาดของหอ้งโถง (Hall) ในสถานทีจั่ดงานจะเป็นตัวแปรส าคัญในการเลอืกสถานทีข่อง 
ผูจั้ดงาน 

 ผูจั้ดงานจ าเป็นตอ้งประมาณการผูเ้ขา้รว่มงานและมองหาสถานทีท่ีม่ขีนาดพอดกีบัจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มงาน 

 ในงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ การทีผู่เ้ขา้รว่มงานไมม่าก ไมว่า่จะเป็นฝ่ายผูอ้อกงานหรอื
ผูเ้ขา้รว่มงาน จะสง่ผลใหง้านขาดบรรยากาศทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิการซือ้ขายและด าเนนิธรุกจิ 

 จ านวนของหอ้งประชมุก็เป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจั่ดงาน เนือ่งจากสถานทีจั่ด
ประชมุจะตอ้งมจี านวนของหอ้งประชมุเพยีงพอตอ่ความตอ้งการตามตารางการประชมุ 
(Program)  ซึง่อาจจะตอ้งมหีอ้งประชมุใหญ ่(Plenary Hall)  และหอ้งประชมุขนาดเล็ก (Break 
out Room)  ทีแ่บง่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไปประชมุกลุม่ยอ่ยตามหวัขอ้ตา่งๆ ทีส่นใจ 

 ผูจั้ดประชมุจะเป็นผูก้ าหนดการจัดหอ้งประชมุใหเ้หมาะสมโดยค านงึถงึประโยชนใ์ชส้อยและ
ความสะดวกสบายของผูเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นหลัก 

ขนาดของสถานทีจั่ดงาน (Venue Size) 



องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (3/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 โดยท่ัวไปแลว้สถานทีจั่ดงานขนาดใหญจ่ะตัง้อยูใ่นแถบชานเมอืง ซึง่เหตผุลทีส่ถานทีจั่ดงาน
เหลา่นัน้ไมต่ัง้อยูก่ลางเมอืงเนือ่งมาจากขอ้จ ากดัในเรือ่งขนาดของพืน้ที ่

ต าแหน่งทีต่ัง้ของสถานทีจั่ดงาน (Venue Location) 

สถานทีจ่ดังานในเมอืง สถานทีจ่ดังานแถบชานเมอืง 

ขอ้ด ี(Advantages) 

 อยูใ่นตวัเมอืงผูเ้ขา้รว่มงานใชเ้วลาในการ

เดนิทางไมม่าก 

 การเดนิทางไปสถานทีจ่ดังานท าไดส้ะดวก 

 ใกลก้บัสถานทีพ่ัก/โรงแรมของผูเ้ขา้รว่มงาน 

 การจราจรไมต่ดิขดั 

 มปีรมิาณทีจ่อดรถเพยีงพอตอ่การรองรับผูเ้ขา้รว่มงาน 

 หอ้งโถงขนาดใหญ ่สามารถรองรับงานขนาดใหญไ่ด ้

ขอ้เสยี (Disadvantages) 

 งานขนาดใหญท่ีม่ผีูเ้ขา้รว่มจ านวนมากจะท า
ใหก้ารจราจรในเมอืงเกดิปัญหาตดิขดั 

 การเดนิทางในชัว่โมงเรง่ดว่นอาจจะประสบ
กบัปัญหาการจราจรได ้

 สถานทีจ่ัดงานมกัมขีนาดไมใ่หญ ่ไมส่ามารถ
รองรับงานขนาดใหญไ่ด ้

 ผูเ้ขา้รว่มงานตอ้งใชเ้วลาเดนิทางไกล สง่ผลตอ่จ านวน

ผูเ้ขา้รว่มงานบางสว่นทีไ่มม่พีาหนะสว่นตวั 

 หากระบบคมนาคมขนสง่มวลชนไมม่ปีระสทิธภิาพ การเดนิทาง

ของผูเ้ขา้รว่มงานจะประสบกบัปัญหาได ้

 การเดนิทางไป-กลบัระหวา่งสถานทีพ่กัและสถานทีจ่ดังานท า

ไดล้ าบาก และเป็นการเพิม่ตน้ทนุในการจดังาน (ในกรณีที่

สถานทีจ่ัดงานนัน้ไมม่โีรงแรม) 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 แผนผังของสถานทีจั่ดงานจะมผีลอยา่งมากตอ่การวางรปูแบบพืน้ทีข่องผูจั้ดงานในงาน ซึง่มักจะ

มคีวามแตกตา่งกนัไปตามแตป่ระเภทงานทีจั่ด  

 ทัง้นีร้ปูแบบพืน้ทีค่อืการวางแผนผังของพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการจัดงานผนวกกบัการค านงึถงึปัจจัยตา่งๆ

ไมว่า่จะเป็น สิง่กดีขวางตา่งๆ ทางเขา้/ทางออก ชอ่งตอ่ของอปุกรณ์ตา่งๆ เป็นตน้ 
 

ขนาดของหอ้งโถง (Hall) ทีใ่ชจ้ดังาน 

 ขนาดของพืน้ที/่หอ้งโถงทีใ่ชใ้นการจัดงาน เป็นองคป์ระกอบหลักทีม่คีวามส าคัญเป็น

ล าดับตน้ๆ ในการพจิารณาเลอืกสถานที ่

 โดยปกตแิลว้ สิง่ทีผู่จั้ดงานตอ้งการทราบ คอื พืน้ทีท่ีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิในพืน้ที/่

หอ้งโถงทีใ่ชใ้นการจัดงาน ทีถ่กูจัดเป็น “ตารางฟตุ” และ “ตารางเมตร” ตามแตห่น่วย

วดัมาตรฐานทีผู่จั้ดงานนัน้ๆ ใช ้

แผนผังของสถานทีจั่ดงาน (Venue Layout) 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

แผนผังของสถานทีจั่ดงาน (Venue Layout)  (ตอ่) 

 องคป์ระกอบเรือ่งความสงูของเพดานนัน้ 
เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคัญในการพจิารณา
เลอืกสถานทีจั่ดงานส าหรับงานแสดง
สนิคา้และนทิรรศการ 

 
จ านวนทางเขา้/ออก 

 จ านวนทางเขา้/ออกหอ้งโถงทีใ่ชใ้นการ
จัดงานจะมผีลอยา่งมากในการวาง
เสน้ทางเดนิ (Traffic Flow) ของ
ผูเ้ขา้รว่มงาน 

ความสงู-ต า่ของเพดาน 

 ในหอ้งโถงจัดงานทีม่ทีางเขา้/ออกอยูใ่นทศิทางเดยีวกัน จะท าใหง้า่ยตอ่การควบคมุ
บรรยากาศของงานทีจั่ด แตบ่รเิวณทางเขา้/ออกอาจจะเกดิการแออดั 

 ในทางกลับกนั หอ้งโถงจัดงานทีม่ทีางเขา้/ออกหลายทางนัน้จะลดปัญหาเรือ่งความ
แออดัตรงทางเขา้/ออก แตก่็ท าใหก้ารควบคมุบรรยากาศท าไดย้ากขึน้ไปดว้ย 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ทางออกฉุกเฉนิ 
 ทางออกฉุกเฉนิอาจจะไมไ่ดเ้ป็นองคป์ระกอบส าคัญในล าดับตน้ๆ ในการพจิารณา

เลอืกสถานทีจั่ดงานของผูจั้ดงาน แตท่ัง้นีใ้นฐานะของผูบ้รหิารจัดการสถานทีจั่ดงาน
แลว้ ควรจะตอ้งมกีารออกแบบและเตรยีมทางออกฉุกเฉนิไวใ้หเ้พยีงพอและเป็นไป
ตามกฎระเบยีบเกีย่วกบัอาคารทีว่างไว ้

 
ต าแหนง่และจ านวนของหอ้งน า้ 

 ต าแหน่งและจ านวนของหอ้งน ้านัน้อาจจะไมใ่ชอ่งคป์ระกอบหลักทีผู่จั้ดงานจะ
พจิารณาในการเลอืกสถานทีจั่ดงาน แตก่ารวางต าแหน่งของหอ้งน ้าในขัน้ตอนของ
การออกแบบและกอ่สรา้งสถานทีจั่ดงานนัน้ไมค่วรทีจ่ะอยูไ่กลออกไปหรอืใชเ้วลา
เดนิทางจากพืน้ทีจั่ดงานมากนัก 

 อกีทัง้จ านวนของหอ้งน ้าก็ควรจะเพยีงพอทีจ่ะรองรับปรมิาณผูเ้ขา้รว่มงาน โดย
เฉพาะงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการทีม่ขีนาดใหญแ่ละมผีูเ้ขา้ร่วมงานเป็นจ านวน
มาก 

แผนผังของสถานทีจั่ดงาน (Venue Layout)  (ตอ่) 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 โครงสรา้งพืน้ฐานของสถานทีจั่ดงาน มักจะมอีงคป์ระกอบปลกียอ่ยทีผู่จั้ดงานใชพ้จิารณา 
ตามแตล่ะประเภทและขนาดของงานทีจั่ด 

 โดยโครงสรา้งพืน้ฐานในสว่นของตัวอาคารสถานทีจั่ดงานจนไปถงึอปุรณ์อ านวยความสะดวก
อืน่ๆ ในสถานทีจั่ดงานประกอบไปดว้ย 

 

ระบบแสงสวา่ง (Lighting System) 
 ระบบแสงสวา่งนัน้เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคัญในการจัดงาน โดยระบบแสงสวา่งจะ

สามารถชว่ยเพิม่บรรยากาศความน่าสนใจใหก้บังานทีจั่ดได ้
 

โสตทศันปูกรณ์ (Audio –Visual Equipment) 
 ส าหรับงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการนัน้ ความตอ้งการในระบบโสตทัศนูปกรณ์มักจะ

มคีวามซบัซอ้นมากกวา่งานตา่งๆ อยูม่าก 
 เนือ่งจากสถานทีจั่ดงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการมักจะเป็นสถานทีห่รอืพืน้ทีข่นาด

ใหญแ่ละมคีวามซบัซอ้นทัง้ดา้นรูปแบบแผนผังและระบบตา่งๆ รวมถงึมผีูเ้ขา้รว่มงาน
มากกวา่สสถานทีจั่ดงานประเภทอืน่ 

โครงสรา้งพืน้ฐานของสถานทีจั่ดงาน (Venue Infrastructure)  (1/8) 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ระบบอะคสูตกิ (Acoustic System) 
 เป็นเรือ่งทีป่ฏเิสธไมไ่ดส้ าหรับงานบางประเภททีจั่ดในสถานทีจั่ดงานวา่ระบบอะคสูตกิ 

หรอื Acoustic System นัน้เป็นเรือ่งทีผู่จั้ดงานใหค้วามส าคัญและน ามาประกอบการ
พจิารณาในการเลอืกสถานทีจั่ดงาน โดยเฉพาะในการจัดงานประชมุองคก์รหรอื 
การจัดงานประชมุวชิาชพี 

 ปัจจัยทีจ่ะสง่ผลตอ่คณุภาพของระบบอะคสูตกิมอียูส่องปัจจัยหลัก คอื  
1. การออกแบบสถานที ่ 
2. วสัดทุีใ่ชใ้นการดดูซบัเสยีง 

 โดยหอ้งหรอืสถานทีท่ีม่รีะบบอะคสูตกิทีไ่มด่นัีน้ เสยีงจะเกดิการสะทอ้นไปมาระหวา่ง
ผนังในหอ้ง (Reverberation) 

 การทีจ่ะท าใหส้ถานทีจั่ดงานนัน้ๆมรีะบบอะคสูตกิทีด่ทีีส่ดุเหมาะแกก่ารจัดงานนัน้ 
ผูใ้หค้ าปรกึษาเรือ่งระบบอะคสูตกิ (Acoustical Consultant) จะตอ้งเขา้มามสีว่นรว่ม
ตัง้แตก่ารออกแบบสถานที ่ทัง้นีเ้จา้ของสถานทีจั่ดงานจะตอ้งก าหนดโจทยใ์หไ้ด ้
เสยีกอ่นวา่จะใชห้อ้งหรอืสถานทีนั่น้ๆ จัดงานประเภทใด 

โครงสรา้งพืน้ฐานของสถานทีจั่ดงาน (Venue Infrastructure)  (2/8) 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ระบบการเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต (Internet Connectivity) 

 ทกุวันนีเ้ป็นสิง่ทีป่ฏเิสธไมไ่ดว้า่ในชวีติ ของคนสว่นใหญจ่ะตอ้งมกีารเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตเพือ่อา่น

ขา่ว บทความ และอเีมล ์เรยีกไดว้า่อนิเตอรเ์น็ตกลายมาเป็นสว่นหนึง่ของชวีติประจ าวนัของคนที่

ท างานเกอืบทกุคน 

 ปัจจบุนัทีเ่ทคโนโลยกีารเชือ่มตอ่ไรส้ายไดพ้ัฒนามาถงึจดุทีอ่ปุกรณ์พกพา โดยเฉพาะ

โทรศพัทม์อืถอืและคอมพวิเตอรพ์กพา รวมไปถงึคอมพวิเตอร ์Tablet ทีส่ามารถเขา้ถงึ

อนิเตอรเ์น็ตไดโ้ดยตรง หากสถานทีจั่ดงานมบีรกิารการเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตผา่นระบบเครอืขา่ย 

Wi-Fi ซึง่เป็นเทคโนโลยกีารเชือ่มตอ่แบบไรส้าย ก็จะสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ดงักลา่วทีผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรม

ไมซพ์กตดิตวัมาจากตา่งประเทศสามารถเชือ่มตอ่และใชง้านอนิเตอรเ์น็ตไดเ้สมอืนกบัในทีท่ างาน

ปกต ิ

 ดว้ยแนวโนม้ของเทคโนโลยทีีส่ถานทีส่าธารณะในเมอืงขนาดใหญท่ัว่ทกุมมุโลกมกัจะมกีารตดิตัง้

ระบบเชือ่มตอ่ไรส้ายแบบ Wi-Fi แลว้ สถานทีจั่ดงานตา่งๆ จะตอ้งมกีารตดิตัง้ระบบเชือ่มตอ่

อนิเตอรเ์น็ตดงักลา่วเพือ่ใหก้า้วทนัและรองรับความตอ้งการของผูจ้ดังานและผูเ้ขา้รว่มงานที่

เดนิทางมาจากทัว่ทกุมมุโลก 
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องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (10/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ระบบ RFID (Radio-Frequency Identification System) (1/2) 

 ระบบ RFID สามารถชว่ยผูจั้ดงานใหส้ามารถบรหิารจัดการงานทีจ่ะจัดไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ และเริม่มกีารใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในอตุสาหกรรมการประชมุองคก์ร

และการประชมุวชิาชพี 
 

 หากสถานทีจั่ดงานไดม้กีารวางระบบ RFID ไวก้็จะสามารถเสนอบรกิารตา่งๆใหแ้กผู่ ้

จัดงานได ้ไมว่า่จะเป็น 
 

• การควบคมุการเขา้ถงึพืน้ที ่(Access Control) ดว้ยเครือ่งตรวจจับสญัญาณจาก 

Tag RFID ทีจ่ดุทางเขา้ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดทั้นทวีา่บคุคลดังกลา่วทีใ่ช ้

บัตรทีม่ตีัวสง่สญัญาณ RFID (RFID-Enabled badge/card) มสีทิธิท์ีจ่ะเขา้ไป

ยังพืน้ทีห่รอืหอ้งดังกลา่วไดห้รอืไม ่ซึง่เป็นประโยชนใ์นการบรหิารจัดการพืน้ที ่

ความเป็นสว่นตัวและความปลอดภัยใหแ้กผู่แ้ทนหรอืบคุคลส าคัญในงาน 

โครงสรา้งพืน้ฐานของสถานทีจั่ดงาน (Venue Infrastructure)  (4/8) 



องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (11/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ระบบ RFID (Radio-frequency Identification System) (2/2) 

• ชว่ยในการระบตุัวแทนหรอืบคุลลส าคัญดว้ยเครือ่งตรวจจับสญัญาณ RFID ใน

พืน้ทีแ่ละผูจั้ดงานสามารถใหบ้รกิารไดเ้ป็นพเิศษเมือ่บคุคลดังกลา่วเขา้มาใน

พืน้ทีเ่พือ่ขอรับบรกิารนัน้ๆ 

• การรับเอกสารลงทะเบยีนจะถกูบันทกึและตรวจสอบไดอ้ยา่งรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ ดว้ยการลงทะเบยีนดว้ยบัตรทีม่ตีัวสง่สญัญาณ RFID (RFID-

Enabled Badge/Card) 
 

 โดยในอนาคต ระบบ RFID น่าจะเขา้มามบีทบาทในการบรหิารจัดการสถานทีจั่ดงาน

และงานทีจั่ดในสถานทีด่ังกลา่วเป็นอยา่งมาก และสามารถยกเทคโนโลยดีังกลา่ว

ขึน้มาเป็นจดุขายของสถานทีจั่ดงานเพือ่ใชใ้นการจัดงานตา่งๆ โดยเฉพาะเมือ่

เทคโนโลยดีังกลา่วมรีาคาในการตดิตัง้ลดลง 
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องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (12/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

สว่นอ านวยความสะดวกตา่งๆ (Supporting Facility) 
 สว่นอ านวยความสะดวกตา่งๆ ถอืไดว้า่เป็นองคป์ระกอบยอ่ยในการพจิารณาเลอืก

สถานทีจั่ดงานของผูจั้ดงาน เพือ่ใหง้านทีจั่ดนัน้มคีวามสมบรูณ์มากขึน้ โดยสว่น
อ านวยความสะดวกตา่งๆ ไดแ้ก ่หอ้งรับรองแขก VIP หอ้งละหมาด หอ้งดแูลเด็ก 

  

พืน้ทีข่นถา่ยสนิคา้ (Loading Area) 
 ส าหรับการจัดงานขนาดใหญโ่ดยเฉพาะงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการทีม่กีารน า

สนิคา้มาจัดแสดงนัน้ พืน้ทีข่นถา่ยสนิคา้ถอืไดว้า่เป็นหนึง่ในองคป์ระกอบทีส่ าคัญใน
การพจิารณาเลอืกสถานทีจั่ดงาน 

 พืน้ทีข่นถา่ยสนิคา้โดยท่ัวไปทีไ่ดม้าตรฐานจะมกีารยกระดับพืน้ใหส้งูพอดกีบัความสงู
ของตูค้อนเทนเนอร ์ซึง่จะสง่ผลใหก้ารขนถา่ยสนิคา้ขึน้/ลงไดส้ะดวก และสามารถใช ้

ฟอรค์ลฟิต ์(Forklift) ในการขนยา้ยได ้
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องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (13/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

โครงสรา้งพืน้ฐานของสถานทีจั่ดงาน (Venue Infrastructure)  (7/8) 

ระบบแปลภาษา (Interpretation System) 

 ส าหรับการประชมุวชิาชพีขนาดใหญท่ีม่ผีูเ้ขา้รว่ม
งานจากหลากหลายประเทศ  อาจจะตอ้งมกีาร
แปลภาษาส าหรับผูเ้ขา้รว่มงานใหเ้ป็นภาษาตา่งๆ 
ทีผู่เ้ขา้รว่มงานนัน้สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
รวดเร็ว 

 “การแปลแบบฉับพลัน” หรอื Simultaneous 
Interpretation ซึง่จ าเป็นตอ้งใชบ้คุลากรทีม่ี
ความสามารถในการแปลความหมายจาก
ภาษาตน้ทาง (Source Language) ไปเป็นภาษา
ปลายทาง  (Target Language) อยา่งรวดเร็ว
ทีส่ดุ โดยไมม่กีารหยดุเพือ่ใหเ้วลาลา่มไดแ้ปล
กอ่นจะพดูประโยคตอ่ไป 

 การแปลภาษาในลักษณะนี ้ผูท้ าหนา้ทีล่า่ม
ฉับพลันจะท าการแปลภาษาในหอ้งทีแ่ยกไวเ้ป็น
เอกเทศ 

 หากสถานทีจั่ดงานไมม่หีอ้งส าหรับลา่มและไมม่ี
ระบบรองรับการแปลแบบนี ้ทางผูจั้ดสามารถเชา่
ตูล้า่มและอปุกรณ์แปลภาษาไดจ้ากผูใ้หบ้รกิาร
ระบบแปลภาษา 



องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (14/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

ระบบรกัษาความปลอดภยั (Safety and Security System) 
 ความปลอดภัยนัน้เป็นปัจจัยทีไ่ดถ้กูหยบิยกขึน้มาพจิารณาในการเลอืกสถานทีจั่ดงาน

ประเภทตา่งๆ  
 ระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นเรือ่งจ าเป็นเพือ่ทีจ่ะรักษาความ

ปลอดภัยและความเรยีบรอ้ยภายในงานประเภทตา่งๆ โดยเฉพาะงานทีม่บีคุคลส าคัญ
จากนานาประเทศเขา้ร่วม 

 สถานทีจั่ดงานทีไ่ดม้าตรฐานควรจะตอ้งมรีะบบรักษาความปลอดภัยขัน้พืน้ฐานตดิ
ตัง้อยูแ่ละพรอ้มทีจ่ะใชง้าน การตรวจสอบจะตอ้งมมีาตรฐานและท าการตรวจสอบ
อยา่งเครง่ครัดโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ เพือ่ความปลอดภัยระดับสงูสดุของสถานทีจั่ดงาน 
 

ระบบก าจดัของเสยี (Waste Management System) 
 การตดิตัง้ระบบก าจัดของเสยี/น ้าเสยี และ/หรอืการมรีะบบแยกขยะจะเป็นการชว่ย

สนับสนุนการจัดงานแบบทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 ถงึแมเ้รือ่งระบบก าจัดของเสยีจะไมไ่ดเ้ป็นหนึง่ในองคป์ระกอบหลักทีถ่กูพจิารณาใน

การเลอืกสถานทีจั่ดงานของผูจั้ดงานหลายประเภทในอดตี แตก่ารจัดการการประชมุ
องคก์ร หรอืงานแสดงสนิคา้และนทิรรศการทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มลว้นเป็นแนวโนม้
ทีส่ าคัญทีไ่ดรั้บความสนใจในการจัดงานในอนาคต 
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องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจ่ัดงาน  (15/15) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 สถานทีจั่ดงานทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงนัน้อาจจะไมค่อ่ยประสบปัญหาในเรือ่งการเดนิทางไปสูส่ถานทีจั่ดงานมากนัก 

เนือ่งจากสถานทีจั่ดงานทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงสว่นใหญม่รีะบบคมนาคมขนสง่ทีพ่รอ้มรองรับตอ่การเดนิทางของ

ผูเ้ขา้รว่มงานอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะในตวัเมอืงของประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ 

 องคป์ระกอบนีเ้ป็นจดุทีท่ าใหป้ระเทศทีไ่ดร้ับการพฒันาในจดุนีไ้ดเ้ปรยีบประเทศอืน่ๆ ทีก่ารพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสง่ยังไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร 

 สิง่ทีผู่บ้รหิารจัดการสถานทีจั่ดงานตอ้งใหค้วามส าคญั คอื สถานทีจ่อดรถทีเ่พยีงพอ รวมไปถงึการบรหิาร

จัดการพืน้ทีจ่อดรถใหเ้ป็นไปอยา่งมรีะเบยีบ เพือ่ใหก้ารใชพ้ืน้ทีจ่อดรถทีเ่ตรยีมไวเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ไมใ่ห ้

เกดิความแออดัเมือ่มผีูเ้ขา้รว่มงานเป็นจ านวนมาก 

 ส าหรับรถโดยสารประจ าทางหรอืรถบสันัน้ ผูบ้รหิารจัดการสถานทีจั่ดงานควรทีจ่ะเตรยีมทีจ่อดรถโดยสาร 

(Bus Terminal) ทีเ่ป็นระเบยีบ ไมใ่หเ้กดิความแออดั ไมห่า่งไกลจากสถานทีห่รอืพืน้ทีจ่ัดงานจนเกนิไป 

เพือ่ใหก้ารเดนิทางของผูเ้ขา้รว่มงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การเดนิทางสูส่ถานทีจั่ดงาน (Transportation Access) 



การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (1/12) 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดงานนัน้เป็นการด าเนนิธรุกจิบรกิารในรูปแบบหนึง่ ทีม่สีนิคา้เป็น 
สถานทีจั่ดงานและบรกิารเสรมิอืน่ๆ ซึง่แตกตา่งกนัไปตามสถานทีจั่ดงานแหง่นัน้ๆโดยทีบ่รษัิท
ผูบ้รหิารจัดการสถานทีด่ังกลา่วไดรั้บผลตอบแทนในรปูของ เงนิทีม่าจากการใชส้ถานทีแ่ละ
บรกิารดังกลา่ว 

 การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดงานนัน้ประกอบไปดว้ยการบรหิารงานในดา้นตา่งๆ ซึง่อาจสรปุได ้
ดังนี ้

การดแูล/บ ารงุรกัษา 

การขายต ัว๋เขา้รว่มงาน /  
การลงทะเบยีน 

การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

การตลาดและการประชาสมัพนัธ ์ การรกัษาความปลอดภยั 

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบตา่งๆ 

การประกนัความเสีย่งตา่งๆ 

การพฒันา 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 การดแูลรักษาสถานทีจั่ดงานใหท้ันสมัยและพรอ้มทีจ่ะรองรับการจัดงาน เป็นหนึง่ในหนา้ทีท่ี่
ผูบ้รหิารจัดการสถานทีจั่ดงานตา่งปฏบิัต ิซึง่การดแูล บ ารงุรักษาสถานทีจั่ดงานนัน้ครอบคลมุ
ตัง้แตค่วามสะอาดของสถานที ่ความพรอ้มของสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ในสถานที ่
การปรับปรงุ (Renovate) สถานทีใ่หม้กีารออกแบบทีต่ามสมัยตอบโจทยค์วามตอ้งการ รวมไป
ถงึการปรับปรงุโครงสรา้งของสถานทีจั่ดงานตามความจ าเป็น 

 สถานทีจั่ดงานควรไดรั้บการปรับปรุงและตกแตง่ใหมต่ามโอกาส โดยสถานทีจั่ดงานทีม่อีายกุาร
ใชง้านมาในระดับหนึง่แลว้ การออกแบบรวมถงึแผนผัง ของสถานทีแ่ละพืน้ทีจั่ดงานอาจจะไม่
เหมาะสมกบัยคุสมัย รวมถงึการจัดงานในอตุสาหกรรมไมซก็์มกีารเปลีย่นแปลงและพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา ดังนัน้ในฐานะผูบ้รหิารจัดการสถานทีค่วรจะท าการปรับปรงุและตกแตง่สถานทีจั่ด
งานเป็นระยะๆ 

 
 
 
 

 
 

การดแูล/บ ารงุรักษา (Maintenance) 

การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (2/12) 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 ในการด าเนนิธรุกจิขายสนิคา้หรอืบรกิารนัน้จะตอ้งมกีารท าการตลาดและประชาสัมพันธถ์งึสนิคา้
หรอืบรกิารทีท่างบรษัิทน าเสนอ 

 ส าหรับสถานทีจั่ดงานเองก็ตอ้งมกีารท าตลาดและประชาสมัพันธส์ถานทีใ่หเ้ป็นทีรู่จั้กในกลุม่ผู ้
จัดงาน น าเสนอราคาทีน่่าสนใจเพือ่ใหผู้จั้ดงานตัดสนิใจเขา้มาจัดงาน รวมถงึการออกไปดงึงาน
ตา่งๆ ใหม้าจัดยังสถานทีจั่ดงานทีบ่รหิารจัดการอยูด่ว้ย 

 ชอ่งทางหนึง่ของการประชาสมัพันธส์ถานทีจั่ดงานใหเ้ป็นทีรู่จั้กคอื การประชาสมัพันธผ์า่น
หน่วยงาน CVB ทอ้งถิน่ 

 หน่วยงาน CVB จะมกีารออกไปท า Trade Show / Road Show ในงานนทิรรศการทีเ่กีย่วกับ
อตุสาหกรรมไมซใ์นตา่งประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ในฐานะผูบ้รหิารจัดการสถานทีส่ามารถทีจ่ะ
เดนิทางรว่มไปกบัหน่วยงาน CVB เพือ่ไปท าการประชาสัมพันธส์ถานทีจั่ดงานใหก้ับผูจั้ดงานใน
ตา่งประเทศได ้

การตลาดและการประชาสมัพันธ ์(Marketing and Public Relation) 

การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (3/12) 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

การขายตั๋วเขา้รว่มงาน / การลงทะเบยีน (Box Office / Registration) 

การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (4/12) 

 งานทีจั่ดขึน้นัน้มทัีง้งานทีผู่เ้ขา้รว่มงานสามารถเขา้ร่วมไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายและงานทีต่อ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่ม 

 บางงานผูเ้ขา้รว่มงานจ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนเพือ่รับป้ายชือ่ 

 สถานทีจั่ดงานจ าเป็นจะตอ้งค านงึถงึเรือ่งนีแ้ละจัด
สถานทีไ่วส้ าหรับการขายตั๋วเพือ่เขา้ร่วมงานหรอื
สถานทีล่งทะเบยีนไวโ้ดยเฉพาะ 

 ทัง้นีแ้ลว้ระบบการขายตั๋วและลงทะเบยีนในปัจจุบัน
มคีวามกา้วหนา้ไปคอ่นขา้งมาก การน าเทคโนโลยี
ตา่งๆ เขา้มาปรับใช ้ซึง่สามารถลดเวลาทีผู่เ้ขา้ร่วม
งานตอ้งเสยีในขัน้ตอนกอ่นเขา้ร่วมงานไดอ้ยา่งมาก 
เชน่ การซือ้ตั๋วและการลงทะเบยีนเขา้ร่วมงานผา่น
ทางอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 การบรหิารทรัพยากรบคุคลของผูบ้รหิารจดัการสถานทีจ่ัดงานก็เหมอืนการบรหิารทรัพยากรบคุคลในบรษัิท

แหง่หนึง่ ทีจ่ะตอ้งสรรหาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ และใหบ้คุลากรสามารถปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัศกัยภาพที่

ม ี

 ซึง่การด าเนนิการเชน่นีไ้ดจ้ าเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบการสรรหาบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ และทราบถงึจ านวน

บคุลากรทีต่อ้งการในการด าเนนิงานในสถานทีจ่ดังาน เพือ่ไมใ่หเ้กดิตน้ทนุทีไ่มจ่ าเป็นขึน้แกบ่รษัิท 

 บคุลากรในบางต าแหน่งหรอืหนา้ทีง่านนัน้ ทางบรษัิทผูบ้รหิารจัดการสถานทีจั่ดงานอาจจะเลอืกทีจ่ะสง่ตอ่งาน 

ออกไปยังบรษัิทหรอืบคุคลทีม่คีวามช านาญมากกวา่ เนือ่งจากหากด าเนนิการเองเป็นการภายใน อาจจะมี

ตน้ทนุในการด าเนนิงานทีส่งูกวา่เนือ่งจากขาดความช านาญเฉพาะดา้น 

 การจา้งบคุลากรจากภายนอก (Outsource) นัน้เป็นวธิทีีบ่รษัิทสว่นใหญเ่ลอืกใชเ้พือ่การลดตน้ทนุในการ

บรหิารงาน แตก่ารจา้งบคุลากรจากภายนอกนัน้เป็นการพจิารณาเลอืกระหวา่งการลดตน้ทนุขององคก์รและ

อ านาจในการควบคมุบคุลากร 

การบรหิารทรัพยากรบคุคล (Human Resources) 

การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (5/12) 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 อตุสาหกรรมไมซเ์ป็นอตุสาหกรรมทีม่กีารพัฒนาและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ดังนัน้สถานที่
จัดงานซึง่เป็นหนึง่ในองคป์ระกอบทีส่ าคัญของอตุสาหกรรมนัน้จะตอ้งมกีารพัฒนาไปพรอ้มกบั
อตุสาหกรรมและความตอ้งการของผูจั้ดงานดว้ย ซึง่ผูบ้รหิารจัดการสถานทีจั่ดงานนัน้จะตอ้งคอย
ตดิตามความเคลือ่นไหวและความเปลีย่นแปลงทางดา้นความตอ้งการของผูจั้ดงาน 

 ซึง่รวมถงึความตอ้งการในเรือ่งของสถานที ่รวมไปถงึแนวโนม้ตา่งๆของอตุสาหกรรม เชน่ การ
พัฒนาในดา้นความตอ้งการเทคโนโลย ีไมว่า่จะเป็นเทคโนโลยกีารเชือ่มตอ่ Wi-Fi เทคโนโลยี
การตดิตามและระบ ุRFID หรอืจะเป็นเทคโนโลยใีนการลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มงาน  

 แนวโนม้ทีส่ าคัญในการจัดงานในอตุสาหกรรมไมซ ์คอื แนวโนม้การจัดทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

การพัฒนา (Development)  (1/4)  

การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (6/12) 

ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มทีผู่บ้รหิารจดัการสถานทีส่ามารถด าเนนิการได ้

 การเลอืกสถานทีใ่นการกอ่สรา้งสถานทีจ่ัดงานแหง่ใหม่ 

 ระบบสาธารณูปโภค (น ้าและพลงังาน) ทีม่ปีระสทิธภิาพในการชว่ยประหยัดพลังงาน เชน่ แผง

พลงังานแสงอาทติย ์(Solar Cell Panel) เป็นตน้ 

 วัสดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและตกแต่ง เชน่ สทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและไม่ก่อใหเ้กดิมลภาวะ

ทางอากาศ เป็นตน้ 

 พืน้ทีส่เีขยีว เชน่ มบีรเิวณทีเ่ป็นสวน ปลกูตน้ไม ้เป็นตน้ 

 ระบบบรหิารจัดการของเสยี เชน่ ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบแยกขยะ เป็นตน้ 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 การพัฒนาระบบและสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆของสถานทีจั่ดงานใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูจั้ดงานและผูเ้ขา้รว่มงานอยา่งตอ่เนือ่งจะเป็นปัจจัยทีท่ าใหก้ารบรหิารจัดการสถานทีจั่ดงาน
ประสบความส าเร็จ ซึง่นับเป็นความทา้ทายอยา่งหนึง่ของในฐานะผูบ้รหิารจัดการสถานที ่

การพัฒนา (Development)  (2/4)  

การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (7/12) 

Sydney Convention and Exhibition Centre ซึง่เป็นสถานทีจั่ดงานทีไ่ดรั้บการ
รับรอง Silver Certified จาก EarthCheck ซึง่เป็นเกณฑก์ารวัดผล การรับรองและ
หลักสตูรการบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้มชัน้น า ทีถ่กูใชใ้นอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
(Maxim75. (2010). Sydney Convention Centre at Darling  Harbour 
[Photograph]. Sydney, Australia, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sydney_Convention_Centre_at_Darling_H
arbour.jpg) 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 วธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจัดการสถานทีจั่ดงานทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มนัน้ Convention Industry Council (CIC) ไดก้ าหนดเป็นแนวทางการปฏบิัตไิวใ้น 
Green Meeting Report ไวส้องระดับ อนัไดแ้ก ่
 

 วธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิขัน้ต ่าทีค่วรปฏบิัต ิ
• วางนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งละเอยีด รวมไปถงึมแีผนกลยทุธใ์นการน าไป

ปฏบิัต ิและสือ่สารนโยบายออกไปอยา่งสม ่าเสมอ 
• พัฒนาโครงการการบรหิารจัดการพลังงานเพือ่ลดการใชพ้ลังงานลง รวมไปถงึ

แผนการการน าโครงการดังกลา่วไปปฏบิัต ิ 
• พัฒนานโยบายการจัดซือ้สิง่ของทีส่ามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ดห้ลายครัง้ และ

อปุกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มทีไ่ดรั้บการรับรอง กระดาษและ
พลาสตกิรไีซเคลิ เป็นตน้ 

• เริม่และขยายการรไีซเคลิในระดับการปฏบิัตงิานเพือ่แยกกระดาษ ลังกระดาษ  
เหล็ก แกว้ พลาสตกิ และแยกอนิทรยีว์ตัถ ุ(Organic Material) 

การพัฒนา (Development)  (3/4)  

การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (8/12) 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 วธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิทีแ่นะน าใหป้ฏบิัต ิ
• ในขัน้ตอนของการวางแผนการบรหิารจัดการพลังงาน ใหพ้จิารณารวมไปถงึเรือ่ง 

 เปลีย่นไปใชห้ลอดฟลอูอเรสเซนตแ์บบประหยัดพลังงาน โดยใหค้วามส าคัญ
กบัพืน้ทีท่ีม่กีารเปิดไฟใหค้วามสวา่ง 24 ชัว่โมงเป็นอนัดับแรก 

 ตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับอณุหภมูไิดใ้นหอ้งรับรอง/พักอาศัยของ
ลกูคา้และพืน้ทีท่ั่วไปภายในสถานที ่

 ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจับความเคลือ่นไหวส าหรับเปิด-ปิดไฟอตัโนมัตใินหอ้งที่
ไมไ่ดม้กีารใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง 

 ตดิตัง้ระบบการเปิดใชไ้ฟเฉพาะเมือ่มกีารเสยีบกญุแจในหอ้งพักอาศัยของแขก
เมือ่มกีารสรา้งหรอืวางระบบสายไฟใหมใ่นสถานที ่

• ตดิตัง้สขุภัณฑท์ีป่ระหยัดน ้าในหอ้งน ้าทกุหอ้ง 
• จดุมุง่หมายของแนวทางการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศินีม้เีป้าหมายเพือ่ทีจ่ะใหก้ารจัดงานแบบ

ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเกดิขึน้และสรา้งผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ย
ทีส่ดุ สามารถทีจ่ะลดคา่ใชจ้า่ยและสรา้งผลกระทบทางบวกใหแ้กทั่ง้ผูบ้รหิารจัดการ
สถานทีจั่ดงานและเศรษฐกจิในภาพรวม 

การพัฒนา (Development)  (4/4)  

การบรหิารจัดการสถานทีจั่ดประชมุและแสดงสนิคา้ (9/12) 



บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 เรือ่งความปลอดภัยเป็นปัจจัยส าคัญขอ้หนึง่ทีถ่กูหยบิยกขึน้มาพจิารณาในการเลอืกสถานทีจั่ด
งานของผูจั้ดงานท่ัวโลกหลังจากเหตกุารณ์การกอ่วนิาศกรรม 9/11  

 ถงึแมแ้ผนระงับเหตฉุุกเฉนินีจ้ะมรีายละเอยีดปลกียอ่ยทีแ่ตกตา่งกนัไปตามปัจจัยตา่งๆของงานที่
จัด ไมว่า่จะเป็นขนาดของงาน จ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน สถานทีจั่ดงาน แตโ่ดยหลักแลว้แผน
ดังกลา่วควรจะประกอบไปดว้ยหัวขอ้ดังตอ่ไปนีร้วมอยูด่ว้ย 
 ระบเุหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดท้ัง้หมด 
 สายการบังคับบัญชาทีร่ะบถุงึผูม้หีนา้ทีใ่นการตัดสนิใจในเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในแผนระงับเหตฉุุกเฉนิ 
  ทีต่ัง้ของหน่วยงานตอบรับแผนระงับเหตฉุุกเฉนิในสถานทีจั่ดงาน 
 สถานทีส่ าหรับการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
 การเขา้ถงึยานพาหนะในกรณีฉุกเฉนิ 
 แผนการอพยพ 
 แผนการสือ่สาร 

การรักษาความปลอดภัย (Safety and Security) 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 สถานทีจั่ดงานเป็นสถานทีแ่ละสิง่ปลกูสาธารณะทีต่ัง้อยูใ่นทีต่า่งๆตามแตล่ะประเทศในโลก ซึง่
ในแตล่ะประเทศยอ่มมกีฎ ระเบยีบและกฎหมายทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ในฐานะผูบ้รหิารจัดงาน
สถานทีจั่ดงานจ าเป็นตอ้งปฏบิัตติามกฎและระเบยีบเหลา่นัน้ โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความ
ปลอดภัยของสถานทีจั่ดงานโดยตรง 

 ในกรณีของประเทศไทย สถานทีจั่ดงานจ าเป็นตอ้งปฏบิัตกิฎหมายอาคาร ซึง่มพีระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคารเป็นกฎหมายแมบ่ท และมกีฎกระทรวงตา่งๆก าหนดในรายละเอยีดปลกียอ่ย
เกีย่วกบัตัวอาคาร เชน่ วสัดทุีใ่ชใ้นการสรา้งอาคารวา่ตอ้งมคีวามแข็งแรงเพยีงใด พืน้ทีใ่นตัว
อาคาร ความกวา้งของทางเดนิ ทีว่า่งนอกอาคาร รวมไปถงึเรือ่งสขุอนามัยและความปลอดภัย
ของตัวอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง อาทเิชน่ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัไฟไหม ้
ระบบดับเพลงิ บันไดหนไีฟและอกีหลายๆ เรือ่ง 

 ในฐานะหน่วยงานผูบ้รหิารจัดการสถานทีจั่ดงาน ซึง่สว่นใหญจ่ะจัดตัง้ในรปูแบบของบรษัิท ก็
จ าเป็นตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเป็นกฎหมายแพง่และพาณชิย ์กฎหมายภาษี
อากร รวมถงึกฎหมายแรงงาน เป็นตน้ 

การปฏบิัตติามกฎระเบยีบตา่งๆ (Compliance) 
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บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 

 ผูจั้ดการสถานทีย่ังตอ้งค านงึถงึการประกนัภัย (Insurance) ความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
โดยมลูคา่ของทนุประกนั ชนดิของประกนั และความครอบคลมุจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะ
ประเภทของสถานทีจั่ดงานและงานทีจ่ะจัดในสถานทีจั่ดงาน 

 โดยท่ัวไปสถานทีจั่ดงานจะมกีารท าประกนัเพือ่ครอบคลมุถงึความเสีย่งตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้
 ประกนัผูจั้ดงาน: ในกรณีทีผู่จั้ดงาน ผูรั้บเหมาชว่ง อาจเกดิอบุัตเิหต ุหรอืการบาดเจ็บ

ระหวา่งปฏบิัตงิาน 
 ประกนัผูเ้ขา้รว่มงาน: ในกรณีทีผู่เ้ขา้รว่มงานเกดิการบาดเจ็บจากการใชส้ถานที ่ผูจั้ดการ

สถานทีใ่นฐานะทีเ่ป็นผูด้แูลรักษาสถานทีจ่ะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
 ประกนัอาคาร/สถานที:่ โดยปกตจิงึมกีารท าประกนัไว ้เผือ่เกดิเหตกุารณ์บางอยา่งขึน้ ซึง่

การท าประกนัอาคารและสิง่ปลกูสรา้งสว่นใหญนั่น้จะเป็นการประกนัอคัคภีัย อทุกภัย และ
ในชว่งหลังเริม่มผีูท้ าประกนัใหค้รอบคลมุถงึการกอ่การรา้ยเพิม่ขึน้ดว้ย 

 การท าประกนั ถงึแมโ้ดยสว่นใหญจ่ะไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งบังคับทีผู่จั้ดการสถานทีต่อ้งท าทัง้หมด แตก็่
เป็นการลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ 

การประกนัความเสีย่งตา่งๆ (Insurance) 
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1. สถานทีจั่ดงานหมายถงึอะไร 
 

2. ประเภทของสถานทีจั่ดงานในอตุสาหกรรมไมซม์อีะไรบา้ง 
 

3. องคป์ระกอบของสถานทีท่ีม่ผีลตอ่การเลอืกสถานทีจั่ดงานคอือะไรบา้ง 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 



กจิกรรมทา้ยบท 

1. เมือ่ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสไปรว่มงานไมซท์ีจั่ดในสถานทีห่นึง่ ใหส้งัเกตถงึ
ขอ้ดแีละขอ้เสยีของต าแหน่งทีต่ัง้ของสถานทีจั่ดงานนัน้ๆ รวมทัง้ให ้
สงัเกตถงึโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ใีนสถานทีจั่ดงานนัน้ๆ 

บทที ่9: การบรหิารจัดการสถานทีจ่ดังาน 



กจิกรรมพเิศษทางการตลาด 
Special Events 

อรนพฒันน  เหมือนเผา่พงษ  





 
 อดตีค าวา่ Special Event ถกูอธบิายไวโ้ดย Goldblatt วา่คอื 
ชว่งเวลาพเิศษเฉพาะทีป่ระกอบไปดว้ยพธิกีารตา่งๆทีจั่ดขึน้เพือ่วตัถปุระสงค์
อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 
Getz (1997) ไดใ้หค้วามหมายของของ Special 
Event ไวว้า่ 

• งานส าคญัท่ีจดัขึน้เพียงครัง้เดียวหรอืกิจกรรมท่ี
ไม่ไดถ้กูจดัขึน้บอ่ยๆ ซึง่เป็นกิจกรรมที่
นอกเหนือไปจากโปรแกรมหรอืกิจกรรมปกติท่ี
เป็นการสนบัสนนุหรอืการจดัการตา่งๆ 

• โอกาสท่ีจะไดร้บัประสบการณ ทางสนัทนาการ 
สงัคมหรอืวฒันนธรรมที่นอกเหนือไปจากตวัเลือก
กิจกรรมปกติทั่วไป หรอืนอกเหนือไปจาก
ประสบการณ ท่ีเกิดขึน้ทกุๆ วนั 

Shone (2001) ใหค้  ำนิยำมค ำวำ่ Special Event 
อยำ่งครอบคลุมถึงลกัษณะท่ีส ำคญัต่ำงๆไวด้งัน้ี 

• Special Event คือ งานหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
จากวาระโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเพ่ือความบันเทิง ความ
ข้องเกี่ยวด้านวัฒนธรรมหรือความเช่ือ เหตผุลเฉพาะ
บคุคลหรือองค์กร ซ่ึงถกูจัดขึน้นอกเหนือไปจาก
กิจกรรมปกติในชีวิตประจ าวัน โดยมวีัตถปุระสงค์
เพ่ือให้ความรู้ความกระจ่าง เฉลิมฉลอง สร้างความ
บันเทิง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มคน
ต่างๆ 

 

 จากความหมายของ Special Event ทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้สามารถน ามาสรปุความหมาย  
ไดว้า่ Special Event  คอืงานทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจ าหรอืจดัในโอกาสพเิศษตา่งๆซึง่ถกูจดัขึน้เนือ่ง
ดว้ยวตัถปุระสงคต์า่งกนัไป การจดักจิกรรมจะขึน้อยูก่บัขนาดของการจดังานดว้ยและดว้ยเหตผุลนีเ้องกจิกรรม
เหลา่นีเ้ชือ่มโยงกบัการทอ่งเทีย่ว ขึน้อยูก่บัขนาดของการจัดงานนัน้ 



ประเภทและลกัษณะของงำนอีเวนต ์(Special event typology) 
กำรจ ำแนกประเภทของ Special Event ในท่ีน้ีจะยดึตำมกำรจ ำแนกของ Shone (2001) ไดจ้  ำแนก Special Event ใชเ้กณฑ์

วตัถุประสงคห์ลกักำรจดังำนและเน้ือหำของงำน 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
 

• กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกบักีฬำและควำม
บนัเทิง (Leisure Event) 

• กิจกรรมพิเศษดำ้นวฒันธรรม 
(Cultural Event) 

• กิจกรรมพิเศษเฉพำะบุคคล 
(Personal Event) 

• กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกบัองคก์รหรือ
สถำบนั (Organizational 
Event) 

 
 



• อีเวน้ตท่ี์เปิดใหส้ำธำรณชนมีส่วน
ร่วม (Public Event) 

• อีเวน้ตส่์วนบุคคล (Personal 
Event) 

• อีเวน้ตท่ี์เก่ียวกบัองคก์ร 
(Corporate Event) 



อีเวนต ทางศาสนา (Religious events) 



อีเวนตท์ำงกำรเมือง (Political events) 



อีเวนตท์ำงสงัคม (Social event) 



งานอีเวนต ทางการศกึษา (Educational event) 



อีเวนต ทางธุรกิจ (Commercial events) 

  



อีเวนต ทางการกีฬา (Sport event) 



อีเวนต ทางดนตร ี(Music events) 

  



นิทรรศการ (Exhibition events) 



อีเวนต ทางวฒันนธรรม (Cultural event) 



กำรวำงแผนกำรจดักิจกรรมพิเศษทำงกำรตลำด 
 

• การวางแผนการด าเนินงาน 
• การวางแผนทางการเงิน 
• การวางแผนการท าการตลาด 
• การเลือกสถานท่ีจัดงาน 
• การจัดการโลจิสติกส์และ

องค์ประกอบต่างๆ ส าหรับจัดงาน 
• การจัดการทรัพยากรบคุคล 

 

 

 

 

 
 



บทบำทหนำ้ท่ีและควำมส ำคญัของ Event Management Company (EMC) 

แผนภาพแสดงโครงสรา้งต าเหน่งของบรษัิท EMC โดยทั่วไป 



 
การบริหารจดัการ
สถานท่ีจดังาน 
 Venue 
Management 
 



สถานที่จดังานตามค าจ ากดัความของ 
Convention Industry Council 
(CIC) ฉบบัปี ค.ศ. 2004 หมายถงึ 

สถานที่หรอืจดุหมายในการจดัการประชมุ 
Event หรอืงานแสดง 

สถานท่ีส าหรบัการแสดง เช่น Hall 

Ballroom  หรอื Auditorium เป็นตน้ 



ประเภทของสถานท่ีจดังานใน
อตุสาหกรรมไมซส์ามารถแบง่ได้
ตามลกัษณะการใชง้าน ดงันี:้ 

 

• โรงแรมและรสีอรท์ (Hotel and 

Resort) 

• ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุ 
(Exhibition/Convention 

Center) 

• Multi-Purpose Facility 

• สถานท่ีจดังานอ่ืนๆ (Other Venue) 
 



 
 

โรงแรมและรีสอร์ท (Hotel and Resort) 
นอกจากจะเป็นเพยีงสถานทีพั่กส าหรับนักเดนิทางไมซแ์ละนักทอ่งเทีย่วทัว่ไป โรงแรมและรสีอรท์เหลา่นี้ไดเ้พิม่บทบาท

จากทีเ่ป็นเพยีงสถานทีพั่กผอ่นมาเป็นสถานทีท่ีส่ามารถรองรับการจัดงานดว้ย 

 
 

ศนูยน์ทิรรศการและการประชุม  
(Exhibition/Convention Center) 

โรงแรมและรสีอรท์ (Hotel and Resort) 

ขอ้ด ี(Advantages) 

 ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่การจัดประชมุ การแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการโดยเฉพาะ 

 ด าเนนิการและบรหิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 มสี ิง่อ านวยความสะดวกในการจัดงานอยา่งครบครัน 
 งา่ยตอ่การเคลือ่นยา้ยสนิคา้เขา้-ออก 
 มทีีจ่อดรถส าหรับผูจั้ดงาน ผูเ้ขา้ชมงาน และรถขนยา้ยของทีใ่ชใ้น

การจัดงาน 

 ทีพั่กอยูใ่นทีเ่ดยีวกันกับสถานทีจั่ดงาน 
 คา่เชา่สถานทีอ่าจจะถกูกวา่ (ขึน้อยูก่ับชว่งเวลาวา่เป็นฤดู

ทอ่งเทีย่วหรอืไม)่ 
 โอกาสทีจ่ะมผีูเ้ขา้รว่มชมงานมากกวา่ (Higher Capture Rate) 
 สามารถบรหิารจัดการไดง้า่ยกวา่  และไมต่อ้งหว่งเรือ่งการ

เดนิทาง 
 โดยท่ัวไปแลว้ คณุภาพอาหารและเครือ่งดืม่สงูกวา่ 

 

ขอ้เสยี (Disadvantages) 

 ไมม่สีถานทีพั่กในสถานทีจั่ดงาน 
 ในศนูยป์ระชมุเกา่บางแหง่ รปูทรงหอ้งอาจจะยากแกก่ารจัดงาน 
 อาจจะไมม่หีอ้งประชมุทีเ่พยีงพอ 
 พืน้ทีจั่ดงานอาจมเีสา (Column) ซึง่อาจเป็นอปุสรรคในการใชพ้ืน้ที่

ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ 

 พืน้ทีไ่มไ่ดถ้กูออกแบบมาเพือ่ใชใ้นการจัดโดยตรง 
 อาจจะมสี ิง่อ านวยความสะดวกไมค่รบครัน 
 การเขา้ถงึพืน้ทีข่นถา่ยสนิคา้มขีอ้จ ากัด 
 มจี านวนทีจ่อดรถจ ากัด 



 
ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุ  

(Exhibition/Convention Center) 

 
• ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุนัน้ เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ี

รวมเอาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไวด้ว้ยกนั และถกู
ออกแบบมาเพ่ือจดัการประชมุและงานแสดงสนิคา้และ
นิทรรศการโดยเฉพาะ 

• ในศนูยป์ระชมุนอกจากจะมีพืน้ที่ขนาดใหญ่ไวใ้ช้
ส  าหรบัการจดัแสดงสนิคา้และนิทรรศการแลว้ ใน
ปัจจบุนัศนูยป์ระชมุเหลา่นีย้งัไดร้บัการออกแบบให้
สามารถใชเ้ป็นหอ้งประชมุไดโ้ดยการปรบัหอ้งโถงใน
ศนูยป์ระชมุใหเ้ป็นหอ้งประชมุไดห้ลายหอ้ง 

 

 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาชว่งตน้ปี ค.ศ. 1990  ศนูย์
ประชมุของเมือง Atlantic City ท่ีเปิดใหบ้รกิาร ในปี ค.ศ. 1929 นัน้ถือไดว้า่
เป็นศนูยป์ระชมุท่ีบรหิารงานโดยภาครฐัแหง่แรกๆ ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือรองรบั
การจดัการประชมุและงานแสดงสินคา้โดยเฉพาะ 

ทีม่า: Atlantic City Convention Hall 
[Photograph]. Atlantic County, New 
Jersey; Library of Congress, Prints & 
Photographs Division, NJ,1-ATCI,18-11. 



 
สถานท่ีจดังานแบบหลายวตัถปุระสงค ์(Multi-Purpose Facility: MPF) 

 

• Multi-Purpose Facility (MPF) นัน้
เรยีกไดว้่าเป็นสถานที่จดังานยคุใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ 
เน่ืองจากสามารถปรบัเปลี่ยนการจดัแผนผงั และ
การติดตัง้อปุกรณต์่างๆ ไดต้ามท่ีผูจ้ดังานตอ้งการ
เพ่ือรองรบังานหลากหลายรูปแบบ 

• ดว้ยความสามารถในการปรบัรูปแบบสถานที่ของ 
MPF สง่ผลใหส้ามารถรองรบังานไดห้ลายงาน
พรอ้มกนัในเวลาเดียวกนั ไมว่่าจะเป็นงานขนาด
ใหญ่หรอืงานขนาดเลก็ลงมาโดยท่ีไมไ่ดม้ี
ความสมัพนัธก์นัและไมไ่ปรบกวนผูเ้ขา้รว่มงานของ
แต่ละงาน 

 

Long Beach Convention Center เป็นตวัอย่างของ 
MPF ท่ีมีประสิทธิภาพ ดว้ยหอ้งโถงจดังานในชัน้ท่ี 1 ท่ีแบ่งออกเป็น 3 
หอ้งย่อย ซึง่สามารถถอดผนงักัน้ออกเพ่ือสรา้งใหเ้ป็นหอ้งจดังานขนาด
ใหญ่เพียงหอ้งเดียว โดยมีหอ้งประชมุย่อยในชัน้ท่ี 1 และ 2 

ที่มา: JoAnn Miller. (2009). Long Beach Convention Center 
[Photograph]. Long Beach, Miami, เขา้ถึงไดจ้า
http://www.flickr.com/photos/jabbusch/3571137081/ 



 
สถานท่ีจดังานแบบอ่ืนๆ (Other Venue) 

 สนามกีฬา (Sport Facility / Arena) 

 สนามกีฬาหรอื Sport Facility เป็นสถานท่ีท่ีออกแบบมาเพื่อจดังานกีฬาโดยเฉพาะ 
ซึง่มีทัง้ประเภทท่ีใชส้  าหรบักีฬากลางแจง้ (เบสบอล ฟตุบอล หรอืพวก Motorsport เป็นตน้) 
หรอืกีฬาในรม่ (ว่ายน า้ มวย เป็นตน้) โดยโครงสรา้งท่ีใหญ่โตจงึสามารถใชจ้ดังานบางประเภทท่ี
ตอ้งการสถานท่ีขนาดใหญ่ได ้เช่น การแสดงคอนเสิรต์ แต่เน่ืองจากสนามกีฬาในแบบเดิมนัน้ไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อรองรบัการจดัคอนเสิรต์ จึงอาจจะมีขอ้จ ากดัในเรือ่งอปุรณอ์ านวยความสะดวกต่างๆ 
อยู่บา้ง 

 

ที่มา: ราชมงัคลากีฬาสถาน ประเทศไทย เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/ราชมงัคลากีฬาสถาน 



 
สถานท่ีจดังานแบบอ่ืน ๆ (Other Venue)  (ต่อ) 

 
 

 

• สถานท่ีจดัการแสดงดนตรแีละโรงภาพยนตร ์
(Music Venue / Theatre) 

• สถานท่ีจดัการแสดงดนตรแีละโรงภาพยนตร์
เป็นสถานท่ีท่ีออกแบบมาเฉพาะเพ่ือการแสดง
ดนตรหีรอืการแสดง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
การเฉพาะเท่านัน้ เน่ืองจากการแสดงประเภท
นี ้ตอ้งอาศยัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก
ต่างๆ ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 

 

Sydney Opera House ประเทศออสเตรเลีย 

ที่มา: Wilson Afonso. (2006).  Sydney Opera House 
[Photograph]. Sydney, Australia, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/wafonso/161383654
/in/photostream 



สถานท่ีจดังานท่ีส าคญัระดบันานาชาติของโลก 

• Milano Congressi หนึ่งในศนูย์
ประชมุท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป หอ้งประชมุ 70 หอ้ง
ท่ีสามารถรองรบัผูเ้ขา้ประชมุไดถ้ึง 18,000 คน 
มีหอ้งประชมุใหญ่ 2 หอ้งที่รองรบัผูเ้ขา้รว่มงาน
ได ้4,000 และ 2,000 คน และหอ้ง 
Auditorium ท่ีรองรบัผูเ้ขา้รว่มงานได ้
1,500 คน มีพืน้ท่ีจดังานนิทรรศการขนาด 
54,000 ตารางเมตร รวมพืน้ท่ีทัง้หมดกว่า 
100,287 ตารางเมตร พืน้ท่ีจอดรถท่ีสามารถ
รองรบัไดก้วา่ 1,100 คนั และมีทางเช่ือมเขา้สู่
ระบบขนสง่มวลชนอย่างรถไฟใตด้ินของกรุงมิ
ลาน 

 

MiCo/Milano Congressi  
(ประเทศอิตาลี) 

ที่มา Paolo Motta. (2008). Milano Congressi 
[Photograph].Milan, Italy, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/36372149@N00/30626
74001/sizes/z/in/photostream/ 



 Messe Frankfurt เป็นสถานท่ีจดังาน
นิทรรศการท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก ดว้ยพืน้ท่ีภายในอาคารจดั
แสดงสินคา้กว่า 578,000 ตารางเมตร แบ่งแยกเป็น 10 หอ้งโถงย่อย  

(Christian Schmitt. (2007). Messe Frankfurt [Photograph]. Frankfurt, 

Germany, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/usiruk/6390281221/in/photostream) 

Messe Frankfurt/Frankfurt Trade 
Fair (ประเทศเยอรมนี) 

 Las Vegas Convention Center 
เป็นศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก 
Las Vegas Convention Center มีพืน้ที่จดังาน
ทัง้หมดกว่า 297,000 ตารางเมตร โดยแบง่เป็นพีน้ที่ในการแสดง
สนิคา้กว่า 180,000 ตารางเมตร และพืน้ที่จดังานประชมุกว่า 
23,000 ตารางเมตร  โดยสามารถรองรบัผูเ้ขา้รว่มงานไดถ้ึง 
200,000 คน  

ท่ีมา IJammin . (2009).  Las Vegas Convention Center [Photograph]. Las 

Vegas,  Nevada, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/ijammin/3255048816/in/photostream 

Las Vegas Convention Center (รฐัเนวาดา 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 



The Sands Expo and Convention  
Center (ประเทศสิงคโปร์) 
 
 The Sands Expo and 

Convention Center เป็นศนูยป์ระชมุแห่งใหม่ของ
ประเทศสิงคโ์ปร ์เป็นศนูยป์ระชมุและแสดงสินคา้ท่ีตัง้อยู่ใจกลาง
ย่านธุรกิจ ดว้ยพืน้ท่ีการจดัประชมุกว่า 80,000 ตารางเมตร และ
พืน้ท่ีแสดงสินคา้ 31,750 ตารางเมตร ท าให ้The Sands 

Expo and Convention Center สามารถรองรบัการ
ประชมุขนาดใหญ่กว่า 45,000 คน 

ทีม่า: www.oknation.net เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.oknation.net/blog/akom/2009/06/29/entry-
3 

ที่มา:  Edwin. (2007). Hong Kong Convention and Exhibition Centre 
[Photograph]. Hong Kong, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/edwin11/1330646432/in/photostrea
m/ 

 เป็นหนึ่งในสองศนูยป์ระชมุและงานแสดงสินคา้และ
นิทรรศการหลกัของฮ่องกง ศนูยป์ระชมุแห่งนีถ้กูออกแบบใหเ้ป็น 
Multi-Purpose Facility เพ่ือรองรบัการจดังานหลากหลาย
ประเภท เน่ืองจากฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีเปา้หมายในการจดัการ
ประชมุและงานแสดงสินคา้และนิทรรศการในภมูิภาคนี ้
มีพืน้ท่ีใชส้อยภายในอาคาร 91,500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นหอ้งโถง 12 
หอ้งย่อยซึง่สามารถเช่ือมต่อกนัได ้

Hong Kong Convention and Exhibition 
Centre (ฮ่องกง) 



ท่ีมา: Anthony DeCosta. (2007). Exhibition Center  [Photograph]. Abu 

Dhabi, the United Arab Emirates, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.flickr.com/photos/anthonydecosta/511114417 

Abu Dhabi National Exhibition Centre 
หรือ ADNEC เปิดใหบ้ริการในเดือนกมุภาพนัธ์  ค.ศ. 2007 
ADNEC เป็นสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกกลาง ดว้ยพื้นท่ีใชส้อยภายใน
อาคารกวา่ 73,000 ตารางเมตร หอ้งโถงในการจดังานแสดง
สินคา้และนิทรรศการ 12 หอ้งโถง หอ้งจดัประชุม 20 หอ้ง และ
มีศูนยป์ระชุมอีก 2 ศูนยป์ระชุม 

ท่ีมา: Pyzhou. (2011). Shanghai New International Expo Centre [Photograph] 

. Shanghai, China, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shanghai_new_international_expo_centre.j

pg) 

Shanghai New International Expo Center 
หรือ SNIEC เป็นศูนยแ์สดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติซ่ึง
ตั้งอยูใ่นเมืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดย SNIEC นบัไดว้า่เป็นศูนย์
แสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก  



สถานท่ีจดังานท่ีส าคญัในประเทศไทย 
ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค  
(Bangkok International Trade & Exhibition 

Center: BITEC)  

ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี  
(IMPACT Arena and IMPACT Exhibition 

and Convention Center) 



ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิติ ์(Queen Sirikit National Convention Center - QSNCC) 
ศนูยป์ระชมุและแสดงนิทรรศการ รอยลั พารากอน ฮอลล ์(Royal Paragon Hall Exhibition and Convention 

Center) 



ศนูยป์ระชมุพีช (Pattaya Exhibition and 

Convention Hall – PEACH) 

บางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร ์แอท เซ็นทรลัเวิลด ์
(Bangkok Convention Centre at 

Central World) 



บางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร ์แอท เซ็นทรลัพลาซ่า
ลาดพรา้ว (Bangkok Convention 

Centre at Central Plaza 

Ladprao) 

ศนูยป์ระชมุนานาชาติฉลองสริริาชสมบตัิครบ 60 ปี 
(The 60th Anniversary of His 

Majesty the King’s Accession to 

the Throne International 
Convention Center – ICC Hat Yai ) 



ศนูยป์ระชมุอเนกประสงคก์าญจนาภิเษก (Golden 

Jubilee Convention Hall) 

ศนูยป์ระชมุนานาชาติเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จงัหวดัเชียงใหม ่(The International 

Convention and Exhibition Centre 

Commemorating His Majesty’s 7th 

Cycle Birthday Anniversary) 



องคป์ระกอบของสถานท่ีท่ีมี
ผลต่อการเลือกสถานท่ีจดังาน 

• ขนาดของสถานท่ีจดังาน (Venue Size) 

• ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีจดังาน (Venue 
Location) 

• แผนผงัของสถานท่ีจดังาน (Venue Layout) 

• โครงสร้างพื้นฐานของสถานท่ีจดังาน (Venue 
Infrastructure) 

• การเดินทางสู่สถานท่ีจดังาน (Transportation 
Access) 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND 



ขนาดของสถานท่ีจดังาน 
(Venue Size) 
 

•  ขนาดของหอ้งโถง (Hall) ในสถานท่ีจดังานจะ
เป็นตวัแปรส าคญัในการเลือกสถานท่ีของ 
ผูจ้ดังาน 

• ผูจ้ดังานจ าเป็นตอ้งประมาณการผูเ้ขา้ร่วมงานและมองหา
สถานท่ีท่ีมีขนาดพอดีกบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงาน 

• ในงานแสดงสินคา้และนิทรรศการ การท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานไม่มาก 
ไม่วา่จะเป็นฝ่ายผูอ้อกงานหรือผูเ้ขา้ร่วมงาน จะส่งผลใหง้าน
ขาดบรรยากาศท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการซ้ือขายและด าเนินธุรกิจ 

• จ านวนของหอ้งประชุมก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเลือก
สถานท่ีจดังาน  

• ผูจ้ดัประชุมจะเป็นผูก้  าหนดการจดัหอ้งประชุมให้เหมาะสม 



 
ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีจดังาน (Venue Location) 

 
สถานทีจ่ดังานในเมอืง สถานทีจ่ดังานแถบชานเมอืง 

ขอ้ด ี(Advantages) 

 อยูใ่นตวัเมอืงผูเ้ขา้รว่มงานใชเ้วลาในการ

เดนิทางไมม่าก 

 การเดนิทางไปสถานทีจ่ดังานท าไดส้ะดวก 

 ใกลก้บัสถานทีพ่ัก/โรงแรมของผูเ้ขา้รว่มงาน 

 การจราจรไมต่ดิขดั 

 มปีรมิาณทีจ่อดรถเพยีงพอตอ่การรองรับผูเ้ขา้รว่มงาน 

 หอ้งโถงขนาดใหญ ่สามารถรองรับงานขนาดใหญไ่ด ้

ขอ้เสยี (Disadvantages) 

 งานขนาดใหญท่ีม่ผีูเ้ขา้รว่มจ านวนมากจะท า
ใหก้ารจราจรในเมอืงเกดิปัญหาตดิขดั 

 การเดนิทางในชัว่โมงเรง่ดว่นอาจจะประสบ
กบัปัญหาการจราจรได ้

 สถานทีจ่ัดงานมกัมขีนาดไมใ่หญ ่ไมส่ามารถ
รองรับงานขนาดใหญไ่ด ้

 ผูเ้ขา้รว่มงานตอ้งใชเ้วลาเดนิทางไกล สง่ผลตอ่จ านวน

ผูเ้ขา้รว่มงานบางสว่นทีไ่มม่พีาหนะสว่นตวั 

 หากระบบคมนาคมขนสง่มวลชนไมม่ปีระสทิธภิาพ การเดนิทาง

ของผูเ้ขา้รว่มงานจะประสบกบัปัญหาได ้

 การเดนิทางไป-กลบัระหวา่งสถานทีพ่กัและสถานทีจ่ดังานท า

ไดล้ าบาก และเป็นการเพิม่ตน้ทนุในการจัดงาน (ในกรณีที่

สถานทีจ่ัดงานนัน้ไมม่โีรงแรม) 



แผนผงัของสถานท่ีจดังาน 
(Venue Layout) 
 

• แผนผงัของสถานท่ีจดังานจะมีผลอยา่งมากต่อการวางรูปแบบพื้นท่ีของผู ้
จดังานในงาน ซ่ึงมกัจะมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ประเภทงานท่ีจดั  ทั้งน้ี
รูปแบบพื้นท่ีคือการวางแผนผงัของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดังานผนวกกบัการ
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆไม่วา่จะเป็น ส่ิงกีดขวางต่างๆ ทางเขา้/ทางออก ช่องต่อ
ของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
 

 ขนาดของหอ้งโถง (Hall) ท่ีใชจ้ดังาน 

ขนาดของพื้นท่ี/หอ้งโถงท่ีใชใ้นการจดังาน เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมี
ความส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆ ในการพิจารณาเลือกสถานท่ี 

โดยปกติแลว้ ส่ิงท่ีผูจ้ดังานตอ้งการทราบ คือ พื้นท่ีท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริง
ในพื้นท่ี/หอ้งโถงท่ีใชใ้นการจดังาน ท่ีถูกจดัเป็น “ตารางฟุต” และ “ตาราง
เมตร” ตามแต่หน่วยวดัมาตรฐานท่ีผูจ้ดังานนั้นๆ ใช ้

 



โครงสร้างพื้นฐานของสถานท่ีจดังาน 
(Venue Infrastructure) 

 

 โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานท่ีจดังาน มกัจะมี
องคป์ระกอบปลีกยอ่ยท่ีผูจ้ดังานใชพิ้จารณา ตามแต่ละประเภท
และขนาดของงานท่ีจดั 
 โดยโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนของตวัอาคาร
สถานท่ีจดังานจนไปถึงอุปรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ใน
สถานท่ีจดังานประกอบไปดว้ย 

 
• ระบบแสงสวา่ง (Lighting System) 

• โสตทศันูปกรณ์ (Audio –Visual Equipment) 
• ระบบอะคสูติก (Acoustic System) 

• ระบบเชื่อมตอ่อินเตอรเ์นต (Internet 
Connectivity) 

• ระบบ RFID (Radio-Frequency 
Identification System) 

 
 

  



• ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ(Supporting 
Facility) 

• พ้ืนท่ีขนถ่ายสินคา้ (Loading Area) 

• ระบบแปลภาษา (interpretation 
System) 

• ระบบรักษาความปลอดภยั (Safety and 
Security System) 

• ระบบก าจดัของเสีย (Waste 
Management System) 

• การเดินทางสู่สถานท่ีจดังาน 
(Transportation Access) 
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